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Predhovor

Tento zborník obsahuje príspevky zo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 23.
apríla 2013 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Študentská vedecká konferencia má na fakulte dlhoročnú tradíciu a je príležitost’ou pre štu-
dentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovat’ vlastné vedecké
a odborné práce z rozličných odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto dis-
ciplín a ich filozofických aspektov.

V roku 2013 bolo na konferenciu prihlásených 100 príspevkov v jedenástich tématických
sekciách. Každý článok bol recenzovaný najmenej dvoma recenzentami a d’alej posudzo-
vaný odbornou komisiou. Na základe tohto procesu boli do zborníka vybrané recenzované
články, zvyšné príspevky sú v zborníku zastúpené formou jednostranového abstraktu. Prís-
pevky boli prezentované 23. apríla 2013 na celodennej konferencii v priestoroch fakulty a
odborné komisie udelili v rámci jednotlivých sekcií ocenenia 29 vít’azom a 65 laureátom
ŠVK. Komisie navrhli udelit’ 10 cien Literárneho fondu, tri ceny prof. Tillmana Märka za prís-
pevky v oblasti fyziky plazmy, cenu Slovenskej informatickej spoločnosti za najlepšiu prácu
v oblasti informatiky a cenu firmy SOFTEC za najlepšiu prácu v aplikovanej informatike.
Pre širokú verejnost’ tiež odznela plenárna prednáška doc. Tomáša Rocha na tému “Nové
materiály v mikroelektronike”.

Chceme pod’akovat’ predovšetkým zúčastneným študentom a ich školitel’om, predse-
dom a členom jednotlivých odborných komisií, organizátorom a sponzorom. Ďakujeme za
úspešný priebeh konferencie a tešíme sa na Študentskú vedeckú konferenciu 2014.

Júl 2013
Tomáš Plachetka, Tomáš Vinař
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Sponzori

Prof.
Tillman D. Märk
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K. Sečianska: Modifikácia povrchového potenciálu tenkých vrstiev hydroxyapatitu

elektrónovým zväzkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Jadrová fyzika
Recenzované články
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M. Ďuriš: Zachovanie mentálnej mapy hrán pri interakcií s grafom . . . . . . . . . 350
E. Eiben: 2-connected Equimatchable Graphs on Surfaces . . . . . . . . . . . . . 351
P. Kostolányi : Balanced Use of Resources in Computations . . . . . . . . . . . . . 352
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Jednoznačná faktorizácia algebraických štruktúr
Radoslav Brída∗

Školitel’: Jaroslav Guričan†

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

Abstrakt: V tomto príspevku dokážeme tvrdenie,
podl’a ktorého má algebra jednoznačný rozklad na
priamy súčin ireducibilných algebier ak varieta ňou
generovaná je modulárna, zväz kongruencií tejto al-
gebry je konečnej výšky a existuje v nej jedno-
prvková podalgebra.

Kl’účové slová: jednoznačná faktorizácia algebier,
modulárna varieta, priamy súčin, kongruencia

1 Úvod

Z klasickej teórie grúp či modulov je známych
niekol’ko výsledkov, pripisovaných Krullovi, Re-
makovi, Schmidtovi a Wedderburnovi, podl’a ktorých
grupa s kompozičným radom má (až na izomor-
fizmus) jednoznačný rozklad na priamy súčin pri-
amo nerozložitel’ných grúp, prípadne artinovský a
zároveň noetherovský modul má (až na izomorfiz-
mus) jednoznačný rozklad na priamy súčin priamo
nerozložitel’ných modulov. Obe tieto tvrdenia majú
spoločné, že kladú predpoklady na akési postup-
nosti podgrúp danej grupy alebo podmodulov daného
modulu; t. j. že v danej grupe neexistuje nekonečná
postupnost’ rôznych podgrúp, kde i-ta podgrupa je
normálna podgrupa i + 1-vej grupy v tejto postup-
nosti, prípadne neexistuje nekonečná klesajúca ani
nekonečná rastúca postupnost’ podmodulov daného
modulu. Je preto prirodzené, že matematici si túto
podobnost’ všimli a snažili sa nájst’ všeobecnejšie
tvrdenia, ktoré by hovorili o jednoznačnosti rozkladu
rôznych štruktúr, pričom napríklad spomenuté dva
výsledky by sa dali odvodit’ ako špeciálne prípady.

Užitočným nástrojom na hl’adanie všeobecných
vzt’ahov a vlastností rôznych štruktúr je univerzálna
algebra; pracuje sa v nej hlavne s pojmom algebra,
čo je jednoducho povedané množina, na ktorej sú
definované operácie. Pod tento pojem sa dá zaradit’
množstvo rôznych známych štruktúr, medzi inými aj
už spomínané grupy či moduly. V tomto príspevku sa
zaoberáme existenciou jednoznačného rozkladu alge-
bry na priamy súčin ireducibilných algebier.

∗brida.rado@gmail.com
†gurican@fmph.uniba.sk

Algebra A je ireducibilná (alebo aj priamo neroz-
ložitel’ná, v angličtine directly indecomposable), ak
má viac ako jeden prvok a nedá sa zapísat’ ako pria-
my súčin netriviálnych algebier; t. j. ak A ∼= B×C,
tak B alebo C je jednoprvková algebra.

Algebra má jednoznačný rozklad na priamy súčin
ireducibilných algebier, ak sú splnené dve pod-
mienky:

1. existuje systém ireducibilných algebier,
s ktorého priamym súčinom je táto algebra
izomorfná,

2. ak existuje viac takýchto systémov, tak
majú všetky rovnakú mohutnost’ a algebry
z l’ubovol’ných dvoch systémov sa dajú
popárovat’ tak, že v každej dvojici budú
navzájom izomorfné algebry.

Je známych niekol’ko tvrdení, ktoré hovoria, za
akých podmienok má algebra jednoznačný rozklad
na priamy súčin ireducibilných algebier; uvedieme
dve z nich.

Veta 1 ([Birkhoff, 1948]). Ak všetky kongruencie na
algebre A navzájom permutujú, zväz kongruencií A
je konečnej výšky a A obsahuje jednoprvkovú podal-
gebru, tak A má jednoznačný rozklad na priamy súčin
ireducibilných algebier.

Táto veta sa dá považovat’ za „výber toho
dôležitého“ zo spomenutých výsledkov pre grupy a
moduly; konečná výška zväzu kongruencií danej al-
gebry znamená, že existuje horné ohraničenie pre
dĺžku ret’azcov v tomto zväze, pričom postupnosti
grúp v kompozičnom rade a (vhodné) postupnosti
podmodulov korešpondujú s ret’azcami vo zväze
kongruencií danej štrukrúry. Kongruencie na nejakej
algebre permutujú napríklad vtedy, ak medzi operá-
ciami tejto algebry je operácia, ktorá vytvára z danej
množiny grupu, čo je opät’ pre grupy aj moduly
splnené.

Veta 2 ([Jónsson, 1966]). Ak A je konečná algebra,
zväz kongruencií A je modulárny a A obsahuje jedno-
prvkovú podalgebru, tak A má jednoznačný rozklad
na priamy súčin ireducibilných algebier.
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Dá sa ukázat’, že ak kongruencie na nejakej alge-
bre permutujú, tak zväz kongruencií danej algebry je
modulárny; v tomto smere má táto druhá veta oproti
vete 1 trochu slabší predpoklad. Na druhej strane ale
pribudol predpoklad konečnosti danej algebry, ktorý
je očividne trochu obmedzujúci.

Prirodzené spoločné zovšeobecnenie viet 1 a 2 je
otvorený problém.

Problém 1. Ak A je algebra, ktorej zväz kongruen-
cií je modulárny, konečnej výšky a A obsahuje jedno-
prvkovú podalgebru, tak má A jednoznačný rozklad
na priamy súčin ireducibilných algebier?

V tomto príspevku dokážeme o trochu slabšie tvr-
denie, ktoré, aspoň pokial’ je nám známe, nebolo ešte
nikde publikované.

Veta 3. Ak A je algebra, ktorej zväz kongruencií je
konečnej výšky, varieta generovaná touto algebrou je
modulárna a A obsahuje jednoprvkovú podalgebru,
tak A má jednoznačný rozklad na priamy súčin ire-
ducibilných algebier.

1.1 Príprava

Zaujímat’ nás budú len rozklady na priamy
súčin konečného počtu ireducibilných alge-
bier. Budeme sledovat’ postup dôkazu vety 2
z [McKenzie et al., 1987], ktorý na vhodnom mieste
upravíme a dostaneme tak náš výsledok. Zväz kon-
gruencií algebry A budeme značit’ Con(A), najmenší
prvok tohto zväzu bude značený 0 a najväčší 1.
Varietu voláme modulárna, ak každá algebra z tejto
variety má modulárny zväz kongruencií.

Ako možno bolo vidiet’ zo spomenutých viet,
kongruencie sú celkom užitočný nástroj, pomocou
ktorého sa dá skúmat’ rozklad algebier na priamy
súčin iných algebier. Ak totiž

A∼= A1×A2× . . .×An, (1)

tak zloženie tohto izomorfizmu s projekciou na i-tu
zložku je surjektívny homomorfizmus z A do Ai, teda
podl’a prvej vety o izomorfizme je každá z algebier Ai

izomorfná s nejakou faktorovou algebrou algebry A a
môžeme písat’

A∼= A|θ1×A|θ2× . . .×A|θn , (2)

kde θi sú kongruencie na A.
Pre kongruencie na nejakej algebre A môžeme za-

viest’ čiastočnú operáciu priamy súčin značenú ×,

ktorá je definovaná len pre tie dvojice kongruencií,
ktoré spĺňajú tri podmienky; pre α,β ,γ ∈ Con(A) je
α = β × γ práve vtedy, ked’

1. α = β ∧ γ ,

2. β ∨ γ = 1,

3. β ◦ γ = γ ◦β .

Všimnime si, že z druhej a tretej podmienky vy-
plýva rovnost’ β ◦ γ = 1.

Význam definície priameho súčinu kongruencií je
obsiahnutý v leme:

Lema 1. Ak A je algebra a α,β ,γ ∈ Con(A), tak

A|α ∼= A|β ×A|γ (3)

práve vtedy, ked’ α = β × γ .

Týmto spôsobom máme plnohodnotne zachytené,
aké algebry sa môžu vyskytovat’ v rozklade alge-
bry A; špeciálnym prípadom je vol’ba α = 0, ked’že
A|0 ∼= A a potom β ∧ γ = 0, β ◦ γ = γ ◦ β = 1. V
takomto prípade sa β ,γ nazývajú dvojica faktorových
kongruencií na A.

Kongruenciu α voláme ireducibilná, ak α 6= 1 a
algebra A|α je ireducibilná. Touto definíciou vieme
vd’aka predchádzajúcej leme preniest’ ireducibilitu
nejakej algebry do reči kongruencií.

V duchu predchádzajúcej lemy sa dá definícia pria-
meho súčinu kongruencií rozšírit’ na l’ubovol’ný sys-
tém kongruencií na A; α je priamy súčin systému
kongruencií S⊆ Con(A) práve vtedy, ked’

A|α ∼= ∏
θ∈S

A|θ . (4)

Ak pre systém S ⊆ Con(A) existuje jeho priamy
súčin, tak tento systém voláme nezávislý a množinu
všetkých nezávislých systémov kongruencií na A
značíme IND(A).

Taktiež sa definuje relácia izotopie v jednom kroku
na Con(A), kde α je izotopné v jednom kroku s β ak
existuje γ ∈ Con(A) také, že α × γ = β × γ . Relá-
cia izotopie je potom tranzitívny uzáver izotopie v
jednom kroku. Kongruencie na algebre A, ktoré sú
v tejto relácii, sa dajú považovat’ z pohl’adu rozkladu
A na priamy súčin algebier za v istom zmysle rovno-
cenné. Algebry prislúchajúce ku izotopným kongru-
enciám nemusia byt’ vo všeobecnosti izomorfné, no
pri predpoklade existencie jednoprvkovej podalgebry
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toto tvrdenie už platí; o tom bude hovorit’ lema 3
neskôr.

Kl’účovým faktom pri dokazovaní viet 2 a 3 je
pozorovanie, že ak má systém IND(A) istých de-
sat’ technických vlastností, tak pri dodatočnom pred-
poklade existencie jednoprvkovej podalgebry má al-
gebra A jednoznačný rozklad na priamy súčin ire-
ducibilných algebier. Niektoré z týchto vlastností sú
celkom prirodzené, iné hovoria napríklad o asocia-
tivite operácie priamy súčin pre kongruencie a d’alšie
sa môžu zdat’ na prvý pohl’ad umelé, no všetky
dokopy umožňujú efektívnu manipuláciu s nezávis-
lými systémami kongruencií. Pre úplnost’ tieto vlast-
nosti uvedieme v leme.

Lema 2. Nech A je konečná algebra a zväz kongru-
encií A je modulárny. Potom systém IND(A) má tieto
vlastnosti:

1. Ak N ⊆M ∈ IND(A), tak N ∈ IND(A).

2. Ak M ∈ IND(A), tak aj (M∪{1}) ∈ IND(A).

3. Ak (α × β ) ∈ M ∈ IND(A), tak aj
((M−{α×β})∪{α,β}) ∈ IND(A).

4. Ak α,β ∈ M ∈ IND(A) a α 6= β , tak aj
((M−{α,β})∪{α×β}) ∈ IND(A).

5. Ak M ∈ IND(A) a f : M→ Con(A) je zobraze-
nie také, že f (x) ≥ x pre všetky x z M, tak aj
{ f (x);x ∈M} ∈ IND(A).

6. Ak α × α ′ = β × β ′ = α ∧ β ′ = α ′ ∧ β , tak
α×β ′ = α ′×β = α×α ′.

7. Ak {α,α ′} ∈ IND(A), α 6= α ′ a β > α , tak
β ×α ′ > α×α ′.

8. Ak β ≥ α ×α ′, β � α a {α ∨ (α ′ ∧ β ),β} ∈
IND(A), tak {α,β} ∈ IND(A).

9. Ak α = α×β , tak β = 1.

10. Ak α×β je izotopné s γ , tak existujú α ′,β ′ také,
že γ = α ′×β ′, pričom α je izotopné s α ′ a β je
izotopné s β ′.

L’ahko je vidiet’, že systém kongruencií {θi}n
i=1

prislúchajúci k nejakému rozkladu algebry A na pri-
amy súčin ireducibilných algebier je nezávislý sys-
tém ireducibilných kongruencií, ktorého priesek je 0.
Ak máme dva rozklady algebry A na priamy súčin
ireducibilných algebier–teda dva nezávislé systémy

ireducibilných kongruencií, pričom priesek každého
z nich je 0–tak stačí použit’ nasledujúcu vetu, podl’a
ktorej majú oba tieto systémy rovnako vel’a prvkov a
obsahujú navzájom izotopné (teda rovnocenné) kon-
gruencie. Aplikáciou lemy 3 potom dostaneme výsle-
dok hovoriaci o jednoznačnosti rozkladu danej alge-
bry na priamy súčin ireducibilných algebier.

Nasledujúca veta obsahuje predpoklad, že systém
IND(A) má desat’ vlastností z predchádzajúcej lemy;
tento predpoklad je potrebný hlavne pre dôkaz druhej
časti vety, ktorá obsahuje základ požadovanej jednoz-
načnosti. Veta 4 síce obsahuje „navyše“ predpoklad,
že zväz Con(A) je konečnej výšky (ktorý je potrebný
na ukázanie existencie nejakého rozkladu algebry A
na priamy súčin konečného počtu ireducibilných al-
gebier), no tento predpoklad budeme potrebovat’ aj
pri dokazovaní, že systém IND(A) spĺňa požiadavku
z tejto vety a teda jeho (explicitná) prítomnost’ v
predpokladoch nám nič nepokazí.

Veta 4. Nech A je algebra, Con(A) je konečnej výšky
a systém IND(A) má desat’ vlastností z predchádza-
júcej lemy. Potom každý prvok Con(A) sa dá napísat’
ako priamy súčin konečnej nezávislej množiny ire-
ducibilných kongruencií.

Navyše, ak M a N sú dva konečné nezávislé sys-
témy kongruencií na A, pre ktoré

∧
M =

∧
N, tak

existuje bijekcia f z M do N taká, že α je izotopné
s f (α) pre všetky α ∈M.

Lema 3. Ak A je algebra obsahujúca jednoprvkovú
podalgebru a α,β ∈ Con(A) sú izotopné kongruen-
cie, tak A|α ∼= A|β .

Ako sme už povedali, postupným aplikovaním
lemy 2, vety 4 a lemy 3 dostaneme dôkaz vety 2 z
úvodu. Autori v [McKenzie et al., 1987] však poz-
namenávajú, že pri dôkaze lemy 2 je predpoklad
konečnosti danej algebry potrebný len pri dôkaze
jedinej vlastnosti; platí totiž:

Lema 4. Ak A je algebra, ktorej zväz kongruencií je
modulárny, tak systém IND(A) má vlastnosti 1-5 a
7-10 z lemy 2.

Konečnost’ je potrebná len pri dôkaze šiestej časti,
ktorú vyslovíme ako samostatnú lemu.

Lema 5. Ak A je konečná algebra a α,α ′,β ,β ′ sú
kongruencie na A také, že

α×α ′ = β ×β ′ = α ∧β ′ = α ′∧β , (5)

tak existuje aj súčin α×β ′ a rovná sa α×α ′.
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Ak by táto lema platila aj bez predpokladu
konečnosti, tak by sme dostali kladnú odpoved’ na
otvorený problém z úvodu. V [Freese, ] je však
ukázané, že aj pri predpoklade modularity zväzu
Con(A) táto lema pre nekonečné algebry neplatí.
Neznamená to síce, že problém z úvodu nie je platný,
no jeho dôkaz touto naznačenou cestou nie je možný.

Dodajme ešte, že ak L je modulárny zväz konečnej
výšky, tak existuje nezáporná funkcia dimenzie na L,
čo je zobrazenie d : L→ N0 s troma vlastnost’ami:

1. d(0) = 0,

2. ak a < b, tak d(a)< d(b),

3. d(a∨b)+d(a∧b) = d(a)+d(b).

Táto funkcia je celkom užitočná a využijeme
ju v d’alšej časti. Taktiež využijeme nasledujúcu
jednoduchú lemu.

Lema 6. Ak A je algebra a α,β sú kongruencie na
A také, že α ◦β ⊆ β ◦α , tak α ◦β = β ◦α .

Dôkaz. Potrebujeme ukázat’ inklúziu α ◦β ⊇ β ◦α .
Nech teda (a,b) ∈ β ◦α . Potom (b,a) ∈ α ◦β , lebo
α a β sú symetrické relácie, vd’aka predpokladu teda
(b,a) ∈ β ◦α , čo znamená, že (a,b) ∈ α ◦β .

2 Hlavné výsledky

Pri dôkaze vety 3 budeme postupovat’ tak, ako sme
naznačili vyššie; treba ukázat’, že ak A je algebra,
ktorej zväz kongruencií je konečnej výšky a V (A)
je modulárna varieta, tak systém IND(A) má desat’
vlastností z lemy 2. No ak V (A) je modulárna vari-
eta, tak zväz kongruencií A je zrejme modulárny a
devät’ z desiatich vlastností podl’a lemy 4 dokazovat’
nemusíme. Jediné, čo urobit’ musíme je ukázat’ tvr-
denie z lemy 5 za týchto našich dvoch predpokladov.

Pri dôkaze budeme potrebovat’ isté tvrdenie z
teórie komutátorov uvedené nižšie, z ktorého ale
využijeme len čast’ 3.

Komutátor dvoch kongruencií α,β sa označuje
ako [α,β ], no presná definícia tohto pojmu pre nás
nie je dôležitá. Využijeme len čast’ 3 z nasledujúcej
vety, ktorá obsahuje akúsi „obrázkovú implikáciu“.
Krúžky na oboch diagramoch reprezentujú príslušné
prvky z algebry A a čiary medzi nimi reprezentujú
kongruencie, v ktorých sa dva prvky čiarou spojené
nachádzajú. Taktiež rovnobežné čiary symbolizujú
tie isté kongruencie. Diagram vl’avo teda hovorí, že

pre x,y,z,u,u′ ∈A sú x,z v kongruencii β , podobne aj
y,u a u,u′, prvky z,u sú v kongruencii γ . . . Podl’a di-
agramu vpravo potom existuje v algebre A prvok oz-
načený d(u,u′,y), ktorý je v kongruencii γ s x, pričom
ostatné vzt’ahy na tomto diagrame ostali zachované z
diagramu prvého, teda napríklad d(u,u′,y) je v kon-
gruencii β s u, ked’že kongruencia je relácia ekviva-
lencie a teda tranzitívna relácia.

Veta 5 ([Freese and McKenzie, 1987]). Pre každú
modulárnu varietu V existuje ternárny term d, pre
ktorý platí:

1. na V platí identita d(x,x,y)≈ y.

2. Ak (x,y) ∈ θ ∈ Con(A), A ∈ V , tak
d(x,y,y)[θ ,θ ]x.

3. Ak α,β ,γ ∈ Con(A), A ∈ V a α ∧ β ≤ γ , tak
platí nasledujúca implikácia:

x z

u′uy

α

β

γ ⇒
x z

u′uyd(u,u′,y)

γ

Term d z predchádzajúcej vety sa volá rozdielový
term, alebo niekedy aj Gummov rozdielový term.

Lema 7. Ak A je algebra, ktorej zväz kongruen-
cií je konečnej výšky, V (A) je modulárna varieta
a α,α ′,β ,β ′ ∈ Con(A) sú také, že

α×α ′ = β ×β ′ = α ∧β ′ = α ′∧β , (6)

tak existuje aj súčin α×β ′ a rovná sa α×α ′.

Dôkaz. Potrebujeme ukázat’, že pre kongruencie
α,β ′ sú splnené podmienky z definície priameho
súčinu kongruencií.

1. Podl’a predpokladu je α×α ′ = α ∧β ′.

2. Ked’že duálny zväz ku Con(A) je (rovnako ako
Con(A)) modulárny zväz konečnej výšky, tak
preň existuje funkcia dimenzie d : Con(A)→N0
s vlastnost’ami:

(a) d(1) = 0,

(b) ak a < b, tak d(a)> d(b),

(c) d(a∨b)+d(a∧b) = d(a)+d(b).
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Označme

d(α×α ′) = d(α ∧β ′) = d(α ′∧β ) = n, (7)

d(α) = k d(α ′) = n− k

d(β ) = l d(β ′) = n− l
(8)

a počítajme:

d(α ∨β ′) = d(α)+d(β ′)−d(α ∧β ′)
= k+(n− l)−n = k− l.

(9)

Podobne

d(α ′∨β ) = d(α ′)+d(β )−d(α ′∧β )
= (n− k)+ l−n = l− k.

(10)

Dimenzie prvkov α ∨ β ′ a α ′ ∨ β sú teda
navzájom opačné čísla, čo pri nezápornej
funkcii môže nastat’ len vtedy, ak ich dimenzia
je 0. Jediný prvok s dimenziou 0 je (v našom
„otočenom“ prípade) najväčší prvok zväzu, 1,
teda α∨β ′ = α ′∨β = 1, čím sme ukázali druhú
podmienku z definície priameho súčinu.

3. Chceme ukázat’, že kongruencie α a β ′ permu-
tujú, teda α ◦β ′ = β ′ ◦α . K tomu podl’a lemy 6
postačí ukázat’ len jednu inklúziu.

Nech (a,b) ∈ α ◦β ′. Uvažujme takýto diagram:

a z

u′by

α ′

α

β ′

Prvky y a u′ v algebre A naozaj existujú, ked’že
existuje súčin α×α ′ a teda α ◦α ′ = α ′ ◦α = 1.

Zrejme platí α ∧α ′ ≤ β ′; môžeme teda použit’
čast’ 3 z vety 5 a dostaneme existenciu prvku
d(b,u′,y) takého, že (a,d(b,u′,y)) ∈ β ′ a
(d(b,u′,y),b) ∈ α . Teda (a,b) ∈ β ′ ◦α .

Teraz už môžeme dokázat’ vetu 3 z úvodu.

Veta 6. Ak A je algebra, ktorej zväz kongruencií je
konečnej výšky, varieta generovaná touto algebrou je
modulárna a A obsahuje jednoprvkovú podalgebru,
tak A má jednoznačný rozklad na priamy súčin ire-
ducibilných algebier.

Dôkaz. Ked’že A ∈ V (A), čo je modulárna varieta,
tak IND(A) má podl’a lem 4 a 7 desat’ vlastností
z lemy 2. Podl’a vety 4 potom existuje konečný
nezávislý systém ireducibilných kongruencií na A,
ktorého priesek je 0; existuje teda rozklad A na pri-
amy súčin ireducibilných algebier.

Ak M a N sú dva takéto systémy kongruencií, tak
0 =

∧
M =

∧
N a podl’a vety 4 existuje bijekcia f

z M do N taká, že α je izotopné s f (α) pre všetky
α ∈M. Z lemy 3 je potom A|α ∼= A| f (α), čo dokazuje
vetu.

Poznamenajme ešte, že modularita variety V (A) je
ekvivalentná s tým, že na A existujú termy spĺňajúce
Mal’cevovské podmienky pre modularitu (tieto pod-
mienky sa dajú nájst’ napríklad v [Day, 1969] alebo
[Gumm, 1981]). Môžeme teda neformálne povedat’,
že otvorený problém z úvodu platí s malým doda-
točným predpokladom, že modularita zväzu kongru-
encií algebry A nie je „náhodná“, ale „vynútená“
vnútornou štruktúrou tejto algebry.

Taktiež si môžeme všimnút’, že v skutočnosti by
sme mohli dokázat’ ešte o trochu silnejšie tvrdenie
ako je veta 3; totiž jediná komplikácia, ktorá „stojí v
ceste“ dôkazu spomenutého otvoreného problému, je
v leme 5 overenie tretej podmienky z definície pria-
meho súčinu kongruencií pre α a β ′, t. j. že tieto dve
kongruencie permutujú. My sme boli schopní tento
fakt ukázat’ za predpokladu, že varieta generovaná
danou algebrou je modulárna; z dôkazu je však vi-
diet’, že sme v skutočnosti potrebovali len existenciu
rozdielového termu na danej algebre.

Rozdielový term sa definuje ako term majúci vlast-
nosti 1 a 2 z vety 5 a dá sa ukázat’, že ak na alge-
bre s modulárnym zväzom kongruencií existuje term,
ktorý má tieto dve vlastnosti (teda je to rozdielový
term), tak preň platí aj čast’ 3 z tejto vety. Veta
5 teda hovorí, že v modulárnych varietach existuje
rozdielový term, čo sme aj využili. Mohli by sme
však rovnakým spôsobom dokázat’ tvrdenie, podl’a
ktorého má algebra jednoznačný rozklad na priamy
súčin ireducibilných algebier ak spĺňa podmienky
problému 1 a navyše na nej existuje rozdielový term.
Takýto pohl’ad nám môže poskytnút’ inšpiráciu k
d’alšiemu štúdiu nekonečných algebier spĺňajúcich
podmienky problému 1 a hl’adaniu skutočného výz-
namu existencie rozdielového termu na danej alge-
bre.

Jednoznačná faktorizácia algebraických štruktúr 5
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Abstrakt: V práci sa zaoberáme matematickým
modelom prúdenia kvapaliny s obsahom nečistoty
v podobe pevných častíc cez pórovité prostredie.
Prúdenie je závislé na pórovitosti prostredia, ktoré
sa zmenšuje usadzovaním nečistôt. Vel’kost’ (miera)
usadzovania nečistôt sa kvantifikuje pomocou filtrač-
nej funkcie. Túto funkciu modelujeme (určujeme)
metódou riešenia inverznej úlohy na základe do-
datočných meraní zmeny koncentrácie nečistôt pri
vstupe a výstupe kvapaliny zo skúmanej vzorky. Naša
metóda je založená na vhodnej numerickej aproximá-
cii uvedeného modelu. Následne riešením inverznej
úlohy pri použití experimentálne nameraných dát ur-
číme optimálne parametre, ktoré určujú tvar filtrač-
nej funkcie. Numerická aproximácia uvedeného mo-
delu a aj riešenie inverznej úlohy boli realizované v
programe MATLAB, dosiahnuté výsledky sú zhrnuté
v sekcii numerické experimenty.
Táto práca je súčast’ou autorovej diplomovej práce.
Kl’účové slová: riešenie priamej úlohy, inverzná
úloha, filtračná funkcia, profil riešenia

1 Úvod

Využitie modelov, v ktorých sa malé pevné čiastočky
(napríklad piesok) nachádzajúce sa v tečúcej kvapa-
line zachytávajú do pórov pri prechode cez porózne
médium je v dnešnej dobe vel’mi široké. Napríklad
pri výrobe oleja potrebujeme zo zmesi oleja a vody
odstránit’ pevné čiastky nachádzajúce sa vo vode.
To zabezpečuje pretekanie cez porózne médium (v
tomto prípade napríklad skala, kameň), v jeho pó-
roch sa menšie kúsky zachytávajú. Tieto zachytené
čiastočky však môžu výrazne ovplyvnit’ permeabilitu
porózneho telesa (priepustnost’).
Významnú úlohu zohráva pri takýchto modeloch fil-
tračná funkcia, zvyčajne označovaná λ . Filtračná
funkcia nám vlastne udáva rýchlost’ usadzovania ne-
čistôt v závislosti na množstve (hustote) už usade-
ných nečistôt. Nech σ je koncentrácia (na jednotku
∗chovan.jaroslav@gmail.com
†jozef.kacur@fmph.uniba.sk

objemu) už usadených častíc. Filtračná funkcia λ ne-
môže byt’ zmeraná priamo, a preto sa v mnohých
jednoduchých, ale užitočných modeloch uvažuje ako
konštanta. Iné však predpokladajú, že λ závisí od σ ,
teda λ := λ (σ). Z fyzikálneho hl’adiska by takáto fil-
tračná funkcia mala mat’ klesajúci charakter, pretože
s vyšším počtom usadených častíc sa ich prirodzene
bude usádzat’ stále menej (pórov je konečne vel’a).
V článku [1] autori rekonštruovali funkciu λ (σ) na
základe experimentálne nameraných dát pri výtoku
kvapaliny z porózneho média. Na tieto dáta boli kla-
dené prísne požiadavky. Jednou z požiadaviek na
vstupné dáta bola možnost’ aproximácie analytickou
funkciou (polynomiálne funkcie, exponenciála, lo-
garitmus, trigonometrické funkcie), ktorá bola špe-
ciálne monotónna (vyžadoval sa určitý vzt’ah medzi
prvou a druhou deriváciou). To zabezpečilo, že λ (σ)
bola kladná a klesajúca. Tieto požiadavky, ale nemu-
síme byt’ schopní vždy splnit’, ked’že pri reálnych
experimentoch iba tušíme, čo môžeme čakat’. Taktiež
musíme počítat’ s možnými chybami, ktoré nastávajú
pri meraní alebo pri spracovaní dát, s tzv. "šumom".
V našej práci sa budeme zaoberat’ iným možným
spôsobom rekonštrukcie filtračnej funkcie λ (σ) bez
toho, aby sme požadovali monotónnost’ vstupných
dát. Na to, aby λ (σ) bola kladná a monotónna, ju
stačí uvažovat’ ako funkciu zo špeciálnej parametric-
kej triedy funkcií. Možností je viac, my sme zvolili
takúto triedu

Fαβγ(σ) =

{
1

α2 +β 2σ γ | α,β ,γ ∈ R+ ,α 6= 0
}

(1)

Teda tvar λ (σ) bude závisiet’ od trojice paramet-
rov (α,β ,γ). Jediným problémom ostáva, ako zvo-
lit’ tieto parametre tak, aby model s takto zvolenou
filtračnou funkciou zodpovedal nameraným dátam.

1.1 Matematický model

Nech priestorová premenná x je z oblasti U := [0, 1]
a čas t nadobúda hodnoty z intervalu I := [0, T ]. Uva-
žujme systém rovníc

∂tu−∂x(κ∂xu) = 0 (2)
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∂tc+∂x(quc+D∂xc) =−∂tσ (3)

∂tσ = λ (σ)c (4)

kde všetky funkcie u,c a σ sú funkciami priestorovej
premennej x a času t. Znak ∂x (∂t) predstavuje par-
ciálnu deriváciu podl’a x resp. podl’a t.
Rovnica (2) popisuje prúdenie kvapaliny v pórovi-
tom prostredí. Funkcia u := u(x, t) predstavuje hyd-
rostatický tlak prúdiacej kvapaliny, koeficient κ ur-
čuje priepustnost’ (permeabilitu) počas prúdenia, teda
κ := κ(σ) (čím viac čiastok sa v póroch usadí, tým
je priepustnost’ horšia). Ak je pórovité prostredie
(úplne) nasýtené prúdiacou kvapalinou, potom ∂tu =
0 ((2) je Darcyho rovnica), v takomto prípade je tok
konštantný.
Šírenie nečistoty v kvapaline a vzorke (pórovité pro-
stredie) popisuje rovnica (3), kde c := c(x, t) vyjad-
ruje koncentráciu čiastočiek v kvapaline. Tok nečis-
tôt je daný qc =−(cqu +D∂xc), kde qu =−κ(σ)∂xu
je vel’kost’ toku z (2), ten je konštantný, ak ∂tu = 0 a
D je difúzia (disperzia). Koncentráciu už usadených
nečistôt v póroch vyjadruje σ := σ(x, t).
Vel’kost’ zmeny masy usadených častí pri danej kon-
centrácii c je úmerná λ (σ). Tento vzt’ah je vyjadrený
rovnicou (4).
Tento model popisuje šírenie nečistoty v podobe pev-
ných čiastočiek v prúdiacej kvapaline, ktorá preteká
cez pórovité prostredie. Na to, aby bol kompletný je
treba zahrnút’ okrajové podmienky spolu so začiatoč-
nou podmienkou, tie sa však menia v závislosti od
rôznorodosti problému, ktorý modelujeme.
V práci sa budeme zaoberat’ zjednodušeným prípa-
dom tohto modelu (vid’ [3]). Uvažujme pórovité pro-
stredie, ktoré je úplne nasýtené (qu je konštantné).
V aplikáciach sa koncentrácia nečistoty v kvapaline
mení s časom len vel’mi pomaly v porovnaní s tokom
nečistôt (quc), preto položíme ∂tc= 0 a D= 0. Potom
môžeme vyššie uvedený model prepísat’ do tvaru

∂xc+∂tσ = 0

∂tσ = λ (σ)c
(5)

Konštanty qu sa zbavíme jednoduchou transformá-
ciou quy = x. Pre prehl’adnost’, ale budeme stále po-
užívat’ označenie x pre priestorovú premennú.
Koncentrácia čiastočiek pri vtekaní kvapaliny do po-
rózneho média je konštantná a porózne médium v
čase t = 0 neobsahuje vo svojich póroch žiadne usa-

dené čiastky, teda

c(x, t) = c0 x = 0, t ∈ I

σ(x, t) = 0 x ∈U, t = 0
(6)

predstavujú začiatočnú a okrajovú podmienku pre náš
model.

2 Riešenie priamej úlohy

Na vyriešenie úlohy (5) spolu s podmienkami (6) po-
užijeme numerickú metódu na riešenie parciálnych
diferenciálnych rovníc známu pod názvom metóda
priamok (odvodenie a popis metódy napríklad v [2]).
Jej princíp spočíva v nahradení všetkých priestoro-
vých derivácií algebraickými výrazmi, ponechat’ iba
jedinú premennú - čas a následne vyriešit’ systém
obyčajných diferenciálnych rovníc (ODR).
Vezmime λ (σ) ∈ Fαβγ(σ), potom λ (σ) = 1

α2+β 2σ γ ,

pre nejaké konkrétne parametre (α,β ,γ). Model (5)
prejde na tvar

∂xc =− c
α2 +β 2σ γ (7)

∂tσ =
c

α2 +β 2σ γ (8)

Majme rovnomerné delenie intervalu U := [0, 1]
také, že 0 = x0 < x1 < .. . < xn = 1, kde xi = ih, pre
i = 0,1, . . . ,n a vzdialenost’ medzi dvoma l’ubovol’-
nými susednými bodmi delenia je h > 0.
Funkcie c a σ v bode xi označíme c(xi, t) := ci a
σ(xi, t) := σi.
Priestorovú deriváciu ∂xc v bode x = xi nahradíme
pomocou spätnej diferencie

∂xc|x=xi ≈
ci− ci−1

h
(9)

Potom rovnicu (7) v bode x = xi môžeme pomocou
vzt’ahu (9) prepísat’ na

ci− ci−1

h
=− ci

α2 +β 2σ γ
i−1

úpravou dostaneme

ci

(
1+h

1
α2 +β 2σ γ

i−1

)
= ci−1

a teda

ci = ci−1

(
1+h

1
α2 +β 2σ γ

i−1

)−1

(10)
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Môžeme si všimnút’, že pri prepise (7) v bode x = xi

sme nepoužili funkciu σi, ale σi−1. Po takejto apro-
ximácii budeme schopní vyjadrit’ funkciu ci iba v zá-
vislosti od funkcií σ j, kde j = 0,1, . . . , i−1.
Pokračujme v rekurentnom vyjadrovaní v (10)

ci = c0

i−1

∏
j=0

(
1+h

1
α2 +β 2σ γ

j

)−1

(11)

To už je vyjadrenie ci iba v závislosti od {σ j}, ked’že
c0 je podl’a podmienky (6) konštantné a známe.
Pozrime sa teraz na rovnicu (8) prepísane v bode x =
xi

dσi

dt
=

ci

α2 +β 2σ γ
i

funkciu ci prepíšeme pomocou (11) a dostávame sys-
tém diferenciálnych rovníc

dσi

dt
=

c0

α2 +β 2σ γ
i

i−1

∏
j=0

(
1+h

1
α2 +β 2σ γ

j

)−1

(12)

pre i = 1,2, . . . ,n a pre i = 0

dσ0

dt
=

c0

α2 +β 2σ γ
0

(13)

so začiatočnou podmienkou

σ0 = (σ0(0), . . . ,σn(0)) = (0,0, . . . ,0) (14)

Označme vektor parametrov (α,β ,γ) ako p. Ked’že
riešenie tohto systému závisí aj na vol’be para-
metrického vektora p, môžeme jednotlivé funkcie
σ0,σ1, . . . ,σn prepísat’ ako σ0(p),σ1(p), . . . ,σn(p)
(podobne aj pre funkcie c j, j = 1,2, . . . ,n), potom
môžeme označit’ jeho riešenie ako

σ̃(p) = (σ̃0(p), . . . , σ̃n(p)) . (15)

kde σ̃i(p) je aproximácia σi(p) získaná vyriešením
systému (12),(13) spolu so začiatočnou podmienkou
(14) pomocou numerického softwaru MATLAB, pou-
žitím implementovanej funkcie na numerické riešnie
systémov ODR (ode23s, ode15s). Takto získané rie-
šenie σ̃(p) je aproximáciou funkcie σ(x, t), pri vol’be
parametrického vektora p = (α,β ,γ).
Ak už poznáme riešenie (15), vieme pomocou
vzt’ahu (11) spätne získat’ aj aproximáciu funkcie
c(x, t) tú označíme ako

c̃(p) = (c0, c̃1(p), . . . , c̃n(p)) (16)

Riešenie (15) spolu s riešením (16) je numerickou ap-
roximáciou systému (5) s podmienkami (6) a budeme
ho nazývat’ riešenie priamej úlohy v závislosti od
parametra p.

3 Riešenie inverznej úlohy

Neznámy vektor parametrov p = (α,β ,γ) určuje tvar
funkcie λ (σ) = 1

α2+β 2σ γ , budeme sa snažit’ nájst’
taký parametrický vektor p, aby filtračná funkcia
zodpovedala experimentálne nameraným dátam. V
našom prípade pôjde o dáta zaznamenané pri výtoku
kvapaliny z pórovitého telesa v časoch 0 < t1 < t2 <
.. . < T . Konkrétne, pomer koncentrácie čiastočiek v
kvapaline pri výtoku a ich počiatočnej koncentrácie
pri vtekaní kvapaliny do porózneho média (koncen-
trácia na prítoku je konštantná). Tieto dáta označíme
ako y = (y1,y2, . . . ,yT ), kde y j je hodnota nameraná
v čase t j.
Pre l’ubovol’ný vektor parametrov p a následne zís-
kané riešenie priamej úlohy označme c̃ j

n(p), j =
1,2, . . . ,T ako hodnotu funkcie c̃n(p) v čase t = t j,
d’alej označme c(p) = (c̃1

n(p), c̃2
n(p), . . . c̃T

n (p)). Po-
tom reziduálny vektor r(p) je tvaru

r(p) = y− c(p)/c0 (17)

Vzt’ah (17) môžeme charakterizovat’ ako vektor od-
chýlok nameraných dát od riešenia priamej úlohy,
ktoré záviselo na parametrickom vektore p. Budeme
chciet’ aby súčet druhých mocnín týchto odchýlok
bol čo najmenší, teda budeme minimalizovat’ funkciu

S(p) = r(p)T r(p) (18)

Existuje vel’a rôznych spôsobov ako riešit’ problém
(18). Vo väčšine z nich sa používaju iteratívne algo-
ritmy t.j.: zvolíme štartovací vektor p0, ktorý sa sna-
žíme v každej iterácii algoritmu vylepšit’ až dovtedy,
kým nie je splnená nejaká podmienka na ukončenie
iteratívneho procesu napr.: S(popt) < ε , kde ε > 0 je
malé.
Metóda Nelder-Mead funguje na podobnom princípe
(podrobný popis algoritmu napríklad v [5]). Pri mi-
nimalizácii funkcie pracuje iba s jej funkčnými hod-
notami (nie je potrebná informácia o Jakobiho ma-
tici), čo môže byt’ v mnohých prípadoch výhodou.
Táto metóda je implementovaná aj v programe MAT-
LAB pod názvom fminsearch a budeme ju využívat’
pri hl’adaní optimálneho vektora parametrov popt .

Určovanie filtračnej funkcie pri usadzovaní nečistôt z infiltrujúcej kvapaliny 9



Po nájdení optimálneho vektora parametrov, vyrie-
šime úlohu (5) s popt . Takto získané riešenie nazveme
riešením inverznej úlohy.

4 Numerické experimenty

V článku [1] bola predstavená vel’mi sofistikovaná
metóda na rekonštrukciu filtračnej funkcie λ (σ),
ktorá vystupuje v systéme (5) spolu s podmien-
kami (6). Avšak predpoklad bol, že existuje špe-
ciálne monotónna analytická funkcia, ktorá aproxi-
muje vstupné dáta (vyžadovalo sa splnenie mnoho
predpokladov a vzt’ahov).
My sme v našich experimentoch použili rovnaké
experimentálne dáta (vid’ Obr. 1), v ktorých sme vy-
tvorili šum. V tejto sekcii budeme porovnávat’ vý-
sledky získané v článku [1] s výsledkami, ktoré sme
získali pri riešení našej inverznej úlohy za predpo-
kladu, že filtračná funkcia λ (σ) bola zo špeciálnej
triedy funkcií Fαβγ(σ). Na obrázku 1 môžeme vidiet’

Obr. 1: Experimentálne namerané dáta získané z [4]

experimentálne namerané hodnoty pomeru koncen-
trácie častičiek pri výtoku kvapaliny z pórovitého te-
lesa a koncentrácie častičiek pri vtekaní (c0). Tento
pomer označíme cr. V prvých dvoch sériach dát mô-
žeme vidiet’, že cr sa blíži s časom k jednotke, to
môže byt’ prípad nie príliš dobrej adsorpcie malých
častí pórovitým telesom. V prípade 4. série dát mô-
žeme pozorovat’ zjavnú nemonotónnost’.
Šum v týchto údajoch sme vytvorili tak, že pre každý
údaj s hodnotou yi sme vzali hodnotu yi(1+ 0.1R),
kde R bolo náhodné číslo z intervalu [−1, 1]. Týmto

Obr. 2: Experimentálne namerané dáta z prvej a dru-
hej série so zašumením

Obr. 3: Experimentálne namerané dáta z tretej a štvr-
tej série so zašumením

spôsobom sme odstránili monotónnost’ dát. Následne
sme riešili inverznú úlohu s takto zašumenými dá-
tami, tie môžeme vidiet’ na obrázkoch 2 a 3. Pre prvé
tri série dát, sme brali hodnoty namerané v časoch
T = 10,20, . . . ,320 v prípade 4. série dát sme zahr-
nuli navyše údaj pre čas T = 5.

4.1 Rekonštrukcia filtračnej funkcie

Ako sme už spomínali z fyzikálneho hladiska sa
očakáva, že rýchlost’ zmeny koncentrácie usadených
častí začne so zvyšujúcou sa koncentráciou usade-
ných častí klesat’, teda filtračná funkcia by mala byt’
klesajúca.

10 J. Chovan



Autori v článku [1] nepredpokladali žiaden špeci-
fický tvar filtračnej funkcie, za to, ale kládli prísne
požiadavky na vstupné dáta. My sme naopak nekládli
žiadne požiadavky na dáta a predpokladali sme, že
λ (σ) je zo špeciálnej triedy funkcií (1).
Na obrázku 4 vidíme, že pre prvé tri série dát sa

Obr. 4: Rekonštruované filtračné funkcie získané me-
tódou použitou v [1]

autorom článku [1] podarilo zrekonštruovat’ filtračné
funkcie, ktoré boli fyzikálne správne (filtračná fun-
kcia pre tretiu sériu dát stráca monotónnost’, až pre
vel’ké hodnoty σ ), to sa, ale nedá tvrdit’ o 4. sérií
dát. Je to spôsobené, ako sme už spomínali nedodr-
žaním požiadavky na monotónnost’ vstupných dát,
ked’že tieto dáta neboli monotónne, tak ani výsledná
filtračna funkcia nemala taký charakter.
Filtračné funkcie získané riešením našej inverznej

úlohy, tak ako sme ju definovali v sekcii 3. vidíme
na Obr. 5. Na prvý pohl’ad je vidiet’, že funkcie pri-
slúchajúce k prvým trom sériam dát vyzerajú vel’mi
podobne ako tie na Obr. 4. Zaujimavý je, ale výsledok
pre 4. sériu dát. S našim prístupom k riešeniu úlohy
(5) pomocou filtračnej funkcie zo špeciálnej triedy
funkcií (1) sme dostali fyzikálne správny tvar tejto
funkcie aj pre 4. sériu dát.
Vo všetkých štyroch prípadoch zašumených dát sme
filtračnú funkciu hl’adali v jednom a tom istom tvare.
Je možné, že ak by sme ju pri niektorej sérii dát hl’a-
dali z inej triedy funkcií, tak by sme dostali ešte lepšie
výsledky (alebo aj horšie).
Prikladáme ešte Obr. 6, na ktorom môžeme vidiet’

absolútne odchýlky pre filtračné funkcie získané me-

Obr. 5: Rekonštruované filtračné funkcie zo zašume-
ných dát

Obr. 6: Absolútne odchýlky pre filtračné funkcie pri-
slúchajúce k originálnym dátam (bez šumu)

tódou z [1] a filtračné funkcie získané riešením na-
šej inverznej úlohy. Odchýlky boli merané v bodoch
σ = 0, σ = 50, . . . ,σ = 300. Všimnime si dobrú
zhodu pre filtračné funkcie reprezentujúce prvé tri sé-
rie dát (odchýlka pre 3. sériu dát sa začne zväčšovat’
až pre σ = 250, vtedy filtračná funkcia získaná v [1]
prestáva byt’ monotónna). V prípade štvrtej série dát
sú odchýlky ovel’a väčšie, čo je, ale spôsobené nefy-
zikálnym tvarom filtračnej funkcie získanej v [1].

4.2 Rekonštrukcia profilu riešenia

Koncentráciu čiastočiek v kvapaline pri výtoku (x =
1) z pórovitého telesa nazveme profil riešenia c(x, t).
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Nás bude zaujímat’ pomer hodnoty profilu a počia-
točnej koncentrácie c0, túto hodnotu sme označili ako
cr.
Na obrázku 7 vidíme numerické riešenia získane v
článku [1], môžeme si všimnút’ vel’mi dobrú zhodu.
Po nájdení optimálnych parametrov pri minimali-

Obr. 7: Numerické riešenie pre 1. a 2. sériu dát pou-
žitím metódy z článku [1]

zácii (18) a následným vyriešením priamej úlohy s
filtračnou funkciou s optimálnymi parametrami sme
získali numerickú aproximáciu profilu riešenia.
Pri všetkých dátach sme použili jednotné delenie s
vel’kost’ou deliaceho intrevalu h = 0.1. Koncentrácia
čiastočiek v kvapaline pri vtekaní pre prvú sériu dát
bola c(1)0 = 1.14 [1016 častíc/L].
Na obrázku 8 vidíme numerické riešenie, ktoré sme

Obr. 8: Numerické riešenie získané pre 1. sériu zašu-
mených dát

získali riešením inverznej úlohy s prvou sériou dát

obsahujúcich šum a použitím numerickej schémy po-
písanej v sekcii 2, spolu s dátami z prvej série a zašu-
menými dátami.
Ako štartovací vektor pre 1. sériu dát sme použili
p0 = (1,1,1). Hodnota funkcie (18) (počiatočná od-
chýlka) v tomto bode bola Sres(p0) = 4.3598.
Optimálne parametre pre túto sériu zašumených dát
boli α = 0.7192, β = 0.0225, γ = 1.9178. Hodnota
funkcie (18) v bode popt = (α,β ,γ) bola Sres :=
S(popt) = 0.0180, hodnota tej istej funkcie pri použití
originálnych dát (bez šumu) bola S∗(popt) = 0.0052.

Podobne dobrá zhoda nastala aj pre 2. sériu

Obr. 9: Numerické riešenie získané pre 2. sériu zašu-
mených dát

dát, ktoré obsahovali šum (vid’ Obr. 9).V tomto
prípade bola počiatočná koncentrácia c(2)0 = 1.25
[1016 častíc/L]. Zvolili sme štartovací vektor p0 =
(0.8,0.8,0.8). Počiatočná odchýlka s takto zvoleným
štartovacím vektorom bola Sres(p0) = 7.9003.
Optimálne parametre pre túto sériu zašumených dát
boli α = 0.6629, β = 0.0346, γ = 1.4619. Hodnota
minima bola Sres = 0.0085, pre originálne dáta do-
konca S∗(popt) = 0.0029.
Výsledky pre 3. sériu dát priniesli rovnako uspoko-

jivé výsledky (vid’ Obr. 10 a Obr. 11).
Počiatočná koncentrácia v prípade 3 série dát bola

c(3)0 = 1.09 [1016 častíc/L]. V tomto prípade sme
znova použili štartovací vektor p0 = (1,1,1), po-
čiatočná odchýlka pre takto zvolený vektor bola
Sres(p0) = 14.6887.
Optimálne parametre pre zašumené dáta boli α =
0.6472, β = 0.0475, γ = 1.1826. Pri použití týchto
parametrov bola Sres = 0.0053 a S∗(popt) = 0.0013.
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Obr. 10: Numerické riešenie pre 3. sériu dát použitím
metódy z článku [1]

Obr. 11: Numerické riešenie získané pre 3. sériu za-
šumených dát

Porovnanie výsledkov pre 4. sériu dát môžeme vi-
diet’ na obrázkoch 12 a 13.
Koncentrácia častíc pri vtekaní v prípade 4. série dát
bola c(4)0 = 1.06 [1016 častíc/L]. Pri hl’adaní optimál-
nych parametrov pre túto sériu dát sme použili štarto-
vací vektor p0 = (1,1,0.5). Hodnota počiatočnej od-
chýlky bola Sres(p0) = 18.8497.
Optimálne parametre pre poslednú sériu zašumených
dát boli α = 0.67, β = 0.0002, γ = 2.9745. Za použi-
tia týchto optimálnych parametrov bola Sres = 0.0137
a S∗(popt) = 0.0133. Tieto dve hodnoty sa nelíšia
moc, pretože zašumené dáta v 4. sérii sa už moc nelí-
šili od originálnych.
Môžeme si všimnút’, že vo všetkých štyroch prí-

padoch bola počiatočná odchýlka Sres(p0) pomerne
vel’ká. Tú sa nám, ale vždy podarilo postupnými

Obr. 12: Numerické riešenie pre 4. sériu dát použitím
metódy z článku [1]

Obr. 13: Numerické riešenie získané pre 4. sériu za-
šumených dát

iteráciami výrazne zmenšit’, až tak, že hodnota
Sres(popt) sa pohybovala rádovo na úrovni 10−2.

5 Záver

Na základe vyššie uvedených numerických experi-
mentov môžeme tvrdit’, že naša metóda je spol’ahli-
vým spôsobom rekonštrukcie filtračnej funkcie λ (σ)
v matematickom modeli (5). Takýmto spôsobom by
sme vedeli rekonštruovat’ filtračnú funkciu aj vo vše-
obecnom modeli (2),(3),(4).
Na rozdiel od metódy použitej v článku [1], kde
sa vyžadovala aproximácia vstupných dát pomocou
analytickej funkcie, ktorej spôsob hl’adania autori ne-
uvádzajú, my pri použití našej metódy nevyžadujeme
žiadnu aproximáciu dát a metóda dáva správne vý-
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sledky aj pri použití zašumených dát. To ju robí pod-
statne efektívnejšou akou je metóda použitá v [1].
Dokonca tam, kde mali autori článku [1] problémy,
konkrétne pri rekonštrukcii filtračnej funkcie pomo-
cou dát zo 4. série, sme my za predpokladu, že fil-
tračná funkcia bola zo špeciálnej parametrickej triedy
funkcií, získali fyzikálne korektnú filtračnú funkciu
pre 4. sériu dát.
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Abstrakt: Gambler’s fallacy je klamné očakáva-
nie, že pravdepodobnost’ nezávislých po sebe nasle-
dujúcich udalostí vykazuje tzv. negatívnu recenciu.
Napríklad, ak padla pät’krát hlava, gambler’s fallacy
hovorí, že pravdepodobnost’, že padne teraz znak je
väčšia.
Gambler’s fallacy vedie l’udí, ktorí týmto klamom
trpia, aj k tomu, aby sa spoliehali na systémy upra-
vovania stávok podl’a výsledkov predchádzajúcich
udalostí. Tieto systémy však pri dlhodobom použí-
vaní vedú k problémovému hazardnému správaniu
a k strate všetkých vložených prostriedkov.
Gambler’s fallacy tvorí prienik medzi psychológiou
a matematikou a v tejto práci ju rozoberáme z mate-
matickej stránky. Sústredíme sa na to, z čoho vyplýva
rozdiel medzi gambler’s fallacy a skutočnost’ou. Tak-
tiež spomíname teoretické dôsledky.

Kl’účové slová: gambler’s fallacy, pravdepodobnost’,
hazard

1 Čo je gambler’s fallacy

Pravdepodobnost’, že na minci padne znak, je jedna
polovica. Je to tak, pretože minca je z oboch strán
približne rovnaká a spôsob, akým dopadne, závisí od
faktorov, ktoré nevie človek dostatočne presne od-
hadnút’. Nevieme dopredu, ktorá strana bude na vr-
chu mince, ked’ dopadne. Vediet’ pravdepodobnost’
tejto jednoduchej udalosti patrí k najzákladnejším ve-
domostiam o matematike pravdepodobnosti. Každý,
kto sa nevie rozhodnút’ a hodí si mincou, očakáva, že
šanca hlavy a znaku je približne rovnaká.

Je prekvapujúce, že aj v takomto jednoduchom vý-
počte sa l’udia často mýlia. V nemalej miere sa tieto
omyly týkajú rizikových činností: hazardných hier
(osobitne rulety a stávkovania na dostihoch) a obcho-
dovania s finančnými derivátmi (opcie, futurity). Ta-
kýto omyl (hráčov klam, gambler’s fallacy) nastáva
vtedy, ked’ zaznamenáme náhodný výsledok, ktorý
sa nezhoduje s našou (čiastočne mylnou) predstavou

∗kristina.jablonicka@gmail.com
†kamrlova@fmph.uniba.sk

o náhode. Ked’ vidíme, že už siedmy krát padla hlava,
intuitívne sa nám teraz zdá pravdepodobnejší znak.
Je l’ahké zabudnút’ vo víre nečakaného, že jednotlivé
hody sú nezávislé udalosti, pretože minca si nepa-
mätá, ako padla naposledy. Pravdepodobnost’ jednej
polovice sme nestanovili kvôli akejsi férovosti a spra-
vodlivosti, ale jednoducho preto, že z toho, čo o minci
vieme, nemáme dôvod tvrdit’, že je niektorý výsledok
pravdepodobnejší.

Fenoménom gambler’s fallacy sa ako prví oso-
bitne zaoberali [Kahneman and Tversky, 1972], no
príklady výskytu takéhoto uvažovania boli zdoku-
mentované už skôr (napr. [Laplace, 1951]). Vel’ká
čast’ článkov o gambler’s fallacy skúma, nakol’ko je
tento klam rozšírený, v akých kontextoch sa často vy-
skytuje a ako mu možno predchádzat’.

Štúdie ako [Delfabbro and Lambos, 2007] pouka-
zujú na spojitost’ medzi gambler’s fallacy, podob-
nými klammi a problémovým hraním hazardných
hier (problem gambling). Tieto štúdie celkovo zamie-
tajú, že by osoby trpiace týmito klammi mali väč-
šie problémy s počítaním skutočných pravdepodob-
ností v hazardných hrách. Vediet’ vypočítat’ výsledok
a skutočne ho vziat’ do úvahy v reálnej situácii sú to-
tiž dve rôzne stránky matematickej gramotnosti.

Prečo sa v takých otázkach, ako je určovanie prav-
depodobnosti, treba spoliehat’ na matematiku? Teore-
tické pravdepodobnosti sa predsa pri jednotlivej uda-
losti takmer nikdy nezhodujú s očakávanou hodno-
tou. Padne hlava, alebo znak, nepadne nejaká kombi-
nácia polohlava, poloznak. K pochopeniu nám môže
pomôct’ analógia s geometriou. Pojmy ako trojuhol-
ník, štvorec v reálnom živote tiež neexistujú. Pri uva-
žovaní o nich však vieme vyvodit’ dôsledky pre celé
triedy objektov, ktoré sa im dostatočne podobajú. Po-
dobne, počítanie teoretických pravdepodobností pra-
cuje s modelmi našich vedomostí o reálnych udalos-
tiach (početností ich výskytu v minulosti, fyzikálnych
vlastností experimentu a pod.) a vyvodzuje z nich,
čo môžeme očakávat’ v budúcnosti, ak sú naše ve-
domosti(predpoklady) pravdivé.

Možnost’ zaradit’ gambler’s fallacy do stre-
doškolskej matematiky rozoberal kolektív Har-
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vardskej univerzity v dokumente Facing the
Odds[Bilt et al., 2000] v rámci študijného celku,
týkajúceho sa matematického pohl’adu na hazard.
Rozoberá problém gambler’s fallacy pomocou jed-
noduchých, študentom blízkych príkladov, nevenuje
sa však pri tomto probléme hlbšiemu pohl’adu na
počítanie pravdepodobnosti.

Našim zámerom v práci bolo spojit’ vyvrátenie
gambler’s fallacy s pohl’adom do teoretických zákla-
dov pravdepodobnosti. Tento pohl’ad má aj perspek-
tívny didaktický rozmer v preskúmaní možností za-
pojenia gambler’s fallacy do stredoškolského učiva
ako motivačný prvok k d’alšiemu štúdiu matematiky
a zároveň prevenciu hazardného správania mladist-
vých.

2 Gambler’s fallacy a matematika

V tejto časti najprv zadefinujeme niektoré potrebné
pojmy a zopakujeme si niektoré základy pravdepo-
dobnosti. Na týchto základoch vystaviame tvrdenia o
binomických rozdeleniach, Bernoulliho vete, neúčin-
nosti systémov, ktoré využívajú informácie o minu-
lých realizáciách náhodných premenných. Pozrieme
sa aj na štatistiku čakania na prvý výskyt a tiež iné
významy pojmu gambler’s fallacy v literatúre.

2.1 Pravdepodobnost’

Pre pochopenie, prečo gambler’s fallacy nemá
pravdu a riadením sa podl’a tohto klamu ni-
kam nedospejeme, je potrebné skutočne poro-
zumiet’ základom matematickej teórie pravdepo-
dobnosti. V tejto časti práce sme vychádzali
hlavne z [Janková and Pázman, 2011], [Mazur, 2010]
a [Packel, 1981]. Existuje aj matematický pohl’ad na
gambler’s fallacy založený na tzv. nomickej pravde-
podobnosti, ktorou sa zaoberá kniha [Pollock, 1990].
Klasická definícia pravdepodobnosti je však intuitív-
nejšia, spracovaná v množstve dostupnej literatúry
a lepšie sa hodí pre naše účely. Takisto by sme mohli
gambler’s fallacy skúmat’ z hl’adiska rozhodovania
sa na základe rizika s použitím úžitkových funkcii,
ako napríklad [Machina, 1987]. Je to možné rozšíre-
nie do d’alších článkov.

Gambler’s fallacy je spôsob, akým l’udia niekedy
vnímajú pravdepodobnost’ rôznych výsledkov pro-
cesu, ktorý vnímajú ako náhodný. Preto náš prvý po-
jem bude matematicky opisovat’ pravdepodobnost’
rôznych výsledkov určitého experimentu.

Náhodná premenná (typicky X) je premenná, ktorá
nadobúda svoju hodnotu podl’a výsledku zadaného
experimentu.
Realizácia náhodnej premennej je konkrétny name-
raný výsledok zadaného experimentu.

Napríklad pri hode kockou môže byt’ náhodnou
premennou B = súčet bodiek, ktoré sú výsledkom
tohto hodu. V konkrétnom experimente táto pre-
menná nadobudne realizáciu napr. 5 alebo 2. Inou
náhodnou premennou by mohla byt’ D = súčet
bodiek z dvoch hodov kockou. Realizáciou bude
opät’ konkrétny výsledok: konkrétne číslo z inter-
valu (2,12). Ďalším príkladom náhodnej premennej
by bola P = parita jedného hodu kockou. Pre účely
tejto práce sa zameriame na tzv. diskrétnu náhodnú
premennú, ktorá má spočítatel’ný počet možných vý-
sledkov.

Je dôležité si uvedomit’, že výsledky diskrétnej ná-
hodnej premennej nemusia byt’ rovnako pravdepo-
dobné. Napríklad náhodná premenná U , ktorá hovorí
o úspechu basketbalistu pri jednej strel’be na kôš,
môže mat’ dva možné výsledky: kôš trafí alebo ho
netrafí. Ak je hráč slabý, tak bude zrejme pravdepo-
dobnejšie, že kôš netrafí.

Pri práci s výsledkami experimentov týkajúcich sa
gambler’s fallacy ako je napríklad výsledok stávky v
lotérii nás často zaujímajú aj rôzne kombinácie vý-
sledkov: ak by sme napríklad zakúpili viac než je-
den tiket do lotérie alebo by sme začiarkli viac než
jedno číslo, zaujíma nás teoretická početnost’ výsled-
kov. Pre prácu s takýmito kombináciami je vhodné
zaviest’ do teórie používanie množín výsledkov. V
tejto práci predpokladáme u čitatel’a znalost’ zákla-
dov teórie množín.

Najprv si zadefinujeme množinu, ktorá popisuje
náš experiment ako celok:

Množina možných výsledkov Ω je množinou všet-
kých možných výsledkov experimentu.

Ak ako experiment chápeme hod mincou a ná-
hodná premenná X označuje, ktorý symbol skončil
na vrchu mince, Ω = {hlava znak}.

Vybraná množina výsledkov označovaná ako
A,B, . . . je množinou výsledkov experimentu, ktorej
pravdepodobnost’ chceme zistit’.

Takouto množinou môže byt’ napríklad v prípade
hádzania kockou A = {123} alebo v prípade rulety
B ={červené políčka}

Absolútna početnost’ výsledku(množiny) je počet
výskytu daného výsledku (výsledku patriaceho do da-
nej množiny) počas trvania experimentu.
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Absolútna početnost’ závisí od počtu pokusov. Pre
účely porovnávania experimentov s rôznym počtom
pokusov (dát) je vhodná nasledujúca definícia:

Relatívna početnost’ je podielom absolútnej počet-
nosti a počtu pokusov.

Napríklad pri hode mincou je relatívna početnost’
výsledku hlava podielom zaznamenaného počtu hláv
a počtu hodov, ktoré boli súčast’ou experimentu.

Teoretická početnost’ (pravdepodobnost’) je počet-
nost’, ktorú často vieme určit’ na základe predpokla-
daných vlastností procesu matematickou úvahou.

Napríklad, kocka má šest’ strán a jej hmotnost’ je
natol’ko rovnomerne rozložená, že nemáme dôvod
predpokladat’, že by padala na jednu stranu častej-
šie ako na iné. Preto je toretická početnost’, že na
hornej stane kocky bude po hode 6 bodiek 1

6 . Iná
situácia nastáva pri chlebe s maslom, ktorý podl’a
štúdii padá na maslovú stranu častejšie (čo môžeme
očakávat’ aj podl’a toho, že nemá rovnomernú hus-
totu). Teoretická pravdepodobnost’ môže vychádzat’
vždy len z toho, čo o procese vieme. Ak sa dá každý
možný výsledok rozdelit’ na konečný počet rovnako
pravdepodobných jednoduchých výsledkov (ako pri
hádzaní kockou, kde sa každý výsledok môže roz-
ložit’ na možné výsledky jednotlivého hodu), mô-
žeme pravdepodobnost’ jednoduchého výsledku ur-
čit’ ako 1

počet jednoduchých výsledkov. Pravdepo-
dobnost’ zložených výsledkov určíme ako podiel po-
čtu možných jednoduchých výsledkov, ktoré spĺňajú
naše podmienky(párnost’ čísla, farba,...) a celkového
počtu jednoduchých výsledkov.

2.2 Vlastnosti pravdepodobnosti

Pre pravdepodobnost’ platia okrem iných aj nasledu-
júce vlastnosti, ktoré budú neskôr užitočné:

P(Ω) = 1, (1)

(Pretože platí P(Ω) = P(Ω)
P(Ω) )

P(A)+P(Ac) = P(Ω) = 1, (2)

0≤ P≤ 1, (3)

P(A∪B) = P(A)+P(B)+P(A∩B). (4)

Poslednú vlastnost’ môžeme overit’ napríklad pomo-
cou Vennovych diagramov.

2.3 Očakávaná hodnota a disperzia

Aby sa s náhodnými premennými l’ahšie pracovalo,
existuje pojem očakávanej hodnoty, ktorá nám ho-
vorí, okolo akej hodnoty sa dá očakávat’ výsledok
experimentu. Očakávaná hodnota E(X): Ak máme
spočítatel’ný počet číselných hodnôt xi, ktoré ná-
hodná premenná X nadobúda s pravdepodobnost’ami
pi a zároveň rad ∑∞

i=0 xi pi absolútne konverguje, ho-
voríme tomuto radu očakávaná hodnota náhodnej
premennej X .
Napríklad, očakávaná hodnota jedného hodu kockou
je

6

∑
i=1

xi
1
6
=

1
6
(1+2+3+4+5+6) =

21
6

=
7
2
= 3.5.

(5)
Očakávaná hodnota je dôležitá, no je často užitočné
vediet’ aj, aký je rozptyl hodnôt okolo nej. Nasledu-
júci pojem je matematickým vyjadrením tohto rozp-
tylu.

Disperzia D(X): Ak stredná hodnota E[(X −
E(X))2] existuje, potom sa nazýva disperziou náhod-
nej premennej X .

Tieto dve funkcie sú pri štúdiu pravdepodobnosti
nevyhnutne prítomné a matematická podstata gam-
bler’s fallacy s nimi úzko súvisí. Práve očakávaná
hodnota stávky pre nás neskôr bude mat’ kl’účový vý-
znam. Očakávaná hodnota a disperzia patria do širšej
skupiny štatistík. Štatistiky sú čísla, ktoré umožňujú
skúmat’ náhodnú premennú na základe jej realizácii
alebo si lepšie predstavit’ možné realizácie na základe
teoretického popisu náhodnej premennej.

2.4 Podmienená pravdepodobnost’

Podmienená pravdpodobnost’ P(A|B)je pravdepo-
dobnost’ výsledku A ak vieme, že nastal výsledok B.

O podmienenej pravdepodobnosti vieme, že

P(A|B) = P(A&B)
P(B)

. (6)

Napríklad, ak sme hodili kockou a vieme, že padlo
párne číslo, pravdepodobnost’, že padne šestka bude

P(šestka|párne číslo) (7)

=
P(šestka&párne číslo)

P(párne číslo)
(8)

=
1
6
1
2

=
1
3
. (9)
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Ak sa výsledky A a B navzájom vylučujú, teda

P(A|B) = 0∧P(B|A) = 0, (10)

respektíve nemajú prienik

P(B∩A) = 0, (11)

potom
P(A∪B) = P(A)+P(B). (12)

2.5 Nezávislé javy

Za nezávislé udalosti považujeme také udalosti, ktoré
navzájom nemajú vplyv na pravdepodobnost’ svo-
jich výsledkov. Inými slovami, ak sú A a B nezá-
vislé udalosti, potom pre podmienené pravdepodob-
nosti P(A|B) a P(B|A) platí:

P(A|B) = P(A), (13)

P(B|A) = P(B). (14)

Príklad nezávislých udalostí môžu byt’ dva hody min-
cou, hody kockou, kolá rulety ale aj dve rôzne uda-
losti ako napríklad hod mincou voči hodnote karty
vytiahnutej z balíčka kariet. Typickým príkladom pri-
sudzovania závislosti udalostiam, ktoré závislé nie
sú, môže byt’ napríklad nosenie talizmanu pre št’astie
v hre.

2.6 Pravdepodobnost’ nezávislých javov

Ked’ do vzt’ahu pre podmienenú pravdepodobnost’
P(A|B) = P(A&B)

P(B) dosadíme nezávislé udalosti A a B,
dostaneme

P(A) =
P(A&B)

P(B)
=⇒ P(A&B) = P(A) ·P(B). (15)

2.7 Rozdelenia náhodných premenných

Rozdelenie náhodnej premennej X je (pre naše účely)
postupnost’ p(xi), ktorá každému výsledku xi náhod-
nej premennej X priradí jeho pravdepodobnost’ pi.

X je z alternatívneho rozdelenia (X ∼ Alt(p)) ak
má náhodná premenná len dva výsledky 1 a 0 s ko-
rešpondujúcimi pravdepodobnost’ami p a 1− p.

Takéto rozdelenie je obzvlášt’ vhodné pri skúmaní
hazardných hier, kde má každá jednotlivá stávka
dva možné výsledky: výhra alebo prehra. Očakávaná
hodnota premennej s takýmto rozdelením je

E(X) = p1x1 + p2x2.= p ·1+(1− p) ·0 = p. (16)

X má binomické rozdelenie (X ∼ Bin(n, p) kde n ∈
N, p ∈ (0,1)) ak je X súčtom n nezávislých, rovnako
rozdelených náhodných premenných z alternatívneho
rozdelenia. X = ∑n

i=1 Xi.
Príkladom premennej s binomickým rozdelením

môže byt’ napríklad X = počet hláv z troch hodov
mincou. V tomto prípade X ∼ Bin(3,0.5).

Veta 1. Bernoulliho schéma Nech X ∼ Bin(n, p). Po-
tom platí, že:

P(X = k) =
(

n
k

)
pk(1− p)n−k. (17)

Dôkaz. Pravdepodobnost’ jednej z n-tíc výsledkov, v
ktorej bude k-krát sledovaný výsledok A (napríklad
takej, že prvých k bude sledovaný výsledok A a d’al-
ších n−k bude opačný výsledok AC) vyrátame za po-
užitia vlastností nezávislých premenných ako súčin

P(jedna zo sledovaných n-tíc)= pk(1− p)n−k. (18)

Takýchto n-tíc bude
(n

k

)
podl’a vedomostí zo zákla-

dov kombinatoriky a teda

P(X = k) =
(

n
k

)
pk(1− p)n−k. (19)

2.8 Nezhoda gambler’s fallacy a matematic-
kej pravdepodobnosti

Na ilustráciu princípov, vd’aka ktorým je gambler’s
fallacy skutočne klam, si vezmeme prípad s hádzaním
mince. Xi označíme ako 1 ak padla hlava v i-tom hode
a 0 ak padol znak. Pre i-ty hod platí, že je realizáciou
náhodnej premennej Xi ∼ Alt(0.5). Za normálnych
okolností je nám celkom jasné, že P(Xi = 1) = 0.5
pre všetky i. Zmení sa niečo, ak realizáciami Xi−k až
Xi−1 boli samé jednotky?

Gambler’s fallacy hovorí, že áno, že teraz už ne-
bude platit’ P(Xi = 1) = 0.5, ale pravdepodobnost’
bude nejaké menšie číslo. Dôvody, pre ktoré sme ur-
čili pravdepodobnost’ ako 0.5, sa však nezmenili a
preto je gambler’s fallacy klam.

P(Xi = 1|Xi−5 = 1∧·· ·∧Xi−1 = 1) (20)

sa z dôvodu nezávislosti Xi stále rovná P(Xi = 1). Nič
na tom nezmení fakt, že sme sa stali svedkami ne-
pravdepodobnej udalosti

(Xi−5 = 1)∧·· ·∧ (Xi−1 = 1), (21)
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ktorej pravdepodobnost’ bola len

P(X = 5) =
(

5
5

)
0.55(1−0.5)5−5 (22)

= 0.55 = 0.03125=̇3.12%. (23)

2.9 Matematické systémy stávkovania:
Martingales

Ak je u hráča gambler’s fallacy pevne zakorenené,
môže sa uchýlit’ aj k rôznym schémam, založe-
ným na sledovaní výsledkov predošlých hier, ktoré
mu „zaručia výhru“. Pojem martingales v kon-
texte gambler’s fallacy znamená práve takéto ma-
tematické systémy a stal sa aj synonymom hlú-
peho počínania. V tejto záverečnej časti si ukážeme,
prečo sú všetky tieto schémy neužitočné. Dokonca
ak je hra nastavená proti hráčovi (napr. ruleta, lo-
téria), čím dlhšie bude hrat’, tým viac bude prehrá-
vat’. Táto čast’ je spracovaná podl’a [Thorp, 1985]
a [Thorp, 1977]. Týka sa rulety, prípadne hádzania
mincou alebo iných výberov z alternatívneho rozde-
lenia. Okrem [Thorp, 1985] sa tomuto problému ve-
nuje aj [Proctor, 1887] a [Packel, 1981].

2.10 Stávka, hodnota stávky, očakávaná
hodnota stávky

Stávka Bi je finančná suma, ktorú vložíme do i-teho
kola hry. Platí, že Bi je vždy kladné číslo.

Akcia B je daná postupnost’ stávok B1, · · · ,Bn.
Hodnota stávky Hi je finančná suma, ktorú zís-

kame alebo stratíme z i-teho kola hry. Hi je náhodná
premenná so strednou hodnotou závisiacou od Bi a
od konkrétnej hry. Ak vezmeme alternatívne rozde-
lenie Ai ∼ Alt(p) (výhru budeme reprezentovat’ ako
1, prehru ako 0, pravdepodobnost’ výhry bude p), po-
tom Hi = Ai ·v ·Bi−Bi, kde v je pomer, v akom sa vy-
pláca výhra v danej hre (napríklad v rulete pri stávke
na červenú je to dvojnásobok vloženej stávky) a je to
konštanta. Na rozdiel od Bi, ktorá je vždy kladná, Hi

môže byt’ l’ubovol’ná. Navyše, pri hazardných hrách
je očakávaná hodnota E(Hi) typicky záporná. Vy-
plýva to z toho, že pri hazarde organizátori používajú
také hry, ktoré majú pre nich kladnú očakávanú hod-
notu. Za tento prírastok očakávanej hodnoty banku
platia hráči zápornost’ou svojej očakávanej hodnoty.

2.11 Počítacie systémy

Počítací systém je systém, ktorý je založený na dvoch
druhoch informácie:

• záznam o predchádzajúcich stávkach

• záznam o predchádzajúcich číslach

Predpoklady:

1. Ruleta alebo minca nie je falošná, teda každá
jednotlivá udalost’ je rovnako pravdepodobná.

2. Je stanovené obmedzenie na najmenšiu a naj-
väčšiu stávku.

2.12 Príklad

Jedným zo systémov je tzv. zdvojovanie stávok. Ak
hráč v rulete stavia na jednu z dvoch farieb, pravdepo-
dobnost’ jeho výhry pri európskej rulete je 18

37 a teda
očakévaná hodnota jedného staveného eura je

2 · 18
37

+0 · 19
37

= 0,973e. (24)

V tejto hre sa teda z dlhodobého hl’adiska očakáva, že
19
36 všetkých hier hráč prehrá. V d’alšom výpočte bu-
deme predpokladat’, že minimálny vklad je 1ea ma-
ximálny 1000e. Hráč verí, že zdvojovanie stávok mu
pomôže zvrátit’ očakávanú hodnotu jednotlivých stá-
vok na výhru 1e. Ak v nejakom kole vyhrá, prestane
hrat’ a odnesie si výhru. Ak však prehrá, v nasledujú-
com kole zdvojnásobí svoju stávku. Ak teda začne s
1e, hra sa môže vyvíjat’ tak, že v prvom kole vyhrá
1ealebo ho prehrá. V d’alšom kole staví 2ea ak vy-
hrá, 4−3 = 1 znova mu ostane 1e. Ak prehrá, tento-
krát vsadí 4e, a tak bude pokračovat’ exponenciálne:
8,16,32,64,128,256,512.To by už musela prehra na-
stat’ 10 krát za sebou a hráčovi sa niečo také zdá
vel’mi nepravdepodobné, takže má pocit, že systém je
dost’ dobrý. Ak by však prehra trvala ešte dlhšie, hráč
už nemôže použit’ zdvojovanie a maximálna stávka
bude 1000. Na obrázku 1 je zobrazená táto stratégia
formou grafu.

Vieme však ukázat’, že táto stratégia nemôže zme-
nit’ očakávanú hodnotu −0,027e

1e . Predpokladáme, že
ked’že od 11.kola už hráč nie je schopný zdvojovat’
stávky, skončí s hrou aj keby musel prehrat’.
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výhra 1€

výhra 1€

výhra 1€

1000€

strata 23€

strata 2023€

1€

2€

4€

8€

512€

výhra 1€

Obr. 1: obrázok stromového grafu stratégie

Výpočet očakávanej výhry jednej hry:

1 · 18
37

+1 · 18
37
· 19

37
+1 · 18

37
· 19

37

2

+1 · 18
37
· 19

37

3
+1 · 18

37
· 19

37

4

+1 · 18
37
· 19

37

5
+1 · 18

37
· 19

37

6

+1 · 18
37
· 19

37

7
+1 · 18

37
· 19

37

8

+1 · 18
37
· 19

37

9
−23 · 18

37
· 19

37

10

−2023 · 19
37

11
=−0.3400859e.

Takýto výpočtový dôkaz je presvedčivý, no vieme
ukázat’, že existuje nekonečne vel’a možných počí-
tacích systémov a nekonečne vel’a výpočtov nie je
možné previest’ ani prečítat’:

Ak vezmeme za prvý systém taký, čo káže stavit’
až potom, čo zaznamenáme v predchádzajúcom kole
“prehru”, druhý káže stavit’ až po dvoch “prehrách”,
. . . n-tý káže stavit’ po n prehrách po sebe, vieme
íst’ l’ubovol’ne d’aleko a stále sme nevyčerpali všetky
možné systémy. Preto treba hlbší dôkaz, ktorý sa po-
stará o celé nekonečno systémov naraz.

K tomuto dôkazu si najprv pripravíme potrebnú
všeobecnú teóriu pravdepodobnosti: Definujeme po-
trebné pojmy a dokážeme potrebné lemy a vety. Po-
tom pomocou týchto nástrojov dokážeme neúspeš-
nost’ matematických systémov typu martingale.

Nasledujúca nerovnost’ je v teórii pravdepodob-
nosti vel’mi známa a pochádza z Ruska z 19. storočia.
Bude pre nás užitočná, pretože ponúka horné ohra-
ničenie pre pravdepodobnost’ netypických výsledkov
kladnej náhodnej premennej. Takouto náhodnou pre-
mennou je aj disperzia: je kladná, pretože predstavuje
vzdialenost’ výsledku od očakávanej hodnoty.

Veta 2. Markovova nerovnost’
(podl’a [Janková and Pázman, 2011])
Predpoklady
X(ω) ≥ 0 je kladná diskrétna náhodná premenná,
existuje µ = E(X).
Tvrdenie
pre l’ubovol’né kladné λ (∀λ > 0) platí:

P(X ≥ λ ·µ)≤ 1
λ

(25)

Dôkaz. Diskrétna náhodná premenná X nadobúda
hodnoty xi s pravdepodobnost’ami pi.

Označíme S ={i∈N : xi≥ λ ·µ} množinu indexov
všetkých možných výsledkov, ktoré svojou hodnotou
presahujú zvolený násobok očakávanej hodnoty.

Použijeme rovnost’, ktorou je zadefinovaná oča-
kávaná hodnota E(X) a rozdelíme jej pravú stranu
podl’a toho, či indexy patria alebo nepatria do S.

E(X) =
∞

∑
i=0

xi pi (26)

E(X) = ∑
S
(xi · pi)+∑

Sc
(xi · pi). (27)

Ked’že pravdepodobnosti pi aj hodnoty našej pre-
mennej xi sú kladné, odstránením člena ∑Sc(xi · pi)
sa pravá strana zmenší, preto môžeme písat’:

E(X)≥∑
S
(xi · pi). (28)

Využijeme, čo sme si označili ako S:

E(X)≥ λ ·µ ·∑
S

pi. (29)

Znova použijeme definíciu S (λ je vd’aka nášmu
predpokladu kladná a preto ňou môžeme predelit’ ne-
rovnicu):

E(X)

λ
≥ µP(X ≥ λ ·µ). (30)

Využijeme, že µ = E(X) a ked’že X je kladná, tak aj
E(X) je kladná a môžeme ňou násobit’ nerovnicu:

1
λ
≥ P(X ≥ λ ·µ), (31)

čo sme chceli dokázat’.

Prichádzame k d’alšej významnej nerovnosti, ktorá
je dôsledkom Markovovej nerovnosti a vznikla v tom
istom období.
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Veta 3. Čebyševova nerovnost’
Predpoklady
Pre náhodnú veličinu X existuje E(X),D(X).
Tvrdenie Pre každé ε > 0

P(|X−E(X)| ≥ ε)≤ D(X)

ε2 (32)

Dôkaz. Y = (E(X)−X)2 spĺňa predpoklady Marko-
vovej vety. Preto pre l’ubovol’né λ > 0 platí:

P((X−E(X))2 ≥ λ ·E((X−E(X))2)≤ 1
λ

(33)

Potrebujeme dostat’ podobný tvar ako má tvrdenie.
Preto za λ vyberieme λ = ε2

D(X) .

P((X−E(X))2 ≥ ε2

D(X)
·E((X−E(X))2)≤ D(X)

ε2

(34)
Dosadíme D(X) podl’a definície disperzie.

P((X−E(X))2 ≥ ε2

D(X)
·D(X))≤ D(X)

ε2 (35)

Vykrátime D(X) zo zlomku.

P((X−E(X))2 ≥ ε2)≤ D(X)

ε2 (36)

Využijeme, že (X −E(X))2 ≥ ε2 je to isté ako |X −
E(X)| ≥ ε .

P(|X−E(X)| ≥ ε)≤ D(X)

ε2 (37)

Lema 1. Ak sú splnené podmienky:

lim
n→∞

E(θ̂n) = θ , (38)

lim
n→∞

D(θ̂n) = 0, (39)

potom pre l’ubovol’né ε > 0

lim
n→∞

P(|θ̂n−θn| ≥ ε) = 0. (40)

Dôkaz. Dosadíme do Čebyševovej nerovnosti a zli-
mitujeme.

Veta 4. Slabý zákon vel’kých čísel
Predpoklady
X1, ...,Xn sú nezávislé náhodné premenné.
E(Xi) a D(Xi) sú definované pre všetky i.
Existuje M také, že D(Xi)≤M pre všetky i.

Označenia:
Sn = X1+ ...+Xn.
Priemerná výhra v n kolách = Sn

n
Očakávaná priemerná výhra v n kolách = E(Sn

n )
Tvrdenie
Ak zväčšujeme n, pre dané a > 0 sa
P(|Sn

n −E(Sn
n )|> a) blíži nule.

∀a > 0 : limn→∞ P(|Sn
n −E(Sn

n )|> a) = 0

Dôkaz. Použijeme lemu 1:
ako ε dosadíme a, ako θ̂n dosadíme Sn

n a ako θn dosa-
díme E(Sn

n ).
Ukážeme, že naša situácia spĺňa predpoklady lemy 1:

E(θ̂n) = E(
Sn

n
) = θn→ θ ,n→ ∞. (41)

D(θ̂n) = D(
Sn

n
) (42)

Použijeme vlastnost’ D(aX) = a2D(X).

D(
Sn

n
) =

1
n2 D(Sn) (43)

pre nezávislé Xi : D(∑(Xi)) = ∑D(Xi)

D(
Sn

n
) =

1
n2

n

∑
i=1

D(Xi) (44)

Využijeme tretí predpoklad tejto vety.

D(
Sn

n
)≤ 1

n2 ·nM (45)

a teda
D(

Sn

n
)≤ M

n
→ 0,n→ ∞. (46)

Splnili sme predpoklady lemy 1, môžeme do jej tvr-
denia dosadit’ naše premenné, čím sme dokázali vetu
4.

O gambler’s fallacy sa vo všeobecnosti predpo-
kladá, že vychádza z tzv. zákona malých čísel. Zákon
malých čísel tvrdí to isté, ako slabý zákon vel’kých
čísel, no pre malé n. Zákon malých čísel však vo vše-
obecnosti neplatí, čo si možno overit’ jednoducho há-
dzaním kocky alebo mince.

Veta 5. Predpoklady

A Pre každú jednotlivú stávku Bi je príslušná očaká-
vaná hodnota E(Hi) záporná. Platnost’ predpo-
kladu vyplýva z toho, že Ai · v < 1.

B Je daný maximálny limit množstva peňazí v hre P
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C Výsledok ktorejkol’vek hry neovplyvňuje výsledky
ostatných hier.

D Je daná minimálna vel’kost’ jednotlivej stávky Bi.

Tvrdenia

1. Existuje konštanta M ohraničujúca zhora všetky
disperzie jednotlivých premenných. D(Hi) ≤ M
pre všetky i

2. Nech Sn = H1 + · · ·+ Hn. Akejkol’vek akcii B
kde H1, · · ·Hn sú hodnoty prislúchajúce stávkam
B1, · · ·Bn prislúcha záporná očakávaná hodnota
súčtu hodnôt E(Sn), t.j. pre l’ubovol’nú akciu B
platí E(Sn)< 0.

3. Táto očakávaná hodnota je záporná a je to
súčet očakávaných hodnôt jednotlivých stávok
E(∑Hi) = ∑E(Hi).

4. Platí limn→∞ P(Sn < 0) = 1 a teda je takmer isté,
že čím dlhšie hráč pokračuje v hre, tým väčšia je
pravdepodobnost’, že:

a) prehrá,

b) nikdy nevyhrá naspät’ peniaze, ktoré pre-
hral.

5. Navyše, platí aj silnejšie tvrdenie limn→∞ P(Sn <
L) = 1 z čoho vyplýva, že hráč nakoniec príde o
celý svoj rozpočet vyhradený na hru bez ohl’adu
na to, aký bol vel’ký.

Návod na dôkaz tejto vety možno nájst’ v knihe
[Thorp, 1977], v ktorej sú spísané čiastkové tvrdenia,
ktoré treba dokázat’. Toto je hlavný výsledok mate-
matickej časti práce.

Dôkaz. Vd’aka predpokladom A a D môžeme tvr-
dit’, že existuje také K, že 0 ≤ |Bi| ≤ K pre všetky
i. Ai ∗ v− 1 je tiež ohraničitel’né konštantou a preto
môžeme ohraničit’ aj ich násobok, teda Hi. Vd’aka
predpokladu C môžeme povedat’, že Hi sú nezávislé
náhodné premenné.

1 Ukážeme, že existuje konštanta M: D(Hi)≤M pre
všetky i:
|Hi| ≤ K pre všetky i −→ E|Hi| ≤ K −→ aj
E(Hi)≤ K

(D(Hi) = E(H2
i )−E2(Hi) (47)

Tento súčet si rozložíme na jednotlivé sčítance.
Najskôr použijeme vlastnost’ umocňovania na
druhú v spojení s absolútnou hodnotou.

E(H2
i ) = E(|Hi|2)≤ K2 ≤ 2K2 (48)

Nerovnost’ ohraničenosti E|Hi| umocníme na
druhú.

E2(Hi)≤ K2 (49)

Spojením sčítancov teda dostávame:

=> D(Hi)≤ K2 := M (50)

2., 3.: Ukážeme, že očakávaná hodnota súčtu stávok
môže byt’ ohraničená záporným číslom:
Vd’aka predpokladom A a D môžeme povedat’,
že E(Hi) je zhora ohraničené zápornou konštan-
tou m, ktorá je rovnaká pre všetky i.
Chceme ukázat’: E(Sn)≤ m.

E(Sn) = E(H1 + ...+Hn) (51)

= E(H1)+ ...+E(Hn). (52)

Toto platí kvôli linearite očakávanej hodnoty.

E(Hi)≤m pre všetky i=>
n

∑
i=1

E(Hi)≤ n ·m≤m.

(53)

4. a), b): Z 1.,2., 3. a slabého zákona vel’kých čísel
ukážeme, že limn→∞ P(Sn < 0) = 1.
Podl’a tvrdenia 1 a slabého zákona vel’kých čísel
ak zväčšujeme n, tak Sn

n sa bude približovat’ k
E(Sn

n ). Pravdepodobnost’, že Sn
n bude pre vel’ké

n v intervale (E(Sn
n ) +

m
2 ,E(

Sn
n )− m

2 ), sa bude
blížit’ 1. Zároveň vieme z b), že

E(
Sn

n
)≤ m (54)

a teda horné ohraničenie pre Sn
n bude m

2 :

Sn

n
≤ m

2
. (55)

Z rovnice vyjadríme vzt’ah pre Sn:

Sn ≤
mn
2

< 0. (56)

A teda
lim
n→∞

P(Sn < 0) = 1, (57)

čo sme chceli ukázat’.
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5. Ukážeme, že ak je daná strata L < 0, tak

lim
n→∞

P(Sn < L) = 1. (58)

Vrát’me sa k nerovnosti 56:

Sn ≤
mn
2

< 0. (56)

Ked’že n môžeme byt’ l’ubovol’ne vel’ké, tak pre
dané záporné hodnoty L a m určite nájdeme také
n0, aby

mn0

2
< L. (59)

Konkrétne to bude pre n0 >
2L
m .

Bude platit’

Sn ≤
mn
2

< L pre l’ubovol’né n≥ n0, (60)

z čoho už vyplýva vzt’ah 58.

Ešte poznamenáme, že v prípade kartových hier
je situácia zložitejšia ako pri rulete. V rámci jed-
nej kartovej hry vytiahnutia jednotlivých kariet totiž
nie sú realizáciami nezávislých náhodných premen-
ných. Ak napríklad vytiahneme červené eso, v d’al-
šom t’ahu ho už nemôžeme vytiahnut’ a teda neplatí,
že P(Xi =č.eso|Xi−1 =č.eso) = P(Xi =č.eso). Preto v
prípade kartových hier nemožno použit’ úvahy v takej
podobe, ako uvádzame.

2.13 Waiting time

Waiting time je čas čakania na konkrétnu kombináciu
výsledkov (napríklad, pri hádzaní mincou HHHHH
alebo HZHHZ). Zatial’ čo pravdepodobnost’ výskytu
každej kombinácie je rovnaká, ak hádžeme mincou
postupne, niektoré kombinácie sa v priemere obja-
via skôr. Je to vyvážené tým, že kombinácie, ktoré
sa objavia v priemere neskôr majú väčšiu šancu,
že sa budú samy so sebou prekrývat’. Je to zau-
jímavý pohl’ad na trochu inú štatistiku než sme v
elementárnej pravdepodobnosti zvyknutí. Podrobnej-
šie sa waiting time venujú [Sun and Wang, 2010] a
[Nickerson, 2007]. Táto štatistika pomáha ukázat’ ra-
cionálny dôvod, prečo sa l’ud’om zdajú kombinácie
ako HHHHHH také podozrivé a naznačuje, že čas
čakania človek vníma niekedy aj silnejšie ako oča-
kávanú hodnotu. Je to určité zdôvodnenie gambler’s
fallacy ako konfliktu vnímania rôznych štatistík.

2.14 Iný význam GF

Pojem gambler’s fallacy niektorí autori používajú aj
v odlišných významoch ako ten, ktorý sme rozobe-
rali v našej práci. Napríklad článok [Kaul, 2012] po-
užíva tento pojem vo význame odlišného narábania s
peniazmi na základe spôsobu ich získania. Napríklad
ak hráč vsadí jedno e, vyhrá 100 ea následne o ne
príde, hoci prišiel o 100 e, ked’že tieto peniaze pred-
tým vyhral, v jeho predstave prišiel len o 1 e, ktoré
si zarobil predtým, ako vošiel do kasína. Lenže ak by
po výhre 100 ez kasína odišiel, už by ich začal na-
ozaj považovat’ za svoje. Autor predpokladá, že tento
fenomén existuje aj pri obchodníkoch na burze a dáva
ho do súvislosti s ekonomickou krízou.
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Ďakujeme Mgr.A. Bachratej za podnetné komentáre
k práci.
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O stabilite spojitých grupových homomorfizmov
a jej neštandardných ekvivalentoch
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Abstrakt: V jazyku neštandardnej analýzy viaceré
tvrdenia nadobúdajú syntakticky jednoduchšiu a zro-
zumitel’nejšiu podobu. Sformulovaním neštandard-
ných ekvivalentov stability homomorfizmov na topo-
logických grupách zistíme, že stabilitu, či už globálnu
alebo lokálnu na kompaktoch, vieme zabezpečit’ nie-
len pre spojité zobrazenia, ale dokonca stačí požado-
vat’ "skoro" spojtost’.
Kl’účové slová: topologická grupa, lokálne kom-
paktný, spojitý homomorfizmus, stabilita, škála spo-
jitosti, kritické okolie, neštandardná analýza

1 Úvod

Stabilitu zobrazení určitej triedy funkcií chápeme in-
tuitívne ako skutočnost’, že určité zobrazenia ktoré
majú skoro vlastnosti tej triedy sú "blízko" nejakému
prvku danej triedy. Počiatky skúmania týchto otázok,
špeciálne grupových homomorfizmov siahajú k prá-
cam [Ulam, 1960], [Ulam, 1981], ktorý sa ako prvý
zaoberal "epsilon stabilitou" aditívnych funkcii z R
do R a zovšeobecnenými formuláciami pre l’ubo-
vol’né metrizovatel’né grupy. Ďalší výskum pokra-
čoval v prácach [Forti, 1995], [Hyers et al., 1998].
Špeciálne sa skúmala stabilita homomorfizmov grúp
a niektorých špeciálnych tried grúp, ako napr. Lie-
ove grupy. Tieto výsledky boli neskôr zovšeobecnené
v [Kazhdan, 1982]: Nech G je amenabilná grupa,
U(H) je grupa unitárnych operátorov na Hilberto-
vom priestore s indukovanou silnou topológiou a
0 < ε < 1/100; potom pre l’ubovol’ný spojitý (ε/2)-
homomorfizmus f : G→U(H) existuje ε-blízko ne-
jaký spojitý homomorfizmus ϕ : G→U(H).

Popri tom myšlienka využit’ neštandardnú
analýzu v týchto otázkach sa objavuje už v
[Luxemburg, 1973]. My budeme nadväzovat’ na
práce [Špakula and Zlatoš, 2004] a [Zlatoš, 2010],
kde takisto niektoré dôkazy využívali neštan-
dardnú analýzu. Okrem spomínanej stability, ktorú
môžeme nazvat’ globálnou, má v duchu slávnej
∗filip.sladek@gmail.com
†Pavol.Zlatos@fmph.uniba.sk

Pontryaginovej-van Kampenovej duality zmysel
zaviest’ na lokálne kompaktných grupách aj stabi-
litu vzhl’adom ku kompaktne otvorenej topológii,
nazveme ju stabilitou na kompaktoch.

Doteraz skúmané výsledky sa vzt’ahovali iba na
stabilitu spojitých homomorfizmov. Sformulovaním
neštandardných ekvivalentov stability sa nám ale po-
núka možnost’ rozšírit’ túto stabilitu aj na zobrazenia
iba "takmer" spojité.

2 Prerekvizity a definície

Zavedieme označenie, uvedieme pozadie, na kto-
rom sa všetko odohráva a podáme príslušné definície
alebo odkazy na používané výsledky.

2.1 Topológia

Základné pojmy z topológie, ako aj potrebné
výsledky teórie topologických, špeciálne lokálne
kompaktných, grúp budeme považovat’ za známe,
resp. čitatel’a odkážeme na [Engelking, 1977] a
[Folland, 1994]. Označme OG filter okolí neutrálneho
prvku grupy G. Potom každé okolie prvku x ∈ G je
tvaru xU pre nejaké U ∈ OG. Navyše všade budeme
predpokladat’, že topológie sú hausdorffovské.

2.2 Neštandardná analýza

Pre l’ubovol’né univerzum V (vždy obsahujúce
aspoň N) označme jeho neštandardné rozšírenie ∗V.
Internými nazývame množiny patriace do ∗S.

Ak X je (hausdorffovský) topologický priestor s
bázou B, tak S-topológiou na ∗X myslíme topológiu
určenú bázou B = {∗U |U ∈B}. Potom

≈= {(x,y)∈ ∗X×∗X | (∀U ∈B)(x∈ ∗U⇒ y∈ ∗U)}

značí reláciu nekonečnej blízkosti na ∗X a Ns(∗X)
množinu všetkých takých x ∈ ∗X , pre ktoré existuje
jediné ◦x ∈ X také, že ◦x≈ x (pre x ∈ X stotožňujeme
x a ∗x). Nakoniec tak dostávame dobre definovamé
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zobrazenie ◦ : Ns(∗X)→ X . Čo sa týka saturovanosti,
tá bude podl’a potreby rôzna a vždy ju explicitne
uvedieme.
Pre zorientovanie sa v definíciách, ale i základ-
ných výsledkov neštandardnej analýzy odporúčame
[Davis, 1977] a [Arkeryd et al., 1997].

2.3 Skoro homomorfizmy

Zahnutou šípkou značíme parciálne zobrazenie, teda
f : G ↪→ H znamená dom( f )⊆ G.

Definícia 1. Nech G,H sú l’ubovol’né grupy, X ⊆ G
a 1H ∈U ⊆ H.

• f : G ↪→ H a g : G ↪→ H sú U-blízko na X, ak
X ⊆ dom( f )∩ dom(g) a pre všetky x ∈ X platí
f (x)g(x)−1 ∈U.

• f : G ↪→ H a g : G ↪→ H sú U-blízko, ak pre
všetky x ∈ dom( f )∩dom(g) platí f (x)g(x)−1 ∈
U.

• f : G ↪→H nazývame (X ,U)-homomorfizmus, ak
X ⊆ dom( f ) a pre všetky x,y ∈ X platí

xy ∈ X ⇒ f (x) f (y) f (xy)−1 ∈U

.

• f : G ↪→ H nazývame parciálny U-
homomorfizmus, ak je (dom( f ),U)-
homomorfizmus.

• f : G→ H nazývame U-homomorfizmus, ak je
(G,U)-homomorfizmus.

Zrejmým spôsobom teraz môžme definovat’
analogické pojmy súvisiace s ε-blízkost’ou za
predpokladu, že topológia na H je indukovaná zl’ava
invariantnou metrikou.

Ako sme už povedali, budeme chciet’ nájst’ po-
dobné objekty štandardného sveta v svete neštandard-
nom, preto si aj tam zrejmým spôsobom zadefinu-
jeme pár takmer analogických pojmov.

Definícia 2. Nech G,H sú l’ubovol’né grupy, X ⊆ ∗G.

• f : ∗G ↪→ ∗H a g : ∗G ↪→ ∗H sú nekonečne blízko
na X, ak X ⊆ dom( f )∩dom(g) a pre všetky x ∈
X platí f (x)g(x)−1 ≈ 1H .

• f : G ↪→ H a g : G ↪→ H sú nekonečne blízko,
ak pre všetky x ∈ dom( f )∩dom(g) platí f (x)≈
g(x).

• f : ∗G ↪→ ∗H nazývame (X ,≈)-homomorfizmus,
ak X ⊆ dom( f ) a pre všetky x,y ∈ X platí

xy ∈ X ⇒ f (x) f (y) f (xy)−1 ≈ 1H .

• f : ∗G ↪→ ∗H nazývame parciálny skoro homo-
morfizmus, ak je (dom( f ),≈)-homomorfizmus.

• f : ∗G→ ∗H nazývame skoro homomorfizmus,
ak je (G,≈)-homomorfizmus.

Na ozrejmenie vzt’ahu relácie nekonečnej blízkosti
≈ a S-topológie vo vzt’ahu k skoro homomorfizmom
uvedieme jednu lemu.

Lema 1. Nech G,H sú topologické grupy. Pre interný
skoro homomorfizmus f : ∗G → ∗H sú nasledujúce
podmienky ekvivalentné:

i) f je rovnomerne S-spojitá (mikrospojitá), teda

x≈ y⇒ f (x)≈ f (y).

ii) f je spojitá v S-topológii, teda

(∀V ∈ OH)(∃U ∈ OG) f (∗U)⊆ ∗V.

Dôkaz.
i)⇒ ii) :
Nech neplatí ii) a vezmime V ∈ OH čo to dosvedčí.
Potom dostaneme centrovaný systém neprázdnych
interných množín

FU = {x ∈ ∗U | f (x) 6∈ ∗V}.

Teda za predpokladu dostatočnej saturovanosti
existuje x ∈ ∗H také, že x0 ≈ 1G a f (x0) 6∈ ∗V .
Ale z (1) vyplýva f (x0) ≈ f (1G) a tiež máme
f (1G)≈ 1H , čo dokopy dáva f (x0)≈ 1H , spor.

ii)⇒ i) :
x≈ y⇒ (∀U ∈ OG)xy−1 ∈ ∗U
⇒ (∀V ∈ OH) f (xy−1) ∈ ∗V
⇒ f (xy−1)≈ 1H .
Navyše

f (x) f (y−1)≈ f (xy−1) ∧ f (y−1)−1 ≈ f (y),

preto
f (x)≈ f (y−1)−1 ≈ f (y).
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2.4 Škály spojitosti, kritické okolia a ohra-
ničujúce relácie

Definícia 3. Nech G,H sú topologické grupy. Potom
l’ubovol’nú funkciu Γ : OH → OG, pre ktorú platí

U ⊆V ⇒ Γ(U)⊆ Γ(V )

nazveme (G,H)-škálou spojitosti.

Poznámka 1. Je namieste upozornit’, že zvyčajná
definícia nevyžaduje izotónnost’ zobrazenia Γ. Uve-
domme si však, že každá spojitá funkcia má akúsi mi-
nimálnu škálu spojitosti, a tá je už izotónna.

Definícia 4. Nech Γ je škála spojitosti. Funkciu f :
G ↪→ H nazveme Γ-spojitou, ak pre každé U ∈ OH a
všetky x,y ∈ dom( f ) spĺňa

xy−1 ∈ Γ(U)⇒ f (x) f (y)−1 ∈U.

Z axiómy výberu vyplýva, že funkcia je rov-
nomerne spojitá práve vtedy ked’ je Γ-spojitá pre
nejakú škálu spojitosti Γ.

Takisto systém funkcií je rovnomocne spojitý
vtedy a len vtedy, ked’ existuje škála spojitosti Γ, pre
ktorú sú všetky funkcie Γ-spojité.

Definícia 5. Nech U ∈ OH a Γ je škála spojitosti.
Funkciu f : G ↪→H nazveme (Γ:U)-spojitou, ak platí

(∀x,y ∈ G)(xy−1 ∈ Γ(U)⇒ f (x) f (y)−1 ∈U).

Definícia 6. Nech H je topologická grupa. Okolie
V ∈ OH nazveme kritické, ak pre každú topologickú
grupu G a homomorfizmus ϕ : G→ H platí: ak exis-
tuje U ∈OG také, že ϕ(U)⊆V , potom je už ϕ spojitý.

Definícia 7. Nech X ,Y sú l’ubovol’né množiny.

• Binárnu reláciu R⊆ X×Y takú, že

R[x] = {y | (x,y) ∈ R} 6= /0

nazveme ohraničujúca relácia z X do Y .

• Nech R je ohraničujúca relácia z X do Y . Par-
ciálne zobrazenie f : X ↪→ Y nazveme R-ohraničené,
ak f (x) ∈ R[x] pre všetky x ∈ dom( f ).

• Ak navyše Y je topologický priestor, tak ak pre
všetky x ∈ X je ohraničenie R[x] kompaktná množina,
nazveme R kompaktne ohraničujúca relácia z X do Y .

3 Vety o stabilite

3.1 Neštandardné formulácie stability

Ukazuje sa vhodné všimnút’ si neštandardné ekviva-
lenty niektorých stabilít, ktoré v jazyku neštandardnej
analýzy nadobúdajú syntakticky jednoduchšiu formu,
čo ponúka predovšetkým lepšiu intuíciu i nadhl’ad.

Veta 1. Nech G,H sú topologické grupy. Potom sú
nasledujúce podmienky ekvivalentné (pri dostatoč-
nej saturovanosti neštandardného modelu, napr. stačí
κ > 2|H|):

i) Pre l’ubovol’ný interný S-spojitý skoro homo-
morfizmus f : ∗G→ ∗H existuje interný homo-
morfizmus ϕ : ∗G→ ∗H taký, že f a ϕ sú neko-
nečne blízko.

ii) Pre l’ubovol’nú (G,H)-škálu spojitosti Γ a V ∈
OH existuje W ∈ OH také, že pre každý (Γ:W )-
spojitý W-homomorfizmus f : G → H existuje
homomorfizmus ϕ : G → H taký, že f a ϕ sú
V -blízko.

Dôkaz.
i)⇒ ii) :
Nech teda i) a ¬ ii). Zafixujme Γ a V čo to dosvedčia.
Pre W ∈ OH označme
FW = { f : G → H | f je (Γ:W )-spojitý W -
homomorfizmus ∧ (∀ϕ ∈ Hom(G,H))(∃x ∈
G) ϕ(x) f (x)−1 6∈V}.
Zrejme W1 ⊆ W2 ⇒ FW1 ⊆ FW2 a ked’že OH je
filter a každé FW je neprázdne, tak zo saturovanosti⋂

W∈OH
∗FW 6= /0.

Vezmime f z prieniku. Potom f : ∗G→ ∗H je zrejme
S-spojitý skoro homomorfizmus a pre každý interný
homomorfizmus ϕ : ∗G→ ∗H existuje x ∈ ∗G také,
že ϕ(x) f (x)−1 6∈ ∗V , čo je spor s i).

ii)⇒ i):
Majme teda l’ubovol’né, ale pevné f : ∗G → ∗H
interný S-spojitý skoro homomorfizmus. Pre každé
V ∈ OH máme internú
FV = {ϕ : ∗G→ ∗H | ϕ je interný homomorfizmus
∧ (∀x ∈ ∗G) ϕ(x) f (x)−1 ∈ ∗V}.
Stačí ukázat’ neprázdnost’ každého FV a tvrdenie
vyplýva zo saturovanosti.
Zvol’me teda V ∈ OH . Ked’že f je S-spojitá, exis-
tuje škála spojitosti Γ taká, že f je Γ-spojitá. Z
predpokladu ii) máme W . Ked’že f je skoro homo-
morfizmus, je aj ∗W -homomorfizmus. Aplikovaním
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princípu prenosu na tvrdenie

(∀ f : G→ H)(((∀x,y ∈ G)( f (x) f (y) f (xy−1) ∈W )

∧((∀x,y ∈ G)(xy−1 ∈ Γ(U)⇒ f (x) f (y)−1 ∈U)))

⇒
((∃ϕ ∈ Hom(G,H))(∀x ∈ G)(ϕ(x) f (x)−1 ∈V )))

dostávame neprázdnost’ FV .

Veta 2. Nech G,H sú topologické grupy, G je navyše
lokálne kompaktná. Potom nasledujúce podmienky sú
ekvivalentné (pri dostatočnej saturovanosti neštan-
dardného modelu , napr. stačí κ > 2|H|+|G|):

i) Pre l’ubovol’ný interný S-spojitý skoro ho-
momorfizmus f : dom( f ) → ∗H, Ns(∗G) ⊆
dom( f ) ⊆ ∗G existuje interný homomorfizmus
ϕ : ∗G→ ∗H taký, že f a ϕ sú nekonečne blízko
na Ns(∗G).

ii) Pre l’ubovol’nú (G,H)-škálu spojitosti Γ, kom-
paktnú C ⊆ G a V ∈ OH existujú kompaktná
C⊆D⊆G a W ∈OH také, že pre každý (Γ:W )-
spojitý parciálny (D,W )-homomorfizmus f :
D→H existuje homomorfizmus ϕ : G→H taký,
že f a ϕ sú (C,V )-blízko.

Dôkaz.
i)⇒ ii) :
Nech teda i) a ¬ ii). Zafixujme Γ, C a V čo to
dosvedčia. Pre l’ubovol’né W ∈ OH a kompaktné
D⊆ G označme
FD,W = { f : dom( f ) → H | D ⊆ dom( f ) ⊆ G∧ f
je (Γ:W )-spojitý parciálny (D,W )-homomorfizmus
∧(∀ϕ ∈ Hom(G,H))(∃x ∈C)ϕ(x) f (x)−1 6∈V}.
Zrejme W1 ⊆ W2 ∧D1 ⊇ D2 ⇒ F1 ⊆ F2 a ked’že
OH je filter a zjednotenie kompaktov je kompakt,
každé FD,W je neprázdne. Preto saturovanost’ dáva⋂
∀D,W

∗FW,D 6= /0.
Vezmime f z prieniku. Potom Ns(∗G) ⊆ dom( f ),
lebo G je lokálne kompaktná. Ďalej f je S-spojitý
parciálny (Ns(∗G),≈)-homomorfizmus a pre každý
interný homomorfizmus ϕ : ∗G→ ∗H existuje x ∈ ∗C
také, že ϕ(x) f (x)−1 6∈ ∗V , čo je spor s i), lebo
∗C ⊆ Ns(∗G).

ii)⇒ i):
Majme teda l’ubovol’né, ale pevné f : dom( f )→ ∗H
interný S-spojitý skoro homomorfizmus a
Ns(∗G) ⊆ dom( f ) ⊆ ∗G. Pre každé V ∈ OH a
kompaktnú C ⊂ G máme internú

FV,C = {ϕ : ∗G→ ∗H | ϕ je interný homomorfizmus
∧ (∀x ∈ ∗C) ϕ(x) f (x)−1 ∈ ∗V}.
Stačí ukázat’ neprázdnost’ každého FV,C a tvrdenie
vyplýva zo saturovanosti a lokálnej kompaktnosti.
Zvol’me teda V ∈ OH a kompaktnú C ⊆ G. Ked’že f
je S-spojitá, existuje škála spojitosti Γ taká, že f je
Γ-spojitá. Z predpokladu ii) máme W a kompaktnú
D ⊇ C. Ked’že f je skoro homomorfizmus, je aj
∗W -homomorfizmus a z kompaktnosti D vyplýva
D ⊆ Ns(∗G). Aplikovaním princípu prenosu a
predpokladu ii) dostávame neprázdnost’ FV,C.

Neštandardná formulácia je pekná, nakol’ko však
funkcia ◦ : ∗H → H nebude definovaná pre nekom-
paktné H, tak našimi metódami nevieme prakticky
nikdy zaručit’ prvú podmienku, preto ju mierne upra-
víme.

Veta 3. Nech G,H sú topologické grupy, G je navyše
lokálne kompaktná. Potom nasledujúce podmienky sú
ekvivalentné (pri dostatočnej saturovanosti neštan-
dardného modelu , napr. stačí κ > 2|H|+|G|):

i) Pre l’ubovol’ný interný S-spojitý skoro homo-
morfizmus f : dom( f )→ ∗H taký, že Ns(∗G) ⊆
dom( f ) ⊆ ∗G a f (Ns(∗G)) ⊆ Ns(∗H) existuje
interný homomorfizmus ϕ : ∗G→ ∗H taký, že f
a ϕ sú nekonečne blízko na Ns(∗G).

ii) Pre l’ubovol’nú (G,H)-škálu spojitosti Γ, kom-
paktnú C ⊆ G, kompaktne ohraničujúcu relá-
ciu R ⊆ G×H a V ∈ OH existujú kompaktná
C ⊆ D ⊆ G a W ∈ OH také, že pre každý
R-ohraničený (Γ:W )-spojitý parciálny (D,W )-
homomorfizmus f : D→H existuje homomorfiz-
mus ϕ : G→ H taký, že f a ϕ sú (C,V )-blízko.

Dôkaz.
i)⇒ ii):
Nech teda i) a ¬ ii). Zafixujme Γ, C, R a V čo to
dosvedčia. Pre l’ubovol’né W ∈ OH a kompaktné
C ⊆ D⊆ G označme
FD,W = { f : dom( f ) → H | D ⊆ dom( f ) ⊆ G∧ f
je R-ohraničený (Γ:W )-spojitý parciálny
(D,W )-homomorfizmus ∧(∀ϕ ∈ HomG,H)(∃x ∈
C)ϕ(x) f (x)−1 6∈V}.
Zrejme W1 ⊆ W2 ∧D1 ⊇ D2 ⇒ F1 ⊆ F2 a ked’že
OH je filter a zjednotenie kompaktov je kompakt,
každé FD,W je neprázdne. Preto saturovanost’ dáva⋂
∀D,W

∗FW,D 6= /0.
Vezmime f z prieniku. Potom Ns(∗G) ⊆ dom( f ),
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lebo G je lokálne kompaktná. Ďalej f je S-
spojitý parciálny (Ns(∗G),≈)-homomorfizmus,
a f (Ns(∗G)) ⊆ Ns(∗H), nakol’ko z S-spojitosti
(∀x∈Ns(∗G)) f (x)≈ f (◦x)∈ ∗R∗{◦x}= ∗(R{◦x})⊆
Ns(∗H). Konečne pre každý interný homomor-
fizmus ϕ : ∗G → ∗H existuje x ∈ ∗C také, že
ϕ(x) f (x)−1 6∈ ∗V , čo je spor s i), lebo ∗C ⊆ Ns(∗G).

ii)⇒ i) :
Majme teda l’ubovol’né, ale pevné f : dom( f )→ ∗H
interný S-spojitý skoro homomorfizmus,
Ns(∗G) ⊆ dom( f ) ⊆ ∗G a Im( f ) ⊆ Ns(∗H).
Pre každé V ∈OH a kompaktnú C⊂G máme internú
FV,C = {ϕ : ∗G→ ∗H | ϕ je interný homomorfizmus
∧ (∀x ∈ ∗C) ϕ(x) f (x)−1 ∈ ∗V}.
Stačí ukázat’ neprázdnost’ každého FV,C a tvrdenie
vyplýva zo saturovanosti a lokálnej kompaktnosti.
Zvol’me teda V ∈ OH a kompaktnú C ⊆ G. Ked’že f
je S-spojitá, existuje škála spojitosti Γ taká, že f je Γ-
spojitá. Ďalej, ked’že Im( f )⊆ Ns(∗H) a G je lokálne
kompaktná, tak existuje kompaktne ohraničujúca
relácia R ohraničujúca f na Ns(∗G). Z predpokladu
ii) máme W a kompaktnú D ⊇ C. Ked’že f je skoro
homomorfizmus, je aj ∗W -homomorfizmus a z
kompaktnosti D vyplýva D ⊆ Ns(∗G), teda na ∗D je
f ∗R ohraničená. Aplikovaním princípu prenosu a
predpokladu ii) dostávame neprázdnost’ FV,C.

Poznámka 2. Stojí za povšimnutie, že homomor-
fizmy, ktorých existenciu zabezpečujeme nemusia byt’
spojité. To spôsobí určité komplikácie, kvôli ktorým
sme boli nútení obmedzit’ sa na prípad grúp s kritic-
kým okolím.

3.2 Stabilita spojitých homomorfizmov na
kompaktných a lokálne kompaktných
grupách

Pri dôkazoch nasledujúcich viet, hoci sú formulo-
vané v štandardných pojmoch, využijeme ich neštan-
dardné ekvivalenty, ktoré sú nie len syntakticky jed-
noduchšie, ale aj zrozumitel’nejšie. Aj v samotných
dôkazoch budeme využívat’ neštandardnú analýzu,
čo prinesie výrazné zjednodušenie oproti klasickým
dôkazom. Treba si však uvedomit’, že "t’ažkost’" sme
iba odsunuli do dôkazov viet 3.1 a 3.3.

Veta 4. Nech G,H sú kompaktné topologické grupy.
Potom pre každé V ∈ OH a l’ubovol’nú (G,H)-škálu
spojitosti Γ existuje U ∈OH také, že pre každý (Γ:U)-
spojitý U-homomorfizmus f : G→ H existuje homo-

morfizmus ϕ : G→ H taký, že ϕ a f sú V -blízko. Ak
navyše existuje v H kritické okolie K, potom vieme vy-
brat’ U tak, že zaručuje existenciu dokonca spojitého
homomorfizmu ϕ .

Dôkaz. Pre dôkaz prvej časti stačí overit’ postaču-
júcu podmienku. Nech teda máme dostatočne satu-
rované neštandardné rozšírenie a f : ∗G→ ∗H je l’u-
bovol’ný ale pevný S-spojitý skoro homomorfizmus.
Predpisom ϕ(x) =◦ f (∗x) je zrejme dobre definovaný
spojitý homomorfizmus ϕ : G→H, nakol’ko sú G,H
kompaktné. Potom ∗ϕ : ∗G→ ∗H spĺňa požiadavky
vety.
Ak K je kritické okolie v H, potom existuje K1 ∈
OH také, že K1K1 ⊆ K. Zrejme stačí tvrdenie doká-
zat’ pre V ⊆ K1. Ak teda pre dané Γ a V vezmeme
U1 = K1∩U , kde U je okolie zaručené z prvej časti,
potom ϕ zaručený z prvej časti spĺňa ϕ(Γ(U1)) ⊆
V f (Γ(K1∩U))⊆V K1 ⊆ K, teda je spojitý.

Pre grupy H s kritickým okolím je táto veta zovše-
obecnením výsledku z [Špakula and Zlatoš, 2004]:

Veta 5. Nech G,H sú kompaktné topologické grupy.
Potom pre každé V ∈ OH a l’ubovol’nú (G,H)-škálu
spojitosti Γ existuje U ∈ OH také, že pre každý Γ-
spojitý U-homomorfizmus f : G→ H existuje homo-
morfizmus ϕ : G→ H taký, že ϕ a f sú V -blízko.

Na lokálne kompaktných grupách nevieme zaručit’
globálnu stabilitu, ale podarí sa nám zaručit’ stabilitu
na kompaktoch.

Veta 6. Nech G je lokálne kompaktná a H l’ubovol’ná
topologická grupa. Nech Γ je (G,H)-škála spojitosti
a R ⊆ G×H kompaktne ohraničujúca relácia. Po-
tom pre l’ubovol’nú kompaktnú C⊆G a V ∈OH exis-
tuje kompaktná C ⊆ D ⊆ G a W ∈ OH také, že pre
každý R-ohraničený (Γ:W )-spojitý parciálny (D,W )-
homomorfizmus f : D→ H existuje homomorfizmus
ϕ : G→ H taký, že ϕ a f sú (C,V )-blízko.

Dôkaz. Pre dôkaz prvej časti stačí overit’ postaču-
júcu podmienku. Nech teda máme dostatočne satu-
rované neštandardné rozšírenie a f : D→ ∗H je l’u-
bovol’ný ale pevný S-spojitý skoro homomorfizmus
taký, že Ns(∗G) ⊆ D ⊆ ∗G a f (Ns(∗G)) ⊆ Ns(∗H).
Predpisom ϕ(x) =◦ f (∗x) je zrejme dobre definovaný
spojitý homomorfizmus ϕ : G→ H, nakol’ko ∗x ∈ D
a ◦ f (x) existuje. Potom ∗ϕ : ∗G→ ∗H spĺňa požia-
davky vety.
Ak K je kritické okolie v H, potom existuje K1 ∈OH
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také, že K1K1 ⊆ K a tiež existuje nejaké kompaktné
okolie L ∈ OG. Zrejme stačí tvrdenie dokázat’ pre
V ⊆ K1 a C ⊇ L. Ak teda pre dané Γ, C, R a V vez-
meme U = K1 ∩W , kde W je okolie z prvej časti,
potom ϕ zaručený z prvej časti spĺňa ϕ(L∩Γ(U))⊆
V f (L∩Γ(U))⊆V K1 ⊆ K, teda je spojitý.

Ako v predošlom prípade, pre grupy H s kritic-
kým okolím je táto veta zovšeobecnením výsledku z
[Zlatoš, 2010]:

Veta 7. Nech G je lokálne kompaktná a H l’ubovol’ná
topologická grupa. Nech Γ je (G,H)-škála spojitosti
a R ⊆ G×H kompaktne ohraničujúca relácia. Po-
tom pre l’ubovol’nú kompaktnú C ⊆ G a V ∈ OH

existuje kompaktná C ⊆ D ⊆ G a W ∈ OH také, že
pre každý R-ohraničený Γ-spojitý parciálny (D,W )-
homomorfizmus f : D→ H existuje homomorfizmus
ϕ : G→ H taký, že ϕ a f sú (C,V )-blízko.
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(Extended Abstract)

Vladimı́r Lacko∗

Supervisor: Radoslav Harman†

Department of Applied Mathematics and Statistics, Facultyof Mathematics, Physics and Informatics, Comenius
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We consider an It̄o stochastic process{X(t)}t≥0

governed by a stochastic differential equation of the
form

dX(t) = [aθ1,θ2,θ3(t)+bθ2,θ3(t)X(t)]dt +σθ3(t)dW (t)

where X(0) = X0 is fixed, {W (t)}t≥0 is a one-
dimensional Wiener process, andθ 1 ∈ Rm1, θ 2 ∈ Rm2

and θ3 ∈ R are unknown parameters. The initial
valueX0 ∈ R, which absents in the governing equa-
tion, can be regarded as an unknown parameter as
well. We denoteθ = (X0,θ 1

T,θ 2
T,θ3)

T and B(t)
is an indefinite integral ofb(t). The setup admits a
performance ofn observations of{X(t)}t≥0, n ∈ N,
n ≥ m = dim(θ), at strictly increasing design times
τ = (t1, . . . , tn)T from the set of feasiblen-point de-
signs Tn,D = {τ ∈ Rn : T∗ ≤ t1 < · · · < tn ≤ T ∗}
on the domainD = [T∗,T ∗], 0 < T∗ < T ∗. Design
problems concerning variants of the underlying equa-
tion were studied by [Harman andŠtulajter, 2009,
Harman anďStulajter, 2011, Lacko, 2012] and oth-
ers. We can use the result of the following theorem
to evaluate the efficiency of finite-point designs with
respect to observation of full trajectory. The theorem
presents the main result if the talk, which is motivated
by [Pázman, 2007].

Theorem 1. The asymptotic information matrix for
subparameter θ I = (X0,θ 1

T,θ 2
T)T for {X(t)}t≥0

obtained by observing the full trajectory on D is

I∞(θ ∗) =

∂E [X(T∗)]
∂θ

∂E [X(T∗)]
∂θT

V [X(T∗)]
+

1
2

∂ lnV [X(T∗)]
∂θ

∂ lnV [X(T∗)]
∂θT

+
∫ T ∗

T∗

(
∂ [a(t)+b(t)x]

∂θ
∂ [a(t)+b(t)x]

∂θT

)∣∣∣
x=E [X(t)]

σ2(t)
dt

+
∫ T ∗

T∗

∂b(t)
∂θ

∂b(t)
∂θT V [X(t)]

σ2(t)
dt,

where θ ∗ is a guess at the true value of parameter.
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Figure 1: Equidistant designs onD = [1,2], t1 = 1,
tn = 2 andY0 = 1. D-optimality (——), E-optimality
(- - -) and A-optimality (— —).

Figure 1 depicts “asymptotic efficiencies” for
Gompertz tumour growth model given by dY (t) =
[ρY (t)− δY (t) lnY (t)]dt + σY (t)dW (t), whereY (0)
is given andθ I = (ρ,δ )T – the intrinsic growth rate
and growth deceleration factor – are parameters of in-
terest. Note that the sufficient statisticX(t) = lnY (t)
transforms the equation forY (t) to an equation of a
desired form.
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(2009). Optimality of equidistant sampling designs for
a nonstationary Ornstein-Uhlenbeck process.Proc6th
St.PetersburgWorkshoponSimulation, 2:1097–1101.
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[Pázman, 2007] Ṕazman, A. (2007). Criteria for optimal
design of small-sample experiments with correlated ob-
servations.Kybernetika, 43:453–462.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, p. 31
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 V. Lacko



Stabilita laminárnych kvapalných jetov
(rozšírený abstrakt)

Lukáš Papranec∗

Školitel’: Peter Guba†

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

V práci sa zaoberáme problémom stability zlože-
ného laminárneho Poiseuilleho prúdenia na oblasti
Ω=(−A,A)×R. Uvažujeme prúdenie dvoch viskóz-
nych nemiešatel’ných kvapalín, pričom vnútorný tok
vymedzuje oblast’ Ωi = (−a,a)×R.
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Obr. 1: Náčrt rýchlostného profilu základného stavu
so zohl’adnením symetrie podl’a r = 0.

Primárnym ciel’om tejto práce je aplikácia pseudos-
pektrálnej Čebyševovej metódy pre numerické rieše-
nie stabilitného vlastnohodnotového problému v špe-
ciálnych limitných prípadoch. Výhody tejto metódy
spočívajú najmä v jej globálnosti. Na rozdiel od kon-
kurenčných relaxačných metód ponúka globálny po-
hl’ad na štruktúru spektra príslušného problému.

Časovo-priestorový vývoj rýchlostného pol’a li-
mitne malej poruchy je determinovaný linearizova-
nými rovnicami v bezrozmernej forme

R
[(

∂t + Ũi ·∇
)

ui +(ui ·∇)Ũi
]

=−m∇pi +
1
β

∇2ui,

∇ ·ui = 0, 0 < r < 1,
R
[(

∂t + Ũo ·∇
)

uo +(uo ·∇)Ũo
]

=−∇po +∇2uo,
∇ ·uo = 0, 1 < r < A,

kde Ũ je rýchlostné pole základného stavu, m= ρo/ρi

je hustotný kontrast a β = νo/νi je viskozitný kon-
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trast. Veličiny charakteristické pre vnútorný tok in-
dexujeme symbolom i a pre vonkajší tok používame
index o.

Riešenia riadiacich rovníc, príslušných okrajových
podmienok a podmienok na rozhraní uvažujeme v
tvare

ui,o = ûi,o(r)eiα(z−ct), (1)

kde α je vlnové číslo a c = ω + iσ je vlastné číslo
s fázovou rýchlost’ou ω a mierou rastu poruchy σ .
O stabilite základného toku bude rozhodovat’ práve
znamienko veličiny σ . Pre σ < 0 má porucha ten-
denciu v čase zaniknút’, kým pre σ > 0 dochádza k
nárastu poruchy. Predpoklad o tvare riešení 1 umož-
ňuje prepis pôvodného linearizovaného systému do
vlastnohodnotového tvaru. S využitím vlastností
prúdovej funkcie, odvodenej od rýchlostného pol’a
ui,o, možno priestorový problém zredukovat’ na
jednorozmerný Orr-Sommerfeldov problém 4. rádu
pre amplitúdu prúdovej funkcie poruchy ψ = ψ(r).
Vlastnou funkciou je v tomto prípade ψ s prislúcha-
júcim vlastným číslom c = ω + iσ .

Odvodený jednorozmerný problém pre amplitúdu
poruchy je následne riešený numericky Čebyševovou
metódou. Riešenia sú porovnávané s asymptotickými
formami odvodenými v prácach [Joseph et al., 1987]
a [Guba and Revallo, 2012]. Dôraz je kladený na
analýzu vplyvov povrchového napätia a rozloženia
viskozity v prostredí na stabilitu základného toku.
Pri podrobnejšej analýze sa opierame o asymptotické
výsledky, ktoré sme získali pre problém na konečnej
oblasti.
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The boundary value problem we consider has the
form
{

u′′(x) = a|u(x)|p−1u(x), x ∈ (−l, l),

u′(±l) =±|u(±l)|q−1u(±l).
(1)

Here a and l can take any positive value, while the
conditions on p and q will be specified later. Our re-
sults concern the existence and number of positive
non-symmetric (i. e. not even) and sign-changing
non-antisymmetric (i. e. not odd) solutions of (1).

Positive solutions of (1) were investigated for the
first time in [Chipot et al., 1991], where the ques-
tion of the existence and number of positive symmet-
ric solutions was answered completely for p,q > 1.
However, only partial results were achieved regarding
positive non-symmetric solutions, the study of which
is much more complicated. Namely, it was shown
that assuming p,q > 1, (1) possesses positive non-
symmetric solutions only for q > p+1

2 . And if, in ad-
dition,

p≤ 4 or p > 4, q≥ p−1− 1
p−2

, (2)

then there exists such a number L∗p,q,a (given analyt-
ically) that (1) has two positive non-symmetric solu-
tions for l > L∗p,q,a and none for l ≤ L∗p,q,a. Our first
result is that condition (2) is superfluous.

The first systematic study of sign-changing solu-
tions of (1) was done in [Chipot and Quittner, 2004],
considering p ≥ 1 and q > 1. The number of sign-
changing antisymmetric solutions was determined
for all these values of p and q, but only the fol-
lowing was claimed concerning sign-changing non-
antisymmetric solutions: They exist only in the case
of q < p+1

2 , and if, in addition,

(p−q)(2q+1− p)(p+1)≥ 2q(p−1), (3)

then either four or no sign-changing antisymmet-
ric solutions exist (again, depending on whether l >
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L∗∗p,q,a or l ≤ L∗∗p,q,a, where L∗∗p,q,a is given analytically).
Our second result is that this property holds even
without assuming (3).

We apply the so-called shooting method, which
was also used in the cited articles. Its substance is
to express the solutions of (1) by means of the so-
lutions of an initial value problem for the same dif-
ferential equation. Namely, the initial conditions are
u(0) = m > 0, u′(0) = 0 in the case of positive solu-
tions, and u(0) = 0, u′(0) = θ ∈ Rr{0} in the case
of sign-changing solutions. The connection between
m and l, or θ and l is given by some functions, the
properties of which therefore directly determine the
number of solutions of (1).

The proofs of our two results are very similar.
Their starting points are two sufficient conditions (in
each case one), the second of which was proposed in
[Chipot and Quittner, 2004].
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The visualization of complex valued function is
difficult because of the dimension of ambient space to
which the graphs are naturally situated. We can iden-
tify the set of complex numbers C with the plane R2.
Therefore the function f : C→ C can be visualized
as f : R2→ R2. Hence, the graph of such function is
situated in four-dimensional space.

Our algorithm depicts the graph of the function
over the Riemann sphere in the three-dimensional
Euclidean space [Jones and Singerman, 1987]. The
modulus of the complex number defines the distance
of the point from the unit sphere. The argument of
the complex number defines the color of the point.
Using this technique, we can get the approximation
of the graph of the complex function over the whole
domain.

In previous work, we used the approximation of
the sphere by creating the polyhedron constructed
by the spherical coordinates. Uneven distribution
of the vertices was a disadvantage of this method
[Bátorová et al., 2013]. Therefore, we examined
other method – approximation of the sphere using
icosahedron and its subdivision. With the use of the
new approach, we obtained a smaller average error in
comparison with a model having similar number of
vertices used by the former approach.

The next step was to implement an adaptive grid,
that provides subpartition of the grid in the areas with
rapid change of the modulus and argument of the
function.

The fig. 1 shows the graph of the function f (z) =
tan(z) after eight iteration of the adaptive division of
the mesh. The average error in the graph constructed
by the spherical coordinates was 0.0161 and the mesh
has 5472 vertices. The average error in the graph con-
structed by the icosahedron was 0.0124 and the mesh
has 4114 vertices. The error is calculated after trans-
formation by function arctan( f (z)). We can see, that
despite lower amount of vertices in the first case, we
acquired lower average error.
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Figure 1: Model of f (z) = tan(z) constructed by (a)
the spherical coordinates, (b) the icosahedron.

Figure 2: Model of f (z) =
√

z−0.5 constructed by
(a) the spherical coordinates, (b) the icosahedron. Fi-
nal model is made of composition of two parts.

We also used this method to construct the graphs of
the multivalued functions f (z) = n

√
p(z), where p(z)

is a polynomial function and n ∈ N, see. fig. 2.
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V práci sa zaoberáme výlučne navrhovaním
experimentov lineárneho regresného modelu

y(x) = f T (x)β + ε na X ⊆ Rn,

kde y(x): pozorovanie v bode x, β : neznámy parame-
ter modelu, β ∈ Rm, f : vektor m regresných funkcií
lineárne nezávislých na X , aproximatívny návrh:
pravdep. miera ξ na X , kde ξ (x) je pomer meraní
vykonaných v x.
Informačná matica: M(ξ ) = ∑x∈X ξ (x) f (x) f T (x)
Kritérium optimality: Φ : S m

+ → R∪{−∞}
Uvažujeme diskretizáciu X v n bodoch: {x1, . . . ,xn}.

Kritérium V-optimality minimalizuje priemernú
varianciu na oblasti R, pričom integrujeme
vzhl’adom na pravdepodobnostné rozdelenie µ
na oblasti R ([Atkinson A.C., 2007]).

ΦV (M(ξ )) =
∫

R
f T (x)M−1(ξ ) f (x)µ(dx). (1)

Hl’adanie V-optimálneho návrhu teda vedie na
diskretizáciu kritéria (1).

V tejto práci ukážeme, že pomocou vhodnej
reparametrizácie pôvodného modelu vieme kritérium
V-optimality formulovat’ ako kritérium A-optimality
v novom modeli, a teda riešit’ ako úlohu SDP v poly-
nomickom čase ([Boyd S., 1999]).
Majme lineárny model, pre ktorý chceme nájst’ V-
optimálny návrh

y(xi) = f (xi)
T β + εi, i = 1, . . . ,n. (2)

Nech parametrizovaný model, pre ktorý chceme
nájst’ A-optimálny návrh, má tvar

y(xi) = g(xi)
T γ + εi, i = 1, . . . ,n. (3)

Veta 1. Nech f (x) a g(x) sú vektory regres-
ných funkcií v modeloch (2) a (3). Nech L =∫
R f (x) f T (x)µ(dx), L = AAT a A je m×m matica

s plnou hodnost’ou. Potom ak g(x) = A−1 f (x), tak
M−1

g (ξ ) = AT M−1
f (ξ )A.
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Central composite design

Central composite design je jeden z najznámejších
návrhov druhého stupňa. Pozostáva z n f faktorových
bodov, n0 centrálnych bodov a nα osových bodov
([Dean A., 1999]). Oblast’ X pozostáva z 9-tich
bodov {(0,0),(±1,±1),(±α,0),(0,±α)}.
Máme teda model s dvoma faktorovými premennými

y(x)= β0+β1x1+β2x2+β11x2
1+β22x2

2+β12x1x2+ε.

Maticu A potrebnú pre parametrizáciu modelu
získame napríklad pomocou Choleského roz-
kladu L = AAT a L =

∫
R f (x) f (x)T µ(dx),

kde oblast’ R = [−max(1,α),max(1,α)] ×
[−max(1,α),max(1,α)] a µ(x) je rovnomerná
miera na oblasti R.

Obr. 1: Priebeh váh V-optimálneho návrhu pre pre
central composite design s dvoma faktorovými pre-
mennými vzhl’adom na meniace sa α .

Literatúra
[Atkinson A.C., 2007] Atkinson A.C., Donev A.N., T. R.

(2007). Optimum experimental designs, with SAS. Ox-
ford University Press, New York.

[Boyd S., 1999] Boyd S., V. L. (1999). Application of
semidefinite programming. Applied Numerical Math-
ematics, 29.

[Dean A., 1999] Dean A., V. D. (1999). Design and Anal-
ysis of Experiments. Springer, New York.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, p. 35
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 E. Wagnerová



Stanovenie rádioaktivity pôd 
Libor Kmeť 

Školiteľ: Ivan Sýkora 

 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
 

Abstrakt 
 Táto práca je zameraná na metódy 
stanovenia rádioaktivity v pôdach, najmä 
v okolí ľudských obydlí a s tým spojeným 
rizikom ožiarenia. Konkrétne sa jedná o pôdu 
z okolia Záhorskej Bystrice a Novoveskej Huty 
v okolí Spišskej Novej Vsi.  Pôda zo Záhorskej 
Bystrice predstavuje bežnú pôdu, ktorá slúži 
ako podložie pre väčšinu obydlí. Pôda z 
Novoveskej Huty obsahuje omnoho viac 
rádioaktívneho materiálu nakoľko sa nachádza 
v okolí uránových rúd a teda je aj aktívnejšia 
ako iné pôdy.  
Kľúčové slová: prídodné rádionuklidy, 
rádioaktivita pôd, gamma-spektrometria, 
Záhorská Ves, Novoveská Huta.  

1 Úvod 
 Prítomnosť rádioaktivity v životnom 
prostredí zaujíma ľudí od jej objavenia.  
Následne došlo k nárastu počtu laboratórií, 
ktoré merajú ako umelú, tak aj prirodzenú 
rádioaktivitu. Ľudia sa dozvedeli o možných 
rizikách spojených s ionizujúcim žiarením 
celkom rýchlo po objave rádioaktivity. Okolo 
roku 1934 Medzinárodná komisia pre 
rádiologickú ochranu začala snahu o kontrolo-
vanie ožiarenia ľudí cez expozičné limity, ktoré 
sú stanovené na základe rizika ktoré sú ľudia 
ochotní podstúpiť pri výkone svojej práce 
(limity pre obyvateľstvo sú nižšie ako limity 
pre profesionálnych pracovníkov v rizikových 
oblastiach ako napr. jadrové elektrárne).  
 

2 Delenie rádionuklidov 
 Rádionuklidy ktoré nachádzame 
v prírode môžeme rozdeliť do 2 skupín:  
 (I) prírodné rádionuklidy  
 (II) umelé rádionuklidy 
 Existuje okolo 75 prirodzene sa 
vyskytujúcich rádionuklidov, ale väčšina 

v súčasnosti je už len vo veľmi malých 
koncentráciách. Väčšina z nich bola dnes už 
vyrobená aj umelo. Prirodzene sa vyskytujúce 
rádionuklidy môžeme rozdeliť do 2 skupín: 

(i) tie ktoré vznikli následne po 
“veľkom tresku“ pri vývoji hviezd, 
s takou dlhou dobou polpremeny, že 
tieto rádionuklidy a ich dcérske pro-
dukty sú merateľné dodnes,  nazývame 
ich primordiálne rádionuklidy 

 (ii) tie ktoré vznikajú jadrovými 
 reakciami v dôsledku zrážok 
 kozmického žiarenia s atómami 
 atmosféry, nazývame ich kozmogénne 
 rádionuklidy 
 

2.1 Rádionuklidy 
 V pôdach sa nachádzanú najmä prírodné 
(238U, 235U, 232Th, 40K)  rádionuklidy. V menšej 
miere antropogénne (137Cs) nuklidy a v 
minimálnom množstve kozmogénne 
rádionuklidy.   
 Urán sa v prírode vyskytuje vo forme 
izotopov 238U (99,276 %) a 235U (0,718 %) a 
iba vo veľmi malom množstve 234U (0,004 %). 
V prírode je urán v najrôznejších rudách 
relatívne častý, ale iba v malých koncentráciách 
0,4 – 3 %. 
 V dôsledku  skúšok jadrových zbraní a 
havárii jadrových elektrární v Černobyle a vo 
Fukušime  môžeme v horných vrstvách  pôd 
nájsť aj 137Cs.   
 Cézium je mäkký, ľahký, striebrolesklý 
kov, ktorý mimoriadne rýchlo reaguje s 
kyslíkom i vodou a v prírode sa s ním preto 
stretávame len vo forme zlúčenín. 
 Draslík patrí medzi alkalické kovy, je 
významne zastúpený v zemskej kôre, morskej 
vode i živých organizmoch. Je to mäkký, ľahký 
a striebrolesklý kov, ktorý veľmi prudko, až 
explozívne reaguje s vodou a veľmi rýchlo 
oxiduje pri kontakte s kyslíkom. 
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 Rádium je silný rádioaktívny kov, 
patriaci medzi kovy alkalických zemín, ktorý sa 
nachádza v stopových množstvách v 
uránovej rude. Jednotlivé izotopy rádia 
vyžarujú všetky druhy rádioaktívneho žiarenia. 
Všetky lokality s vyšším obsahom rádia sú 
pritom spojené so zvýšeným výskytom uránu a 
thória. 
 Aktínium je kovový rádioaktívny prvok, 
ktorý v dôsledku silnej rádioaktivity žiari v tme 
modrým svetlom. Aktínum sa v stopových 
množstvách nachádza v uránových rudách, kde 
vyniká ako medzičlen rádioaktívneho 
rozpadu izotopu uránu 235U. 
 
Rozpadový rad 238U 

nuklid typ rozpadu 
doba 

polpremeny 
produkt 
premeny

238U α 4.468·109 r 234Th 
234Th β− 24.10 d 234mPa 

β− 99.84% 234U 
234mPa IT 0.16% 1.16 min 234Pa 
234Pa β− 6.70 h 234U 
234U α 245500 r 230Th 

230Th α 75380 r 226Ra 
226Ra α 1602 r 222Rn 
222Rn α 3.8235 d 218Po 

α 99.98% 214Pb 
218Po β− 0.02% 3.10 min 218At 

α 99.90% 214Bi 
218At β− 0.10% 1.5 s 218Rn 
218Rn α 35 ms 214Po 
214Pb β− 26.8 min 214Bi 

β− 99.98% 214Po 
214Bi α 0.02% 19.9 min 210Tl 
214Po α 0.1643 ms 210Pb 
210Tl β− 1.30 min 210Pb 

210Pb β− 22.3 r 210Bi 

β− 99.99987% 210Po 
210Bi α 0.00013% 5.013 d 206Tl 
210Po α 138.376 d 206Pb 
206Tl β− 4.199 min 206Pb 

206Pb - stabilný - 
 

3 Meranie a metodika 
 Pri odbere vzoriek je dôležité aby 
vzorka bola naozaj reprezentatívna. Miesto 
odberu sa snažíme zvoliť také, aby sa nijako 
neodlišovalo od svojho okolia.  
 Vzorky pôdy pri odbere obsahujú určitú 
vlkosť, ktorá môže dosť výrazne variovať. 
Vzhľadom na to, že stanovujeme hmotnostnú 
aktivitu pôdy, pre γ spektrometriu je potrebné 
vzorku vysušiť. Pôdu sme sušili v peci pri 
teplote okolo 100°C po dobu niekoľkých hodín. 
Následne sme pôdu rozdrvili na menšie časti 
naplnili vzorkovnice a odvážili. Keďže pre 
gama spektrometriu použiteľné gama čiary 
majú v premenovom rade 238U až rádionuklidy 
za plynným 222Rn, koncentráciu 226Ra budeme 
stanovovať z rovnovážnej koncentráciu 
produktov premeny. Preto je potrebné vzorku 
hermetizovať na dobu dostatočne dlhú aby sa 
mohla vytvoriť rádioaktívna rovnováha. V 
prípade 222Rn s dobou polpremeny 3.8 dňa je 
dostatočne dlhá doba 3 týždne. Preto sme pôdu 
uložili do vzorkovníc a hermeticky uzavreli. 
 

4 Detektor 
 Pre meranie sme použili polovodičový 
HPGe detektor fy. Canberra s citlivým 
objemom ~170 cm3 umiestnený v nízkopoza-
ďovom tieniacom kryte. Vysoké energetické 
rozlíšenie Ge detektorov zvyčajne umožňuje 
ľahkú identifikáciu všetkých γ žiaričov vo 
vzorke. 
 Gamaspektrometrickými metódami sme 
schopní merať len rádionuklidy ktorých dcérske 
jadro po premene ostáva vo vzbudenom stave 
následne snímanom emisiou gama žiarenia. Pre 
stanovenie ativity rádionuklidu ho preto 
potrebujeme najprv identifikovať aby sme 
vedeli určiť počet fotónov emitovaných pri 
jednej premene daného rádionuklidu a taktiež 
potrebujeme poznať detekčnú účinnosť v píku 
úplnej absorbcie pre danú energiu gama 
žiarenia. Detekčná účinnosť je funkciou energie 
gama žiarenia a je možné ju ohodnotiť 
viacerými spôsobmi. Pre detektor, ktorý sme 
použili v našom meraní bol v minulosti 
vytvorený počítačový Monte Carlo model 
detekčnej účinnosti (založený na programovom 
balíku Geant3). Preto sme pre naše merania 
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ohodnotili detekčnú účinnosť na základe tohto 
modelu pre konkrétnu použitú geometriu 
merania a hustotu pôdy so zahrnutím korekcií 
na samoabsorbciu žiarenia vo vzorke. 

5 Výsledky 
 Metódou gama spektrometrie bola 
ohodnotená koncentrácia 226Ra, 232Th v pôdach 
z dvoch lokalít na základe rovnovážnej 
koncentrácie dcérskych produktov premeny. 
Taktiež bola ohodnotená aj koncentrácia 137Cs 
a 40K.   
 Na obr. 1 je znázornené porovnanie 
nameraných spektrier v logaritmickej škále, 
čierna reprezentuje aktívnu pôdu z oblasti Nov. 
Huty, červená Záh. Ves a modrá pozadie. 
 

 
Obr. 1: Porovnanie nameraných spektier 
pôd z lokality Záhorska Ves a Novoveskaá 
Huta s pozadím 
  
 Vo vzorke pôdy z Nov. Huty bola 
nameraná zvýšená aktivita pôdy. Táto pôda je 
približne 100 krát rádioaktívnejšia ako bežná 
pôda, čo vydieť aj z obr.1, aj z vypočítaných 
aktivít pre jednotlivé nuklidy resp. rozpadové 
rady. 
 Táto zvýšená aktivita je spôsobená 
vysokým obsahom uránových rúd v podloží. 
  
  nuklid aktivita [Bq] 
Nov.Huta 226Ra 12551 ± 32 
  232Th 53.0  ±  0.6 
  137Cs - 
  40K 246.1  ±  5.3 
Záh.Ves 226Ra 19.1  ±  0.1 
  232Th 8.2  ± 0,2 
  137Cs 1.8  ± 0.1 
  40K 205.7  ± 2.8 

 Jednotlivé aktivity sme určovali 
pomocou spektrálnych čiar niektorých 
rádionuklidov. Konkrétne pre 238U to boli 214Bi 
(609,31keV) a 214Pb (351,21 keV), pre 232Th to 
boli 228Ac (911,07keV), 212Bi (727,17keV) 
a 212Pb (238,6keV), 208Tl(583 keV, 2614 keV). 
 
 
Záver 
 
 V práci sme merali aktivitu pôd 
v Záhorskej Vsi a v Novoveskej Hute v okolí 
Spišskej Novej Vsi. Z nameraných hodnôt 
vidíme, že na Slovensku možno nájsť pôdy 
s bežnou aktivitou, aj tie viac aktívne.  
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Abstrakt: Práca sa zaoberá tvorbou grafitových
terčov pre použitie v urýchl’ovačovej hmotnostnej
spektrometrii (AMS). Hlavnú čast’ tohto procesu
tvorí premena vzorkového uhlíka viazaného v CO2
na grafit, ktorý sa umiestňuje už priamo do AMS ter-
čov. Na priebeh grafitizácie má vplyv viacero fakto-
rov, ktorých správne nastavenie môže pomôct’ zní-
žit’ čas potrebný na úplnú grafitizáciu. Preto sme sa
v tejto práci snažili optimalizovat’ teplotu, pri ktorej
táto premena prebieha a taktiež sme si overili vplyv
predprípravy železného katalyzátora na priebeh reak-
cie.

Kl’účové slová: grafitizácia, AMS, rádiouhlík, dato-
vanie

1 Úvod

Rádiouhlík 14C je β− aktívny izotop uhlíka

14
6 C→14

7 N + e−+ ν̄e (1)

s maximálnou energiou β častíc 156 keV. Doba
polpremeny tohto izotopu je 5700 ± 30 ro-
kov, čo je hodnota určená váženým prieme-
rom viacerých meraní z rokov 1961 až 1968
[Roberts and Southon, 2007]. Zdroje rádiouhlíka sú:

• kozmogénne - 14C vzniká interakciou sekundár-
nych neutrónov kozmického žiarenia pri reakcii

1
0n+14

7 N→14
6 C+1

1 p (2)

• antropogénne - rádiouhlík vzniká v reakto-
roch jadrových elektrární a vel’ké množstvo ho
vzniklo v 50-tych rokoch minulého storočia po-
čas testov nukleárnych zbraní rovnakou reak-
ciou ako pre kozmické žiarenie

Ked’ v atmosfére reakciou (2) vznikne atóm rádiouh-
líka, vel’mi rýchlo sa viaže s kyslíkom do oxidu uhli-
čitého a v tejto forme sa dostáva vd’aka fotosyntéze

∗ikontul@gmail.com
†Miroslav.Jeskovsky@fmph.uniba.sk

do celej biosféry. Živé organizmy si počas celého ži-
vota vymieňajú oxid uhličitý s okolím, teda aj oxid
uhličitý obsahujúci rádiouhlík. 14C sa taktiež v orga-
nizmoch rozpadá a preto majú živé organizmy istú
rovnovážnu hladinu obsahu rádiouhlíka vo svojich
telách. Po smrti ale výmena 14CO2 skončí a množ-
stvo rádiouhlíka sa v dôsledku rádioaktívneho roz-
padu postupne znižuje. Na základe tohto princípu v
roku 1949 americký fyzik a chemik Willard Libby
vyvinul proces rádiouhlíkového datovania archeolo-
gických vzoriek, za čo mu bola v roku 1960 udelená
Nobelova cena za chémiu.
Datovanie spočíva v určení množstva uhlíka 14C vo
vzorke. Jedna z možností ako určit’ toto množstvo je
na základe rádioaktívneho rozpadu vzt’ahom, ktorý
je odvodený zo zákona rádioaktívnej premeny

t =
T1/2

ln 2
ln

A0

At
(3)

(A0 je aktivita súčasného organického uhlíka v zvole-
nom etalóne, At je aktivita zistená pri meraní a T1/2
je doba polpremeny rádiouhlíka) [Chrapan, 1974].
Ked’že sa jedná o rádionuklid s nízkou energiou β
častíc a vo vzorkách je nízka aktivita od rádiouhlíka,
používajú sa kvapalné scintilačné počítače a plynové
proporcionálne detektory. Vzorka sa chemicky upraví
do vhodnej formy pre použitie v detektore, naprí-
klad spálenie a príprava metánu z vzkniknutého oxidu
uhličitého pre proporcionálne počítače.
Druhou možnost’ou je použitie urýchl’ovačovej
hmotnostnej spektrometrie, ktorá má tú výhodu, že je
potrebné podstatne menšie množstvo vzorky na ana-
lýzu ako pri predchádzajúcom spôsobe. Tento spô-
sob už nie je založený na sledovaní rádioaktívneho
rozpadu rádiouhlíka, ale umožňuje počítat’ množstvo
atómov 14C vo vzorke, respektíve pomer počtu týchto
atómov k dvom stabilným izotopom uhlíka - 12C a
13C. Pri tejto metóde sa vzorka spáli a CO2, ktoré
vznikne pri spal’ovaní, sa mení na grafit použitel’ný
v AMS.
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2 Urýchl’ovačová hmotnostná spek-
trometria

Urýchl’ovačová hmotnostná spektrometria alebo
AMS (z anglického Accelerator Mass Spectrometry)
je nadstavba nad klasickou hmotnostnou spektromet-
riou. Využíva teda tie isté princípy, len má vd’aka
urýchl’ovaniu častíc isté výhody.
Základným princípom hmotnostnej spektrometrie je
to, že ked’ sa nabitá častica s nábojom q dostane do
magnetického pol’a B, ktorého smer je kolmý na ro-
vinu pohybu nabitej častice, tak v dôsledku pôsobe-
nia Lorentzovej sily sa častica odkloní z pôvodného
smeru pohybu a bude sa v magnetickom poli pohy-
bovat’ po kruhovej dráhe s polomerom R (stále v tej
istej rovine, na ktorú je kolmé magnetické pole). Vel’-
kost’ polomeru R potom závisí od hmotnosti častice
m, energie častice E, náboja častice q a vel’kosti mag-
netickej indukcie pol’a B nasledovne:

R2 =
2

B2 .
E
q
.
m
q

(4)

Atómy s rôznymi hmotnost’ami a energiami teda
budú mat’ v magnetickom poli rôzne dráhy. To zna-
mená, že vieme rozlíšit’ jednotlivé izotopy jedného
prvku, lebo ich hmotnost’ sa líši kvôli rozdielnemu
počtu neutrónov v jadre. Týmto spôsobom sa pri
správne nastavenom magnetickom poli dajú z množ-
stva atómov vybrat’ tie, ktoré majú požadovanú hod-
notu zlomku Em/q2. Teoreticky by sa takto dal určit’
pomer počtu atómov 14C k počtu atómov 12C. Prob-
lémom je ale to, že detekované môžu byt’ aj:

• izobary skúmaného rádionuklidu (nuklidy s rov-
nakým počtom nukleónov ale rozdielnym po-
čtom protónov) - pre 14C by to boli atómy 14N

• molekuly s rovnakou hmotnost’ou - pre rádiouh-
lík by to boli molekuly 12CH2 a 13CH

• ióny s rovnakou hodnotou Em/q2

[Tuniz et al., 1998]. Metóda AMS tieto problémy
rieši zaradením urýchl’ovača do meracej aparatúry.
Narozdiel od klasickej hmotnostnej spektrometrie
používa AMS zväčša prúd záporných iónov, čo pri
meraniach 14C eliminuje vplyv izobaru 14N, lebo du-
sík netvorí stabilné záporné ióny [Tuniz et al., 1998].
AMS najčastejšie využíva tandemové urýchl’ovače
so stripovacou fóliou, ktorá okrem svojej primárnej
úlohy zabezpečí aj discociáciu molekúl 12CH2 a

13CH a tým zabráni ich detekcii.

Zväzok iónov je tvorený v časti nazývanej ió-
nový zdroj. Typicky používanými iónovými zdrojmi
sú odprašovacie zdroje (z anglického sputter ion
sources). Tieto zdroje využívajú na ionizáciu prúd
Cs+ iónov. Zahrievaním cézia vzniknú céziové pary,
ktorých prúd je nasmerovaný na ionizér (zahriata
kovová plocha) a v dôsledku tepelnej ionizácie
vznikajú kladné céziové ióny, ktoré sú sústredené do
zväzku. Cs+ ióny vo zväzku narážajú do grafitového
terča (ak analyzujeme obsah 14C vo vzorke) a z jeho
povrchu sú odprašované atómy grafitu (sputtering).
Procesom výmeny náboja medzi céziom a odpráše-
ným grafitom vznikajú záporne nabité ióny uhlíka
C−. Terč tvorí grafit uložený v hliníkovej elektróde,
ktorá spolu s extrakčnou elektródou tvorí elektrické
pole slúžiace na usmernenie C− iónov do zväzku.
Zväzok iónov smeruje do injekčného systému (ten je
potrebný vtedy ak má AMS viac ako jeden iónový
zdroj, aby bolo možné prepínat’ medzi jednotli-
vými zdrojmi). Zväzok putuje do magnetického
analyzátora využívajúceho princíp hmotnostnej
spektrometrie na analýzu hodnoty Em/q2 jednot-
livých iónov v zväzku. Tento analyzátor zároveň
vytriedi tie ióny, ktoré majú žiadanú hmotnost’ a iba
tieto prejdú do urýchl’ovača.
Medzi najrozšírenejšie urýchl’ovače v AMS patria
tandemy, v ktorých je celkové urýchl’ovacie napätie
rozdelené napät’ovým deličom, aby sa ióny urých-
l’ovali postupne. Ked’ zväzok dosiahne terminál
so stripovacím plynom alebo stripovacou fóliou,
záporný náboj iónov sa zmení na niekol’konásobný
kladný náboj a tieto kladné ióny sú urýchl’ované
opačným rozdielom potenciálov d’alej cez urýchl’o-
vač až do d’alšieho magnetického analyzátoru, ktorý
vybrané ióny odkloní do detektora. V detektore sa
určí výsledný počet iónov so zvolenou hodnotou
Em/q2. Bežne sa používajú ionizačné komory a
polovodičové detektory.

3 Grafitizácia

3.1 Popis redukcie CO2 na grafit

Grafitizácia sa uskutočňuje pomocou redukcie oxidu
uhličitého na železe za prítomnosti vodíka - Boscho-
vej reakcie

CO2 +2H2
500−900 ◦C−−−−−−−→

Fe
C+2H2O (5)
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Táto reakcia prebieha v dvoch stupňoch - redukcia
CO2 na CO

CO2 +H2
500−900 ◦C−−−−−−−→

Fe
CO+H2O (6)

a redukcia vziknutého CO na grafit

CO+H2
500−900 ◦C−−−−−−−→

Fe
C+H2O (7)

Grafitizácia uhlíka viazaného v oxide uhličitom teda
vyžaduje prítomnost’ vodíka. Zo stechiometrických
koeficientov rovnice (5) je vidiet’, že aby reakcia pre-
behla pre celý objem CO2, je potrebný aspoň dvoj-
násobný tlak vodíka. Preto sa používa pomer tlaku
H2 k tlaku CO2 od 2:1 po 6:1 [Liebl et al., 2010]
[Molnár et al., 2010] [Lowe et al., 1987].
Na l’avej strane rovnice (5) sú oba reaktanty v plyn-
nom skupenstve a na pravej strane je grafit v pev-
nom skupenstve a voda v kvapalnej fáze, preto ked’
prebieha táto reakcia v uzavretom objeme - reaktore
(Obr. 2), tlak v ňom bude postupne klesat’. Priebeh
Boschovej reakcie môžme teda sledovat’ pomocou
tlakomeru pripojeného na reaktor.
Po zahriatí zmesi oxidu uhličitého a vodíka na po-
trebnú teplotu za prítomnosti železného prášku naj-
skôr začnú disociovat’ molekuly oxidu uhličitého na
molekuly oxidu uhol’natého za vzniku vody. Na Obr.
1 je to úsek medzi bodmi 1 a 2. V tejto časti sa tlak
mierne zvyšuje v dôsledku nárastu teploty plynov v
reaktore. Ked’ už v reaktore vznikne CO, začne pre-
biehat’ aj reakcia (7) a tlak d’alej klesá. Reakcia (6)
je oproti (7) pomalšia, preto je pokles tlaku za bo-
dom 3 väčší ako v úseku 2-3. V bode 3 je pravdepo-
dobne už všetko CO2 zredukované na CO a pokles
tlaku je spôsobený len druhou, rýchlejšou reakciou
[Hut et al., 1986].
Pred bodom 4 už je klesanie tlaku pomalšie ako v

skorších časových úsekoch a to preto, lebo nezreago-
vaného CO je v objeme ovel’a menej ako v bode 3. Za
bodom 4 je tlak v podstate konštantný, lebo všetko
CO2 a CO sú zredukované. Konečný tlak p f in je už
iba tlak zostatkového vodíka.
Produktom Boschovej reakcie je okrem grafitu
aj voda. Jej prítomnost’ ale spomal’uje grafitizá-
ciu, preto je potrebné mat’ vodnú pascu - čast’
reaktora, ktorá je ochladená na -5◦C až -78◦C
[Molnár et al., 2010][Liebl et al., 2010]. Vodná pasca
môže byt’ realizovaná zmesou suchého l’adu a ace-
tónu, zmesou metanolu a tekutého dusíka alebo elek-
tronicky pomocou Peltierových článkov.
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Obr. 1: Príklad priebehu tlaku v reaktore pri
grafitizácii

Ak je teplota železa menšia ako 500◦C, v reaktore
prebieha reakcia

CO+3H2
< 500◦C−−−−−→

Fe
CH4 +H2O (8)

ktorá produkuje metán [Rinyu et al., 2007]. Pro-
dukcia metánu nespomal’uje reakciu ako takú, ale
vzniknutý metán v sebe viaže vzorkový uhlík. Pri
tomto procese dochádza k izotopovej frakcionácii
uhlíka (pri niektorých chemických reakciách je
uprednostnený jeden izotop pred ostatnými), čo
môže zmenit’ výsledný pomer 14C/12C.
Boschova reakcia prebieha pri pomerne vel’kom
intervale teplôt. Avšak nie pri každej teplote pre-
bieha rovnakou rýchlost’ou. Ukazuje sa napríklad,
že redukcia CO2 na CO prebieha rýchlejšie pri
vyšších teplotách narozdiel od redukcie CO na grafit
[Liebl et al., 2010]. Vplyv teploty je pomerne vel’ký,
preto bolo našou snahou optimalizovat’ reakciu z
hl’adiska teploty.

3.2 Popis aparatúry

Použitá grafitizačná linka pozostáva zo štyroch reak-
torov (zjednodušený nákres reaktora je na Obr. 2) na-
pojených na difúznu vákuovú pumpu podporovanú
rotačnou vákuovou pumpou. Rotačná pumpa odčer-
páva difúznu pumpu, respektíve odčerpáva linku ak
sa v nej nachádza atmosférický vzduch, aby sa rýchlo
nedegradovala olejová náplň difúznej pumpy. Tri re-
aktory majú objem približne 9,11 ml a štvrtý pri-
bližne 18,21 ml.
Skúmavky tvoriace dve ramená reaktoru sú bud’ z bo-
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Obr. 2: Zjednodušený nákres reaktora

rosilikátu (pre teploty menšie ako 700◦C) alebo z kre-
menného skla (teploty vyššie ako 700◦C). Jednotlivé
spoje sú realizované pomocou Swagelok Cajon Ultra-
Torr vákuových konektorov.
Na každý reaktor je pripojený manometrický senzor
s neistotou merania 3,12% z hodnoty.
Vodnú pascu sme realizovali zmesou metanolu a te-
kutého dusíka, ktorej teplotu sme regulovali v rozme-
dzí -25◦C až -45◦C.
Teplotný rozsah piecok je 50◦C až 900◦C.

3.3 Postup pri grafitizácii

Na prípravu grafitu sme použili oxid uhličitý so stup-
ňom čistoty 99,9%, ktorý bol prečistený vymrazova-
ním a prechodom cez dve piecky - jedna obsahuje
striebornú vlnu a druhá medené granule. Oxid uhli-
čitý sa plnil do utesnených sklenených nádobiek s
objemom 5 ml na tlak 740 Torr pre väčší reaktor a
na tlak 370 Torr pre menší reaktor. Plniaci tlak bol
zvolený tak, aby bol tlak oxidu uhličitého v reaktore
približne 200 ± 10 Torr.
Na základe objemu a tlaku sme potom mohli určit’
počet molekúl CO2 a teda aj celkovú hmotnost’ ató-
mov uhlíka vo vzorke. Na tento výpočet sme použili
stavovú rovnicu pre ideálny plyn

mC =
p.V

kB.T
12u (9)

kde hmotnost’ 12u zodpovedá hmotnosti jedného
atómu uhlíka (u je atómová hmotnostná jednotka

1,6606.10−27 kg). Uhlík v prírode má izotopické zlo-
ženie 98,93% uhlíka 12C, 1,07% uhlíka 13C a menej
ako 10−9% uhlíka 14C, preto je hodnota 12u dosta-
točne presná. Zarátanie jedného percenta atómov s
hmotnost’ou 13u by zmenilo výslednú hmotnost’ mC

(v mg) až na desatinnom mieste, ktoré je mimo citli-
vosti laboratórnych váh, ktoré používame na váženie
prírastku hmotnosti po grafitizácii.
Ked’že sa jedná o reálny, a nie ideálny plyn, tak sme
overili, či pri týchto podmienkach stavová rovnica
ideálneho plynu dáva rovnaké výsledky ako van der
Waalsova stavová rovnica

(
p+

N2a
N2

AV 2

)
.

(
V −b

N
NA

)
= N.kB.T (10)

ktorá už zohl’adňuje, že sa nejedná o ideálny plyn
(koeficienty pre CO2 sú a = 0,364 Jm3mol−2, b =
4,267.10−5 m3mol−1).

N mC [mg]

stavová rovnica pre 

ideálny plyn
1,2105.10

20 2,4122

van der Waalsova 

rovnica
1,2157.10

20 2,4226

Tab. 1: Počet molekúl uhlíka a celková hmotnost’
uhlíka vo vzorke pre dve stavové rovnice (pri teplote

22◦C)

Rozdiel medzi stavovými rovnicami je za týchto
podmienok dostatočne malý na to, aby sme mohli
používat’ jednoduchší vzt’ah (9).

Do časti reaktora s pieckou sa uložil železný
prášok (-325 mesh, 97%, ALDRICH) s hmotnost’ou
mFe (1 až 10 mg), táto odnímatel’ná čast’ reaktora
má spolu so železom hmotnost’ msk+Fe.
Uzavretá nádobka s oxidom uhličitým sa pripojila
k reaktoru (Obr. 1), ktorý sa následne vyvákuoval
aspoň na úroveň 3.10−5 Torr.
Potom sa mohla otvorit’ nádobka s CO2 a pomocou
tekutého dusíka sa oxid uhličitý vymrazil do reak-
tora. Reaktor sa uzavrel a vymrazené CO2 sa zahrialo
na izbovú teplotu, aby sme mohli určit’ tlak pCO2 .
Prázdnu nádobku sme odpojili a na jej miesto napo-
jili fl’ašu s vodíkom (čistota 99,9%). Priestor medzi
fl’ašou a reaktorom bolo potrebné znova vyvákuovat’
a CO2 v reaktore znova vymrazit’ tekutým dusíkom,
aby sme na tlakomeri pripojenom na reaktor mohli
sledovat’, kol’ko vodíka doň púšt’ame.
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Do reaktora sme napustili približne 400 Torrov
vodíka, čo je dvojnásobok tlaku CO2. Minimálne
takéto množstvo vodíka je potrebné na to, aby sa
všetko CO2 na železe zredukovalo na grafit. Reálne
je tlak vodíka v reaktore vyšší ako je hodnota, ktorú
sme odčítali pri tomto plnení, lebo čast’ reaktora je
ponorená v tekutom dusíku kvôli vymrazeniu oxidu
uhličitého a pri nižšej teplote je v rovnakom objeme
podl’a stavovej rovnice nižší tlak. Až po zahriatí na
izbovú teplotu sme mohli zistit’ reálny pomer medzi
tlakom oxidu uhličitého a vodíka. Tekutý dusík sme
potom odobrali a nechali reaktor zohriat’ na izbovú
teplotu. Počiatočný tlak plynov v reaktore pri izbovej
teplote označujeme pini.
Na reaktor sme umiestnili vodnú pascu a piecku
vopred zohriatu na požadovanú teplotu (zohriata
vopred musí byt’ preto, lebo ak by sa zohrievalo
železo postupne, čast’ CO2 by mohla zreagovat’ na
metán). Ked’ sa čast’ reaktora so železom zahreje,
začne prebiehat’ Boschova reakcia a tlak zmesi oxidu
uhličitého a vodíka začne klesat’. Počas priebehu
reakcie sme sledovali tlak v reaktore p.
Po ukončení grafitizácie sme odvážili skúmavku
so železom a grafitom (hmotnost’ m′) a určili
hmotnostný prírastok grafitu na železe

m = m′−msk+Fe (11)

4 Výsledky meraní a optimalizácia

Účinnost’ procesu grafitizácie je charakterizovaná
výt’ažkom reakcie. Sú dve možnosti ako určit’ výt’a-
žok:

• hmotnostný výt’ažok

m
mC

.100% (12)

Je to pomer v percentách medzi hmotnost’ou
prírastku na železe m a hmotnost’ou mC vyráta-
nou podl’a (9). Táto hodnota nemôže byt’ väčšia
ako 100%.

• tlakový výt’ažok

pini− p f in

3.pCO2

.100% (13)

Ked’ je reaktor naplnený oxidom uhličitým na
tlak pCO2 , tak podl’a stechiometrických koefi-
cientov v (5) sa na každú jednotku tlaku CO2
pri grafitizácii spotrebujú dve jednotky tlaku H2.

Počiatočný tlak pini by mal teda klesnút’ o troj-
násobok tlaku pCO2 . Tlakový výt’ažok je po-
tom pomer medzi rozdielom tlakov na začiatku
a konci grafitizácie a tejto teoretickej hodnoty
3pCO2 . Tento spôsob určenia výt’ažku má ale tú
nevýhodu, že môže byt’ väčší ako 100%. Ked’
sme pre priebeh tlaku určili hodnotu na ktorú by
mal tlak klesnút’

pkompl = pini−3.pCO2 (14)

tak sa pri niektorých meraniach stalo, že tlak
klesol nižšie ako je táto hodnota. To sa dá vy-
svetlit’ tým, že v tejto finálnej časti grafitizá-
cie už sa všetok oxid uhličitý aj oxid uhol’-
natý zredukovali na grafit, ale vodík sa v re-
aktore stále nachádza a ten môže redukovat’
oxidy železa, ktoré vznikli na železnom prášku
[Hut et al., 1986].

Jednotlivé priebehy sú preškálované na

prel =
p

pini
(15)

a formou vodorovnej čiary je v nich zakreslená aj
preškálovaná úroveň tlaku pkompl .

Na Obr. 3 je graf priebehov tlaku v reaktore
pre 3 rôzne teploty: 450◦C, 550◦C a 900◦C. Tlak
pri teplote 450◦C prakticky neklesol, čo sme aj
očakávali, ked’že teplota je menšia ako 500◦C a
mal by sa tam tvorit’ metán. Metán je v plynnom
skupenstve a preto tlak neklesá. Potvrdzuje sa teda,
že pri takýchto teplotách grafitizácia neprebieha.
Pri 900◦C je klesanie tlaku v prvej hodine vel’mi
dobré, ale následne tlak klesá vel’mi pomaly. Pri
tejto teplote teda rýchlo prebehne prvá čast’ Bos-
chovej reakcie (6), ale druhá čast’ pri takto vysokej
teplote prebieha pomaly. Tlak v reaktore neklesol do
blízkosti hranice znázornenenej na grafe, grafitizácia
teda neprebehla úplne.
Ked’ bola teplota železa 550◦C, bol pokles tlaku na
začiatku grafitizácie o niečo pomalší ako pri 900◦C,
ale na rozdiel od vyššej teploty sa pokles nezastavil,
pokračoval d’alej až po tlak pkompl . Túto úroveň
dosiahol tlak za čas 371 minút.
Pri porovnávaní sme sa snažili ostatné parametre
(pomer H2:CO2, hmotnost’ železa) pre jednotlivé
merania v rámci možností našej aparatúry zachovat’.
O rozdielnej efektivite týchto priebehov svedčia aj
výt’ažky uvedené v nasledujúcej tabul’ke.
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Obr. 3: Priebeh tlaku v reaktore pre 3 rôzne teploty s pridaným intervalom neistôt
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Obr. 4: Priebeh tlaku pri zmene teploty bez preprípravy železa a so železom žíhaným vo vodíku s pridaným
intervalom neistôt
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teplota 

[°C]

pomer 

H2:CO2

mFe 

[mg]

hmotnostný 

výťažok [%]

tlakový výťažok 

[%]

450 2,74 1,75 4,96 ± 1,74 6,70 ± 2,97

550 2,73 1,99 92,56 ± 2,17 100,17 ± 3,44

900 2,89 1,34 50,41 ± 1,87 51,40 ± 3,62

Tab. 2: Hmotnostný a tlakový výt’ažok pre 450◦C,
550◦C a 900◦C

Od začiatku reakcie po istý čas t je priebeh 900◦C
lepší ako priebeh 550◦C, po tomto čase sa to obráti.
Využitím tohto poznatku by sa mohol dat’ skrátit’ cel-
kový čas potrebný na grafitizáciu. Ak bude na za-
čiatku grafitizácia prebiehat’ pri teplote 900◦C a po
čase t sa teplota zmení na 550◦C, mala by celá re-
akcia prebehnút’ za kratší čas ako ked’ je po celý
čas grafitizácie železo zohrievané na teplotu 550◦C
[Liebl et al., 2010]. Aby sme mohli tento koncept vy-
skúšat’, museli sme určit’ čas t.
Na určenie času sme použili porovnanie rýchlosti re-
akcie v, ktorú sme zadefinovali ako

v =−d prel

dt
(16)

Mínus je tam z toho dôvodu, aby bola rýchlost’
kladná, ked’ tlak klesá. Deriváciu z (16) sme určo-
vali numericky z nameraných hodnôt tlaku pomocou
centrálnej metódy:

d prel

dt
(t)≈ prel(t +h)− prel(t−h)

2h
(17)

kde h je vzdialenost’ medzi jednotlivými dátovými
bodmi.
Chyba takejto aproximácie je

R =

∣∣∣∣∣
p(3)rel (t)

6
h2

∣∣∣∣∣ (18)

kde p(3)rel je tretia derivácia a je rovná

−prel(t−2h)+2prel(t−h)−2prel(t +h)+ prel(t +2h)
2h3

(19)
tiež pomocou centrálnej metódy [Wikipedia, 2013].
Pred aplikáciou numerického derivovania sme ale
museli ešte vyhladit’ experimentálne priebehy tlaku v
reaktore pre tieto dve teploty. V týchto priebehoch je
totiž pomerne často prudký pokles tlaku, ktorý vzniká
vtedy, ked’ sa do vodnej pasce dolieva tekutý dusík,
aby sa udržala potrebná teplota na vychytávania vody
zo zvyšku reaktora. Tieto náhle poklesy by mohli
spôsobit’ vel’ké výkyvy v hodnotách počítanej deri-
vácie.

Priebehy sme vyhladili metódou plávajúceho prie-
meru pomocou piatich bodov

prel,i =
1
5

+2

∑
n=−2

prel,i+n (20)

a deriváciu podl’a (17) sme určovali práve z týchto
"vyhladených" bodov. Rýchlosti pre dve skúmané
teploty sú znázornené v grafe na Obr. 5. Niektoré
časti priebehu rýchlostí sú vynechnané z toho dô-
vodu, že v týchto oblastiach sme menili časový in-
terval sledovania tlaku v reaktore. Vzt’ahy (17) až
(19) vyžadujú ale rovnaké vzdialenosti medzi jednot-
livými dátovými bodmi a preto tieto oblasti nie sú
vhodné na určovanie derivácie.
Priebeh rýchlostí má pomerne vel’ké výkyvy. Je to
spôsobené jednak tým, že aj po vyhladení priebehu
tlaku pokles kolíše, ale aj tým, že interval zapisova-
nia hodnoty tlaku v okolí času t je pomerne dlhý - sú
to až tri minúty. Krok h pri počítaní derivácie je práve
dĺžka tohto intervalu a je preto nutné poznamenat’, že
tieto rýchlosti slúžia iba na kvalitatívne porovnanie
priebehu reakcie pri dvoch rôznych teplotách.
Na Obr. 6 je priblížená tá čast’ grafu rýchlostí, kde sa
rýchlost’ reakcie pri 550◦C stáva väčšou ako je rých-
lost’ pri 900◦C. Čas, v ktorom to nastáva, je 36 minút.
Pre postup so zmenou teploty sme sa rozhodli teplotu
zmenit’ už v čase 30 minút od začiatku grafitizácie,
lebo trvá niekol’ko minút, kým piecka zmení svoju
teplotu.
Vyskúšali sme teda postup, pri ktorom sme grafitizá-
ciu začali pri teplote 900◦C a po polhodine sme zme-
nili teplotu piecky na 550◦C. Zmena teploty nebola
síce okamžitá, ale nemohli sme piecku zohriatu na
990◦C vymenit’ za piecku s teplotou 550◦C, lebo pri
výmene by sa mohlo železo v reaktore ochladit’ na-
tol’ko, že by mohli prebiehat’ nežiadané reakcie, na-
príklad tvorba metánu. Priebeh tlaku v reaktore pri
takomto postupe je na Obr. 4 (údaje značené modrou
farbou) a percentuálne výt’ažky v Tab. 3. Tlak v re-
aktore by dosiahol hranicu úplnej grafitizácie pkompl
približne v čase 330 minút od začiatku procesu, čo
je o 41 minút skôr ako pri postupe, ked’ bola počas
celého procesu piecka zohriata na 550◦C. Tento údaj
je iba odhad založený na priebehu v čase pred ukon-
čením sledovania tlaku. Nebolo totiž časovo možné
sledovat’ grafitizáciu až do úplného konca.
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim proces grafitizá-
cie, ktorý sme skúmali, je predpríprava použi-
tého železného prášku. Ešte pred naplnením re-
aktora je možné železný katalyzátor aktivovat’.
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Obr. 5: Rýchlost’ reakcie v pre 990◦C a 550◦C
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Existuje viacero spôsobov, ale jeden z najroz-
šírenejších je žíhanie vo vodíkovej atmosfére
pri teplote 400-600◦C po dobu jednej hodiny
[Hua et al., 2004][Czernik and Goslar, 2001]. Postup
so zmenou teploty spomenutý vyššie sme teda vyskú-
šali aj so železom, ktoré sme žiadnym spôsobom ne-
pripravovali a aj so železom, ktoré sme pred grafiti-
záciou hodinu žíhali pri teplote 600◦C vo vodíkovej
atmosfére (priebeh značený červenou farbou na Obr.
4). Účelom tejto predprípravy je zredukovat’ oxidy
vzniknuté na povrchu železa na čisté železo a zväč-
šit’ tak plochu, na ktorej môže grafitizácia prebiehat’
[Němec et al., 2010]. Je vidiet’, že pri katalyzátore s
predprípravou sa reakcia dostala na hranicu pkompl v
čase 237 minút. To je o 93 minút menej ako so že-
lezom bez predprípravy a o 134 minút menej ako pri
postupe bez zmeny teploty. Aj percentuálne výt’ažky
boli pre tento spôsob lepšie (Tab. 3).

pred-                

príprava

pomer 

H2:CO2

mFe 

[mg]

hmotnostný 

výťažok [%]

tlakový výťažok 

[%]

nežíhané 2,85 1,71 92,56 ± 2,17 93,11 ± 3,91

žíhané 2,66 1,20 93,39 ± 2,18 105,98 ± 3,12

Tab. 3: Hmotnostný a tlakový výt’ažok pre postup so
zmenou teploty

5 Záver

Podarilo sa nám optimalizovat’ priebeh grafitizácie
oxidu uhličitého, kedy sme najlepšie výt’ažky a najk-
ratší čas grafitizácie dosiahli pomocou zmeny teploty
železného katalyzátora z 900◦C na 550◦C po 30 mi-
nútach od začiatku procesu a predprípravou želez-
ného prášku formou žíhania vo vodíkovej atmosfére
pri teplote 600 ◦C po dobu jednej hodiny. Oproti refe-
renčnému priebehu pred optimalizáciou (priebeh pri
550◦C) tlak pri tomto optimalizovanom postupe kle-
sol na hladinu úplnej grafitizácie o 134 minút skôr.
Okrem skrátenia doby potrebnej na grafitizáciu sa
zlepšenie prejavilo aj na vyšších percentuálnych vý-
t’ažkoch grafitu.
Optimalizáciou tohto procesu na pomerne vel’kých
vzorkách (niekol’ko mg uhlíka) sa nám podarilo do-
siahnut’ signifikantné urýchlenie celej reakcie, ktoré
zohráva dôležitú úlohu pri grafitizácii rádovo mikro-
gramových vzoriek, kedy samotná reakcia môže tr-
vat’ aj viac ako 12 hodín.
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Abstrakt 
V tejto práci sa venujeme štúdiu  rýchlosti 

exhalácie 222Rn z pôdy. Merania sa uskutočňovali 
pred FMFI UK najmä akumulačnou metódou, ktorej 
základom je hromadenie sa radónu v akumulačnej 
nádobe. 

Na základe bodových odberov, kontinuálnych 
záznamov a adsorpcii radónu na aktívnom uhlí sme 
určovali plošnú exhalačnú rýchlosť z objemových 
aktivít radónu (OAR) nameraných v akumulačnej 
nádobe. Takto určené exhalačné rýchlosti radónu 
sme porovnávali s teoreticky vypočítanými 
exhalačnými rýchlosťami. 

 
Kľúčové slová: radón, objemová aktivita radónu 
(OAR), exhalačná rýchlosť, scintilačná komora, 
aktívne uhlie, kontinuálny monitor 
(AlphaGUARD). 

1 Úvod 
Fyzikálne a chemické charakteristiky robia 

z radónu dobrého stopovača rôznych 
environmentálnych procesov. Dôvodmi merania 
OAR a počítania exhalačných rýchlostí je niekoľko. 
Hlavnými sú najmä testovanie atmosférických 
transportných modelov na regionálnej alebo 
globálnej škále [Grossi et al., 2010], zostavenie máp 
exhalačných rýchlostí radónu [Grossi et al., 2010], 
určovanie zmiešavacej výšky v prízemných 
vrstvách atmosféry na základe variácií radónu 
v atmosfére [Holý et. al., 1999], určovanie 
exhalácie fosílneho CO2 do atmosféry [Schmidt et 
al., 2003]. 

Radón je za atmosférických podmienok 
bezfarebný rádioaktívny inertný plyn bez chuti, 
zápachu a je rozpustný vo vode. Doba polpremeny 
222Rn je T1/2 = 3,8 dňa. Je členom 238U premenového 
radu a vzniká alfa premenou 226Ra. 

Keďže radón je inertný plyn, najčastejšie sa 
vyskytuje v atomárnej forme a nepredstavuje veľké 
riziko pre ľudský organizmus. Avšak jeho krátko-
žijúce produkty premeny (najmä 218Po a 214Po) sú 
kovy, ktoré sa na rozdiel od radónu viažu na 

aerosóly v ovzduší a následne sú vdychované do 
pľúc. Rádioaktívnou premenou izotopov polónia sú 
emitované α častice (218Po  s energiou 6 MeV a 
214Po s energiou 7,7 MeV), ktoré spôsobujú 
poškodenie pľúcnych buniek. 

V prírode sa nachádzajú tri izotopy radónu: 
219Rn nazývaný aktinón, 220Rn nazývaný torón 
a 222Rn nazývaný radón. Aktinón (T1/2 = 3,96 s) 
a torón (T1/2 = 55,6 s) nie sú zvyčajne predmetom 
dozimetrických meraní, pretože majú veľmi krátku 
dobu polpremeny. 

Merania exhalačných rýchlostí radónu sa 
uskutočňovalo pred FMFI UK. Využívali sme 
najmä akumulačnú metódu, ktorej základ tvorí 
akumulačná nádoba v tvare hrnca otočená dnom 
nahor a otvorenou časťou je pritlačená k pôdnemu 
povrchu. 

Z bodových odberov, kontinuálneho 
monitoringu, adsorpcii radónu na aktívnom uhlí 
a z nárastových kriviek OAR v akumulačnej nádobe 
sme určovali plošné exhalačné rýchlosti. Jednotlivé 
metódy určenia exhalačných rýchlostí sú testované 
a navzájom porovnávané v nasledujúcich 
kapitolách. 

2 Emanácia, emana čný 
koeficient a exhala čná rýchlos ť 

Radón sa dostáva do pôdneho vzduchu 
uvoľňovaním z pôdy a hornín, ktoré sú zdrojom 
226Ra. Hmotnostné aktivity 226Ra sa v pôde 
pohybujú v rozmedzí 10 – 50 Bq/kg a v horninách 
asi 50 Bq/kg [Böhm, 2003]. Radón je z pôdy 
transportovaný konvekciou alebo difúziou do 
atmosféry, v ktorej je redistribuovaný rôznymi 
meteorologickými procesmi. 

Pri premene 226Ra na 222Rn je emitovaná alfa 
častica s energiou 4,78 MeV. Atóm radónu 
v dôsledku spätného odrazu získava kinetickú 
energiu (~ 0,1 MeV), ktorá je 10 – 105 krát väčšia 
ako typická energia chemickej väzby [Böhm, 2003]. 
Vďaka získanej kinetickej energii môže radón 
uvoľnený z pôvodnej chemickej štruktúry  migrovať 
k povrchu alebo defektom pôdneho zrna.  

Radón uvoľnený z pôdneho zrna preniká do 
pôdnych pórov, defektov a trhlín. Tento fyzikálno –
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chemický proces uvoľňovania radónu z pôvodnej 
štruktúry sa nazýva emanácia. 

Koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu je 
tvorená tými atómami radónu, ktoré prenikli až do 
pôdnych pórov. Emanačný koeficient (Ke) udáva 
pomer počtu atómov, ktoré sa dostanú do pórov 
k celkovému počtu atómov radónu, ktoré vzniknú 
rádioaktívnou premenou 226Ra za jednotku času na 
jednotku objemu. 

Ak je rozmer zrna podstatne väčší ako je dolet 
α častice, radón sa do pôdnych pórov nedostane. Ak 
je rozmer pórov oveľa menší ako je atóm radónu 
schopný prejsť, tak skončí v niektorom inom 
pôdnom zrne. Radón môže pôdne zrno radiačne 
poškodiť, čo môže značne uľahčiť jeho ďalší 
transport do pórov. Ak sú póry zaplnené vodou, 
atóm sa v nej zabrzdí a odtiaľ sa už ľahšie dostáva 
do vzduchu. 

Miera transportu radónu cez povrch medzi 
pevnou látkou a atmosférou je vyjadrená exhaláciou 
radónu. Pevnou látkou môže byť pôda, stavebné 
materiály a pod., kým za atmosféru môžeme 
považovať uzavretú nádobu, budovu alebo otvorený 
vzduch. Exhalácia je kvantitatívne charakterizovaná 
exhalačnou rýchlosťou [Műllerová, 2005]. 

 

3 Metódy merania radónu 
Exhalačná rýchlosť radónu z pôdy môže byť 

počítaná alebo priamo určená experimentálnym 
meraním. 

Priame určovanie exhalačnej rýchlosti 
najčastejšie využíva akumulačnú metódu. Založená 
je na určovaní exhalačnej rýchlosti z hromadeného 
radónu v nádobe tvare hrnca, ktorá je otvorenou 
časťou pritlačená k povrchu pôdy [Holý et al., 
2000]. V našom prípade boli rozmery akumulačnej 
nádoby nasledovné: 
priemer d = 0,37 m a výška h = 0,18 m. 

Schéma zapojenia aparatúry pre meranie 
exhalačnej rýchlosti je zobrazená na obr. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Schéma meracej aparatúry; 1 – 
akumulačná nádoba, 2 – vymrazovačka, 3 – silikagél, 

4 – vzduchové čerpadlo, 5 – prietokomer, 6 – 
aerosólový filter,  AG – AlphaGUARD. 

 

OAR v akumulačnej nádobe bola určovaná na 
základe bodových odberov, kontinuálnych 
a integrálnych meraní. 

Bodové odbery boli založené na odobratí cca 
100 ml vzduchu do janetky z uzavretej akumulačnej 
nádoby v určitých časových intervaloch. Vzorka sa 
po odbere presunula do Lucasovej scintilačnej 
komory s objemom 125 ml a po dosiahnutí 
rádioaktívnej rovnováhy sa meraním zistila 
objemová aktivita 222Rn v akumulačnej nádobe 
podľa vzťahu [Holý et. al., 1999]: 

 

A =
nvz@np

εd V vz

ffffffffffffffffffffffffeλRn t 0m
λRn t m

1@e@ λRn t m

ffffffffffffffffffffffffffffff                 (1) 

 
kde: nvz  – početnosť od vzorky, np  – početnosť od 
pozadia, ε d

 – účinnosť scintilačnej komory, V vz  – 
objem meranej vzorky, λRn

 – premenová konštanta 
222Rn, t0m

 – doba od odberu vzorky do začiatku 
merania vzorky, t m – doba merania vzorky. 

 
Kontinuálne merania boli uskutočňované 

pomocou profesionálneho monitoru radónu – 
AlphaGUARD-u, ktorý zaznamenával OAR 
v akumulačnej nádobe v 10 minútových cykloch. 

Integrálne merania OAR v akumulačnej nádobe 
sa uskutočňovali metódou adsorpcie radónu na 
aktívnom uhlí. Vzorkovnica s aktívnym uhlím mala 
nasledovné rozmery: výška h = 6,6 cm a priemer       
d = 5,2 cm. V hornej časti vzorkovnice sa nachádzal 
filter o priemere 3 cm, cez ktorý difundoval radón 
dovnútra vzorkovnice. Vzorkovnica obsahovala 
približne 60 g aktívneho uhlia v tvare valčekov 
a počas merania sa umiestňovala na dno 
akumulačnej nádoby [Műllerová et al., 2006]. Aby 
sa mohla určiť OAR zachytená na aktívnom uhlí, 
musel sa vykonať prevod radónu z aktívneho uhlia 
do litrovej scintilačnej komory Lucasovho typu. Z 
exponovaného uhlia sa odobrala časť, ktorá bola v 
nádobe vložená do elektrickej piecky. Táto vzorka 
sa zahrievala na 400 – 500 °C po dobu asi 10 minút. 
Adsorbovaný radón sa uvoľňoval a hromadil nad 
uhlím a postupne sa nasával do evakuovanej 
scintilačnej komory. Nakoniec sa nádoba s 
aktívnym uhlím a aj celá meracia aparatúra (obr. 2) 
prefúkla argónom [Holý et al., 1995; Műllerová et 
al., 2006]. 

Celková aktivita radónu, zachytená na aktívnom 
uhlí sa určovala podľa vzťahu [Műllerová et al., 
2006]: 
 

A v,c =
nvz@np

ε p εd

ffffffffffffffffffffffffmc

mvz

fffffffffffeλRn t e,m
λRn t m

1@e@ λRn t m

ffffffffffffffffffffffffffffff             (2) 

 
kde: nvz  – početnosť od vzorky, np – početnosť od 
pozadia, mc – celková hmotnosť aktívneho uhlia v 
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nádobe exponovanej radónom, ε p  – účinnosť 
prevodu 222Rn z aktívneho uhlia do scintilačnej 
komory, ε d

 – účinnosť detektora, mvz  – hmotnosť 
aktívneho uhlia umiestneného do nádoby na 
analýzu, λRn

  – konštanta premeny 222Rn, te,m – 
doba od skončenia expozície aktívneho uhlia po 
začiatok merania vzorky, t m – doba merania 
vzorky. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Schéma aparatúry na prevod 222Rn 
z aktívneho uhlia do scintilačnej komory; 1 – nádoba 

s analyzovaným aktívnym uhlím, 2 – teplomer, 3 – 
manometer, 4 – scintilačná komora, 5 – vákuová 

výveva, 6 – elektrická piecka. 
 

Z celkovej aktivity radónu zachytenej na 
aktívnom uhlí bola počas doby expozície aktívneho 
uhlia určená priemerná objemová aktivita radónu 
v akumulačnej nádobe podľa vzťahu [Műllerová et 
al., 2006]: 
 

A V =
λC A V,C

K . 1@e@ λC t
b c

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff                             (3) 

 
kde: 

K . = 1,52A10@ 7
F 5A10@ 9

b c

m3As@ 1,

λC = 1,9A10@ 6
F 1A10@ 7

b c

s@ 1 a t – doba expozície 

aktívneho uhlia v akumulačnej nádobe. 
 

V ďalšej časti práce sú porovnávané výsledky 
určenia exhalačných rýchlostí na základe 
teoretických výpočtov a tiež rôznych spôsobov 
merania OAR v akumulačnej nádobe. 

4 Teoretické výpo čty exhala čnej 
rýchlosti 

Radón je v podpovrchovej vrstve pôdneho 
vzduchu transportovaný hlavne molekulárnou 
difúziou. Pri difúznom transporte má plyn tendenciu 
presúvať sa v smere poklesu gradientu jeho 
koncentrácie. Tento jav je kvantitatívne opísaný 
Fickovým zákonom [UNSCEAR, 1982]: 

 j = Fp@w
b c

Def5C
                     (4) 

 
kde: j – hustota toku radónu, FP

 – totálna porozita 
pôdy,   w – objemová vlhkosť pôdy, Def

 – efektívny 
difúzny koeficient radónu, 5

C
 – gradient 

koncentrácie radónu. 
 

V prípade radónu v pôdnom vzduchu treba brať 
do úvahy tvorbu a pokles koncentrácie v dôsledku 
rádioaktívnej premeny. Za predpokladu, že sú 
koncentrácia  radónu v smere x a y, a efektívny 
difúzny koeficient nezávislé, potom je zmena 
koncentrácie CRn

 v pôdnom vzduchu v hĺbke z a v 
čase t opísaná rovnicou [Holý et al., 2000; Nazaroff, 
1988; UNSCEAR, 1982]: 
 

 
dCRn

dt
fffffffffffff= Def A

d
2
CRn

dz2

ffffffffffffffffff+ KeAλRaACRa

FP@w
ffffffffffffffffffffffffffffffffff

@λRn ACRn   (5) 

 
kde: CRa , CRn

 –  koncentrácie 226Ra a 222Rn, Def – 
efektívny difúzny koeficient radónu,  z – hĺbka 
merania,  Ke – emanačný koeficient radónu, λRa

, 

λRn
 – premenové konštanty 226Ra a 222Rn, FP

  – 
totálna porozita pôdy, w – objemová vlhkosť pôdy. 
 
Zahrnutím okrajových podmienok: koncentrácia 
radónu na povrchu je blízka nule, resp. nulová a 
koncentrácia radónu vo veľkej hĺbke je konštantná; 
dostaneme vzťah (6), ktorý je riešením vzťahu (5) 
[Holý et al., 1999; Holý et. al., 2000]: 
 

 A V, Rn z
` a

=
KeAA V, Ra

FP@w
fffffffffffffffffffffffffff1@e

@
z
L
ffffff

b c

   (6) 

 
kde: A V,Rn  – objemová aktivita 222Rn v hĺbke z, 

A V,Ra – objemová aktivita 226Ra, L = Def / λRn
q
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 – 

difúzna dĺžka radónu v pôde. 
 

Exhalačnú rýchlosť radónu z povrchu pôdy 
môžeme získať, ak vynásobíme Fickov zákon (4) 
premenovou konštantou λRn

. Dosadením rovnice  
(6) do takto upravenej rovnice (4) s podmienkou     
z = 0 je možné získať exhalačnú rýchlosť radónu  
na povrchu v jednotkách BqAm@ 2As@ 1 
v nasledovných tvaroch [Holý et. al., 1999; 
UNSCEAR, 1982]: 

 
 ES, Rn =λRn AKeAA m,RaAρd

A L                   (7) 

 ES, Rn =λRn A FP@w
b c

AA S,RnA L                (8) 

ES, Rn =
A V, Rn z

` a

z
ffffffffffffffffffffffffff

A FP@w
b c

ADef               (9) 

 1 

2 
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kde: L = Def / λRn
q
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

– difúzna dĺžka radónu v pôde, 

ρ
d
 – hustota pôdy, A V,Rn z

` a

 – objemová aktivita 
222Rn v hĺbke z, A m,Ra – hmotnostná aktivita 226Ra v 

pôde, λRn
 – premenová konštanta 222Rn, A S,Rn – 

saturovaná hodnota  objemovej aktivity 222Rn v 
pôde, FP

 – totálna porozita pôdy, Def
 – efektívny 

difúzny koeficient, w – objemová vlhkosť pôdy, Ke 
– emanačný koeficient radónu. 
 

Pri výpočtoch exhalačných rýchlostí podľa 
vzťahov (7) – (9) môžeme použiť buď namerané 
hodnoty difúznej dĺžky L, alebo vypočítaného 
efektívneho difúzneho koeficientu Def

, na základe 
ktorého môžeme tiež vypočítať teoretickú  hodnotu 
difúznej dĺžky zo vzťahu L = Def / λRn

q
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

. 
Efektívny difúzny koeficient Def

 v jednotkách 
[m2/s] môžeme vypočítať podľa nasledovného 
vzťahu [NRC, 1984]: 

 

 Def = 7A10@6
Ae@ 4 m@FP

2
Am+ m5

b c

                  (10) 
 

kde: m = w/FP
 

 
Pri výpočte exhalačnej rýchlosti radónu podľa 

vzťahu (9) stačí poznať nárast OAR v hĺbke 
niekoľkých desatín metra, netreba poznať údaje 
o hmotnostnej aktivite 226Ra, saturovanej hodnote 
aktivity 222Rn, emanačnom koeficiente Ke a hustote 
pôdy ρ

d
. 

Exhalačná rýchlosť 222Rn z pôdy môže byť 
vypočítaná aj na základe empirického vzťahu (11), 
ktorý navrhol Szegvary a kol. [Szegvary, 2009]: 
 

ES,Rn =
0,89D
A

nSv h
@ 1

B C

@11,01

3600
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff              (11) 

 
kde: D

A
 – terestriálny dávkový príkon nameraný vo 

výške 1 m nad zemským povrchom. 
 

Vzťahy (7) až (9) a (11) umožňujú teoretické 
počítanie exhalačných rýchlostí. Pre priemerné 
hodnoty charakterizujúce pôdu pred FMFI UK 
[Holý et al., 1996; Holý et al., 2001; Ridziková, 
2001]: 

A m,226Ra ≈ 37,6F 2,5
b c

Bq/ kg, Fp ≈ 0,5F 0,02, 

D
A ≈ 65F 2,6
b c

nGy/ h, ρ
d

≈ 1225F 25,6
b c

kg/ m3, 

Ke ≈ 0,145F 0,05, Def ≈ 2,32F 0,36
b c

A10@ 6 m2 / s,  

λRn = 2,1A10@ 6 s@ 1, A S,Rn ≈ 24F 3
` a

kBq/ m@ 3, 

A V,Rn 15cm
` a

≈ 3 kBq/ m3, L ≈ 1,1+ 0,1
b c

m, 

w = 0,18F 0,02 možno dostať nasledujúce 
exhalačné rýchlosti radónu z pôdy: 

• Podľa (7): 

ES,Rn = 15,4F 5,6
b c

mBqAm@ 2As@ 1  

• Podľa (8): 
ES,Rn = 17,7F 3,2

b c

mBqAm@ 2As@ 1  

• Podľa (9): 
ES,Rn = 14,9F 3,0

b c

mBqAm@ 2As@ 1  

• Podľa (11): 
ES,Rn = 13,0F 0,6

b c

mBqAm@ 2As@ 1  

 
Všetky vypočítané hodnoty exhalačnej rýchlosti 
radónu sú v rámci neistôt ich určenia v dobrej 
zhode. 

5 Priame ur čenie exhala čnej 
rýchlosti z nárastových kriviek 
OAR 

Exhalačnú rýchlosť radónu možno určiť 
z nárastových kriviek objemových aktivít radónu 
v akumulačnej nádobe. Po uzavretí akumulačnej 
nádoby sa sleduje vzrastajúca objemová aktivita na 
základe bodových odberov vykonávaných v určité 
časové intervaly alebo kontinuálneho merania až po 
saturovanú hodnotu. V akumulačnej nádobe je 
časová zmena koncentrácie radónu vyjadrená 
vzťahom [Dörr, 1990; Holý et al., 2000]: 

 

 
dc
dt
ffffff=

ES,RnAS

V
ffffffffffffffffffffff

@λRn A c@λ bA c                 (12) 

 
kde: S – plocha základne akumulačnej nádoby, V – 
objem akumulačnej nádoby, λRn

 –  premenová 
konštanta 222Rn, λ b

 – konštanta charakterizujúca 
spätnú difúziu radónu do pôdy a únik atómov 
radónu z meracieho systému, pričom platí: 
λC =λRn +λ b. 
  

Riešením vzťahu (12) s počiatočnými 
podmienkami c (t = 0) = 0 získame vzťah (13), 
ktorý sa používa na experimentálne určovanie 
exhalačnej rýchlosti prostredníctvom fitovania 
nárastových kriviek objemových aktivít radónu 
v akumulačnej nádobe [Holý et al., 2000]: 

 

 A V, Rn =
ES, RnAS

V AλC
ffffffffffffffffffffff

A 1@e@ λC A t
b c

               (13) 

 
Z uvedeného vzťahu jednoznačne vyplýva 

nutnosť použitia exponenciálneho nárastu OAR 
v akumulačnej nádobe, tzn. merať OAR až po jej 
saturovanú hodnotu pre určenie exhalačnej 
rýchlosti.  
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Pre prípad, že súčin λC A t ≤ 0,2 (t ≈ 2 – 5 hod), 
dostaneme limitný prípad vzťahu (13), ktorý je 
vyjadrený v nasledovnom tvare: 
 

A V, Rn =
ES, RnAS

V
ffffffffffffffffffffff

A t                        (14) 

 
Z tohto vzťahu vyplýva možnosť použitia 

lineárneho nárastu OAR na určenie exhalačnej 
rýchlosti radónu z pôdy. 

Pre ilustráciu je na nasledujúcich obrázkoch     
(obr. 3 a obr. 4) určená exhalačná rýchlosť 
z experimentálnych meraní vykonaných pred FMFI 
UK v januári 2013 na základe lineárneho 
a exponenciálneho nárastu objemovej aktivity 
radónu v akumulačnej nádobe. 
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Obr. 3: Nárast OAR v akumulačnej nádobe 
a lineárny fit podľa vzťahu (14) . 
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Obr. 4: Nárast OAR v akumulačnej nádobe 
a exponenciálny fit podľa vzťahu (13). 

 
Hodnoty exhalačných rýchlostí určených na 

základe lineárneho a exponenciálneho nárastu OAR 
v akumulačnej nádobe sú nasledovné: 

 
• ES,Rn = 12,0F 1,8

b c

mBqAm@ 2As@ 1 

(podľa lineárneho nárastu) 
• ES,Rn = 14,2F 3,0 mBq

b c

Am@ 2As@ 1 

(podľa exponenciálneho nárastu) 
 

Z uvedených hodnôt vidieť celkom dobrú 
zhodu s teoreticky vypočítanými hodnotami 
exhalačných rýchlostí v 4. kapitole. 

6 Priame ur čenie exhala čnej 
rýchlosti z integrálnych meraní 

Integrálne merania OAR  v akumulačnej nádobe 
boli založené na adsorpcii radónu na aktívnom uhlí. 
Priemerné hodnoty OAR v akumulačnej nádobe 
sme potom počítali podľa vzťahov (2) a (3), ktoré 
sú uvedené v kapitole 3.  

Grossi a kol. [Grossi et al., 2010] uvádza vzťah, 
na základe ktorého je možné určiť exhalačnú 
rýchlosť z integrálnych meraní, ktoré poskytujú 
priemerné hodnoty OAR v akumulačnej nádobe. 
Integráciou vzťahu (13) možno dostať vzťah, ktorý 
dáva do súvisu priemernú hodnotu OAR a 
exhalačnú rýchlosť: 
 

 A Rn

ffffffffffff
=

ES,RnAS

V AλC
ffffffffffffffffffffff1@1@e@ λC A T

λC AT
fffffffffffffffffffffffffff

H

J

I

K              (15)  

 
kde: A Rn

ffffffffffff
 – priemerná hodnota OAR v 

akumulačnej nádobe, T – doba expozície aktívneho 
uhlia, ES,Rn – plošná exhalačná rýchlosť, S – plocha 

základne akumulačnej nádoby, V – objem 
akumulačnej nádoby a meracej trasy. 
 

Na obr. 5 je zobrazený záznam z hromadenia 
OAR v akumulačnej nádobe v období 31.1.2013 až 
6.2.2013. Kontinuálny záznam OAR bol vykonaný 
pomocou AlphaGUARD-u. Popri kontinuálnom 
meraní sa tiež uskutočňovali kontrolné bodové 
odbery pre meranie OAR. V akumulačnej nádobe 
bolo počas uvedenej doby exponované aj aktívne 
uhlie.  
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Obr. 5: Kontinuálny záznam OAR v akumulačnej 
nádobe. Údaj znázornený krížikom (X) zodpovedá 
OAR zistenej na základe bodového odberu. Čiary 

zodpovedajú priemerným hodnotám OAR získanými 
na základe merania pomocou aktívneho uhlia (_ _ _ _) 

a AlphaGUARD-u (_______). 
 

Z grafu vidieť, že OAR určené na základe 
bodových odberov v rámci svojej neistoty merania 
dobre korešpondujú s kontinuálnym záznamom. 
Priemerná hodnota objemovej aktivity radónu 
určená pomocou aktívneho uhlia po celú dobu 
expozície má nasledovnú hodnotu: 
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A = 3422F 192
` a

Bq/ m3. Aritmetický priemer 
OAR vypočítaný z kontinuálneho merania  
pomocou AlphaGUARD-u je nasledovný: 
A
fffff

= 3022F 301
` a

Bq/ m3. 
Zo získaných priemerných údajov OAR sme 

pomocou vzťahu (15) určili exhalačné rýchlosti, 
ktoré boli porovnané s hodnotami ES,Rn určenými 

z lineárneho a exponenciálneho nárastu OAR 
v akumulačnej nádobe: 

• ES,Rn = 36,6F 2,4
b c

mBqAm@ 2As@ 1         

(aktívne uhlie)  
• ES,Rn = 32,3F 3,4

b c

mBqAm@ 2As@ 1  

(aritmetický priemer) 
• ES,Rn = 36,6F 3,8

b c

mBqAm@ 2As@ 1 

(podľa exponenciálneho nárastu) 
• ES,Rn = 34,3F 3,9

b c

mBqAm@ 2As@ 1 

(podľa lineárneho nárastu) 
 

Z výsledkov je zrejmé, že všetky použité metódy 
dávajú hodnoty exhalačnej rýchlosti radónu v rámci 
neistôt merania v dobrom súlade. Avšak tieto 
hodnoty exhalačných rýchlostí sú viac ako dvakrát 
vyššie ako tie, ktoré boli zistené v druhej polovici 
januára 2013. 

Môže to súvisieť s meniacimi sa 
meteorologickými podmienkami (zrážky, zmeny 
teploty, snehová pokrývka, atď). Zvýšené hodnoty 
exhalačnej rýchlosti boli zistené aj pri ďalších 
meraniach v zimných a jarných mesiacoch v roku 
2013. 

Týmto výsledkom bude treba venovať ďalšiu 
pozornosť už aj preto, že exhalačná rýchlosť radónu 
z pôdy sa považuje za málo meniacu sa počas roka. 

7 Záver 
V práci sú porovnané rôzne metódy určovania 

exhalačnej rýchlosti – teoretické počítanie 
exhalačnej rýchlosti, určovanie exhalačnej rýchlosti 
na základe získaných priemerných hodnôt OAR z  
aktívneho uhlia a určenie exhalačnej rýchlosti 
z lineárneho a exponenciálneho nárastu OAR 
v akumulačnej nádobe. 

Exhalačné rýchlosti radónu z pôdy vypočítané 
zo vzťahov (7) – (9) a (11) sú navzájom v dobrej 
zhode. Rovnako sú tieto vypočítané hodnoty 
exhalačných rýchlostí v zhode s výsledkami 
priameho určenia exhalačných rýchlostí 
z nárastových kriviek OAR v akumulačnej nádobe. 
Testovanie metódy určovania exhalačnej rýchlosti 
na základe integrálneho merania OAR 
v akumulačnej nádobe ukázalo, že táto metóda je 
rovnako dobre použiteľná pre určovanie 
exhalačných rýchlostí ako metódy založené na 
fitoch hromadenia OAR v akumulačnej nádobe. 

Výhoda tejto metódy je hlavne v tom, že je 
aplikovateľná pre rozsiahlejšie poľné merania, ktoré 
je spravidla nemožné realizovať pomocou 
kontinuálneho monitoru radónu z finančných 
dôvodov. 

Ukázali sme tiež, že pre určenie priemernej 
hodnoty OAR nahromadenej v akumulačnej nádobe 
je vhodná metóda založená na adsorpcii radónu na 
aktívnom uhlí. 

Výsledky práce tiež ukázali, že údaje 
o exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy pre 
rozsiahlejšie územia, ktoré sú potrebné napr. pre 
testovanie atmosférických modelov, je možné 
získať tiež z údajov o distribúcii 226Ra v pôde alebo 
z meračov dávkových príkonov používaných 
v monitorovacej sieti včasného varovania, ktoré 
spravidla pokrývajú väčšie územné celky.  
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá sledovaním úrovne rádioaktivity 
atmosféry. V úvode je poukázané na význam týchto 
meraní a ich všeobecný prínos. V práci je uvedené 
čo tvorí rádioaktivitu atmosféry, so zameraním na 
jej aerosólovú zložku. V experimentálnej častí je 
popísaná metodika odberu a spracovania vzoriek 
aerosólov a zrážok na Katedre jadrovej fyziky 
a biofyziky UK. Na záver sú prezentované 
namerané koncentrácie 7Be a 210Pb v aerosóloch 
a zrážkach počas obdobia dvoch rokov.               
Kľúčové slová: rádioaktivita atmosféry, aerosóly, 
zrážky, odber a spracovanie vzoriek 

1 Úvod 
Atmosféra je pre život ľudí nenahraditeľným 
médiom. Je preto dôležité sledovať jeho kvalitu z čo 
možno najširšieho pohľadu, rádioaktivitu nevyní-
majúc. Meranie rádioaktivity v atmosfére je dôležité 
z niekoľkých dôvodov. Získané hodnoty počas 
dlhšieho obdobia nám poskytujú obraz o 
vývoji koncentrácií jednotlivých prírodných aj 
antropogénnych rádionuklidov. V horšom prípade 
by sa to dalo nazvať meranie miery kontaminácie 
atmosféry, prevažná časť tejto kontaminácie je ale 
tvorená prírodnými rádionuklidmi. O skutočnej 
kontaminácii môžeme hovoriť, pokiaľ sa pri 
pravidelných meraniach vyskytne náhle zvýšenie 
koncentrácie niektorých izotopov, resp. sa vo 
vzorke detegujú rádionuklidy, ktoré sa v atmosfére 
za normálnych okolností nevyskytujú. Tento fakt 
znamená, že niekde došlo k úniku rádioaktívnych 
látok do atmosféry či už vedome, alebo v dôsledku 
havárie jadrového zariadenia. Detegovanie týchto 
rádionuklidov je jeden z dôvodov, prečo majú tieto 
merania zmysel. Ďalší význam týchto meraní 
spočíva v študovaní procesov, ktoré prebiehajú 
v atmosfére. Prirodzene sa vyskytujúce 
rádionuklidy ako 7Be a 210Pb, ako aj ľudskou 
činnosťou vytvorené 137Cs sa používajú na 
stopovanie prírodných procesov ako výmenné 
procesy medzi stratosférou a troposférou, 
vymývanie, resuspenzia, depozícia atď. 

2 Rádioaktivita v atmosfére 
Rádioaktivitu atmosféry tvoria na jednej strane 
rádioaktívne plyny a na druhej strane aerosólová 
zložka. Medzi rádioaktívne plyny v atmosfére patria 
3H, 14C, 85Kr, 222Rn atď. Meranie koncentrácie 
rádioaktívnych plynov v atmosfére je principiálne 
odlišné od merania koncentrácie aerosólov najmä 
spôsobom zberu vzorky z atmosféry. Meranie 
rádioaktivity v atmosfére je zamerané na aerosólovú 
zložku. Aerosóly sú malé čiastočky látky v pevnom 
alebo kvapalnom skupenstve, ktoré kvôli malej 
hmotnosti zotrvávajú dlhší čas v atmosfére. Do 
atmosféry sa dostávajú rozptylom tuhých častíc 
z povrchu zeme, alebo vznikajú priamo chemickými 
reakciami v nej. Pri rozpade rádioaktívneho izotopu 
vzniká dcérske jadro v podobe iónu, ktoré sa 
zachytáva na aerosólovej čiastočke. Rôzne dcérske 
jadrá sa zachytávajú na aerosóloch o rôznych 
veľkostiach. Väčšinou ide o aerosóly s priemerom 1 
až 10 mikrometrov. Tieto rádioaktívne častice sa 
potom vo forme spádu dostávajú do spodných 
vrstiev atmosféry. Tento spád sa rozdeľuje na suchý 
a mokrý.  

2.1 Zdroje aerosólových 
rádionuklidov v atmosfére 

V atmosfére sa vyskytujú rôzne typy rádionuklidov, 
prírodné aj antropogénne. Z hľadiska jednoduchosti 
detekcie a spracovania je výhodné zamerať sa na 
rádionuklidy, ktoré emitujú gama žiarenie. Medzi 
antropogénne patrí rádiocézium (137Cs), ktoré sa 
v atmosfére na severnej pologuli nachádza ako 
pozostatok atmosférických jadrových skúšok 
v minulom storočí a havárií jadrových zariadení. 
Vzhľadom na dobu polpremeny približne tridsať 
rokov bude tento nuklid ešte dlho súčasťou našej 
atmosféry. Výhodou jeho dlhej polpremeny je však 
to, že jeho kontinuálnym sledovaním môžeme 
ohodnotiť dlhodobé správanie sa rádioaktívnych 
častíc v atmosfére. Rádionuklidy, ktoré unikli do 
atmosféry počas skúšok jadrových zbraní sa 
dostávajú do stratosféry, odkiaľ sa formou spádu 
alebo výmennými procesmi dostávajú do 
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troposféry. Pokiaľ by dominantným zdrojom  137Cs 
v troposfére bola stratoféra, sledovaním 
koncentrácie rádiocézia by sme teda mali byť 
schopní ohodnotiť výmenné procesy medzi 
stratosférou a troposférou.  Toto však platilo len do 
polovice 90-tych rokov, potom sa dominantným 
zdrojom 137Cs stala resuspenzia z povrchu Zeme. 
Popri jadrových skúškach bola významným 
zdrojom rádiocézia havária Černobyľskej jadrovej 
elektrárne. Jej následkom sa do atmosféry počas 
niekoľkých dní dostalo veľké množstvo cézia. Ešte 
dodnes je na povrchu  merateľný pozostatok jeho 
depozície. Z toho vyplýva, že černobyľské 
rádiocézium sa do atmosféry dostáva najmä 
resuspenziou. Jeho sledovaním teda môžeme 
ohodnotiť atmosférické procesy ako depozícia 
a resuspenzia [Papastefanou, 2006].      

Ďalším rádionuklidom, ktorého koncentráciu 
v atmosfére sledujeme, je 7Be. Je to kozmogénny 
rádionuklid, ktorý je produkovaný trieštivými 
reakciami kozmického žiarenia s kyslíkom alebo 
dusíkom vy vyššej atmosfére. Jeho produkcia 
v atmosfére je závislá od kozmického žiarenia ako 
aj od jedenásťročného slnečného cyklu. Jeho 
hlavným zdrojom je stratosféra, koncentrácia 
v prízemnej vrstve vykazuje výrazné sezónne 
variácie. Výmena vzdušných más prebieha 
v najväčšej miere v teplých mesiacoch. Graf  
koncentrácie 7Be v závislosti od doby odberu bude 
potom vykazovať maximá v jari a v lete, naopak 
minimálna koncentrácia bude v jesenných 
a zimných mesiacoch. Kvôli krátkej dobe 
polpremeny 7Be môžeme podiel rozptýlených častíc 
z povrchu v jeho celkovej koncentrácii zanedbať. 
Z toho vyplýva, že jeho dominantným zdrojom je 
stratosféra a je preto výhodný na ohodnotenie 
výmenných procesov medzi stratosférou 
a troposférou. [Rosner, Hötzl and Winkler, 1996]. 

 Výlučne resuspenziou sa do atmosféry dostáva 
ďalší rádionuklid, 40K. Ide o primordiálny 
rádionuklid, ktorý vznikol pri prvotnej nukleo-
syntéze. Je súčasťou prirodzeného rádioaktívneho 
pozadia a vyznačuje sa veľmi dlhou dobou 
polpremeny. Keďže jeho zdrojom v atmosfére je 
rozptyl častíc z povrchu, bude jeho koncentrácia 
závisieť od meteorologických podmienok, najmä na 
smere a rýchlosti vetra. Sledovaním jeho 
koncentrácie v atmosfére môžeme potom určiť, 
v ktorom období dochádza k najväčšiemu spätnému 
rozptylu častíc z povrchu do atmosféry. 

V spodnej vrstve atmosféry sa nachádza ďalší 
rádionuklid s relatívne dlhou dobou polpremeny, 
210Pb. Zdrojom tohto veľmi vysoko toxického prvku 
je 238U, ktorý sa nachádza v pôde. Pomocou série 
alfa a beta rozpadov vzniká 222Rn, ktorý sa 
v prípade výskytu v pórovitých pôdnych zrnách 

dostáva difúziou do atmosféry. Dcérskym 
produktom s najdlhšou dobou polpremeny je práve 
210Pb, ktoré sa takto do spodnej vrstvy atmosféry 
dostáva prirodzeným procesom výstupu pôdneho 
vzduchu.. Jeho koncentrácia je teda závislá od 
výskytu uránu v podloží, od typu podložia a od 
toho, v akej miere sa pôdny vzduch dostáva do 
atmosféry. Vyššie koncentrácie 210Pb sú merané nad 
pevninou, keďže 222Rn sa nad morskou hladinou 
prakticky nevyskytuje a jediný spôsob, ako sa tam 
dostáva, je prúdením vzduchu z pevniny [Paatero, 
Hatakka and Viisanen, 2001].  

3 Experimentálna časť 

3.1 Odber a spracovanie vzoriek  
Aerosólovú zložku z atmosféry odoberáme v dvoch 
formách, ktoré reprezentujú suchý a mokrý spád. 
Presávaním vzduchu cez nitrocelulózové aerosólové 
filtre získavame vzorku rádioaktívnych aerosólov 
z prízemnej vrstvy atmosféry. Sadou 25 membrá-
nových filtrov s definovanou veľkosťou pórov 
0,85μm je počas doby jedného týždňa presávaný 
vzduch rýchlosťou približne 1,4 m3·min-1 

o celkovom objeme 12000 - 16000 m3. Po odstavení 
čerpadla sú filtre vymenené za nové, ktorými je 
opäť presávaný vzduch po dobu jedného týždňa. 
Jednotlivé aktivity rádionuklidov v týchto 
aerosólových filtroch predstavujú ich koncentrácie 
v prízemnej vrstve atmosféry. Tá je však závislá od 
počasia, najmä od zrážok. V zrážkovom období 
dochádza k vymývaniu rádionuklidov z atmosféry. 
V prízemnej vrstve sa to prejaví zmenou v ich 
koncentrácii. Je preto dôležité z hľadiska určenia 
celkovej koncentrácie popri aerosóloch zachytených 
na filtroch odoberať a merať aj rádionuklidy 
v atmosférických zrážkach. Zrážky sú zachytávané 
do odberného zariadenia na ploche 1m2. Podľa 
možností sú denne zlievané, aby nedochádzalo 
k stratám zapríčineným vyparovaním. Koncentrácia 
rádionuklidov v zrážkach sa vyhodnocuje na 
jednotlivé mesiace. Všetky mesačné zrážky na 
ploche 1m2 sú následne v nádobe odparené 
pomocou studeného prúdu vzduchu. Na dno tejto 
nádoby je umiestnená fólia, na ktorej po odparení 
ostávajú čiastočky, ktoré obsahujú rádioaktívne 
látky. Spolu s fóliou sú za pomoci vysokého tlaku 
spracované do vzoriek cylindrického tvaru. Vzorky 
aerosólov a zrážok boli merané na polovodičových 
detektoroch Canberra HPGe, umiestneným 
v olovenom kryte, a HPGe s berýliovým okienkom 
v tieniacom kryte. Namerané výsledné koncentrácie 
rádionuklidov pre všetky vzorky boli korigované na 
pozadia jednotlivých detektorov, na rádioaktívnu 
premenu počas doby odberu, doby medzi odberom 
a meraním, doby merania a tiež aj na samo-
absorbciu žiarenia vo vzorke.  
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3.2 Dosiahnuté výsledky a diskusia 
Koncentrácie rádionuklidov 210Pb, 7Be, 137Cs a 40K 
boli zmerané za obdobie rokov 2011-12 
v aerosoloch a zrážkach, čím sme nadviazali na 
merania z predošlých období a vytvorili jedinečný 
súbor výsledkov z jednej lokality ohodnocovaný 
rovnakou metodikou za obdobie viac než 10 rokov. 
Z priebehu koncentrácií 7Be v aerosóloch 
a v zrážkach (obr.1) počas obdobia dvoch rokov sú 
viditeľné letné maximá, ktoré zodpovedajú 
obdobiam s najväčšou výmenou vzdušných más 
medzi stratosférou a troposférou. Naopak 
koncentrácia 210Pb v aerosóloch (obr.2) vykazuje 
maximá v zimných mesiacoch. Pre 40K v zrážkach 
vidíme, že počas roka nedochádza k výrazným 
zmenám jeho koncentrácie.  
 

 
Obr.1 Porovnanie koncentrácií 7Be v aerosóloch 

a zrážkach 

Obr.2 Koncentrácia 210Pb v aerosóloch a koncentrácie 
210Pb a 40K v zrážkach 

 
 

Záver 
V práci sme sa zamerali na rádioaktivitu 
v prízemnej vrstve atmosféry. Odoberali sme 
vzorky aerosólov a atmosférických zrážok, 
v ktorých sme merali koncentrácie rádionuklidov. 
Vo výsledkoch sú viditeľné rôzne sezónne variácie 
jednotlivých nuklidov v závislosti od ich 
spomínaného pôvodu vzniku.  
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Abstrakt 

V tejto práci sa zameriavame na meranie aktivity 

aerosólov, ktoré sú pravidelne, každý týždeň, 

odberané pri Katedre jadrovej fyziky a biofyziky na 

aerosolové filtre. Sústredíme sa na kozmogénny 

rádionuklid 
22

Na. Počas leta 2012 boli prevedené 

koincidenčné merania niekoľkých mesačných 

vzoriek s cieľom vyhodnotiť koncentrácie stanovené 

touto metódou a porovnať ich s jednodetektorovými 

meraniami. Práca sa zaoberá koincidečnými 

meraniami a vyhodnocovaním jednotlivých korekcií 

spojených so spracovaním dát z týchto meraní.  Boli 

ohodnotené korekcie na časové rozdelenie signálov 

detektorov a sumačný efekt pre píkovú detekčnú 

účinnosť kryštálu NaJ(Tl). 

Kľúčové slová:  kozmogénny rádionuklid 
22

Na, 

koincidenčné zapojenie detektorov, časové 

rozdelenie signálov, píková detekčná účinnosť. 

1 Úvod 

Kozmické žiarenie, ktoré rovnomerne dopadá na 

zemskú atmosféru je príčinou tvorby kozmogénnych 

rádionuklidov. Spravidla sa delí na dve skupiny. 

Primárne kozmické žiarenie je to, ktoré vstupuje do 

vrchnej časti atmosféry, pochádza z nášho Slnka 

a medzihviezdneho priestoru [Gais, 2002]. Pri 

interakcii primárneho kozmického žiarenia 

s atómami a molekulami plynov tvoriacich 

atmosféru dochádza k tvorbe sekundárneho 

kozmického kozmického žiarenia. Kozmogénne 

rádionuklidy sú v atmosfére produkované hlavne v 

jadrových reakciách medzi protónmi a 

sekundárnymi neutrónmi kozmického žiarenia 

s jadrami atmosférických plynov, pričom sa v zásade 

jedná o jadrá dusíka, kyslíka a argónu. Tieto reakcie 

prebiehajú v rôznych vrstvách atmosféry, avšak 

najviac izotopov je produkovaných  v hornej 

stratosfére, odkiaľ sú tieto rádionuklidy 

transportované rôznymi mechanizmami do 

troposféry. Z tohto hľadiska zohráva významnú 

úlohu monitoring koncentrácií týchto izotopov 

v prízemnej vrstve atmosféry, čím sa sledujú 

sezónne variácie, prípadne korelácie s faktormi ako 

je množstvo zrážok, teplota a pod.[Jas,2005]. My 

venujeme pozornosť izotopu 
22

Na.  

2 Kozmogénny rádionuklid 22Na 

Tento rádionuklid nachádzajúci sa v atmosfére má 

dvojaký pôvod. Na jednej strane kozmogénny, 

ktorému sa venujeme, ale aj antropogénny, ako 

pozostatok testov nukleárnych zbraní. Z 

vyhodnotenia našich predošlých meraní [Zem, 2012] 

vidíme, že hodnoty objemovej aktivity 
22

Na sú dnes 

na takej úrovni, že vo vzorkách dominuje 

kozmogénne 
22

Na, nie pozostatkové z jadrových 

výbuchov [Bhan., 1965]. 

Izotop 
22

Na je vytváraný vo vrchných vrstvách 

atmosféry v interakciách jadier argónu 

s vysokoenergetickými neutrónmi sekundárneho 

kozmického žiarenia: 

          n + Ar               
22

Na + x 

Následne je rôznymi mechanizmami transportovaný 

do nižších vrstiev atmosféry. 
22

Na sa rozpadá na 
22

Ne dvoma spôsobmi. V ~10% elektrónovým 

záchytom a v ~90% + premenou. Schéma premeny 

je na obr. 1 [Firestone,1996]: 

 
 

Obr. 1: Rozpadová schéma 
22

Na 

 

Po + premene sa pri anihilácii pozitrónu emitujú 

dve gama kvantá s energiami 511 keV. Práve 

registrácia jedného z týchto anihilačných kvánt 

spolu s registráciou deexcitačného gama kvanta 

s energiou 1274,5 keV sa využíva pri 

koincidenčnom meraní. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 59–63
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 J. Zeman



3 Koincidenčné merania aktivity 
aerosólových vzoriek  

Počas leta 2012 boli prevedené koincidenčné 

merania v nízkopozaďovom tieniacom kryte. Pre 

stanovenie nízkej aktivity 
22

Na našich aerosólových 

vzoriek sme použili koincidenčné zapojenie 

scintilačného kryštála NaJ(Tl) a polovodičového 

detektora HPGe. Geometria merania je zachytená na 

obr. 2: 

 

Obr. 2: Zapojenie detektorov v koincidencii  

Zospodu bol umiestnený polovodičový HPGe 

detektor, zhora vo vzdialenosti 2cm nad ním  bol 

umiestnený scintilačný kryštál NaJ(Tl) rozmerov 

100x100 mm (výška x priemer). Na obrázku je aj 

zachytená geometria meranej vzorky (nízky biely 

valec). Počas týždňa sa presáva vzduch cez kruhové 

nitrocelulózové filtre, na ktorých sa zachytávajú 

aerosóly, na ktorých je naviazaný, spolu s inými 

rádionuklidmi a kovmi, nami sledovaný 
22

Na. 

Vzorky sa vyhodnocujú buď týždenne (vyššie 

koncentrácie, napr. 
137

Cs, 
7
Be), alebo sa spája 4 – 5 

týždňových vzoriek do jednej mesačnej (nízke 

koncentrácie, náš 
22

Na). Filtre sú poukladané do 

škatuľky s priemerom 52 mm a výškou 13 – 16 mm 

podľa veľkosti vzorky, teda množstva filtrov 

(obvykle 100 - 125 ks). Schéma zapojenia koinci-

denčnej meracej aparatúry je na obr. 3: 

 

 

Obr. 3: Schéma zapojenia detektorov v koinciden-

čnom meraní: VN – zdroj vysokého napätia, SZ – 

spektrometrický zosilňovač, SCA – jednokanálový 

amplitúdový analyzátor, ADC – analógovo-digitálny pre-

vodník, PZ – predzosilňovač, TAC - časovo-amplitúdový 

prevodník, D – diskriminátor, KO – koincidenčný obvod, 

LV – lineárne vráta, OV – oneskorovacie vedenie, MCA 

– mnohokanálový amplitúdový analyzátor, PC – počítač. 

 

Nakoľko, vo všeobecnosti, použitie dvojných 

koincidencií vyžaduje viaceré korekcie, predstavuje 

koincidenčná   metóda komplexný problém. Pre 

ohodnotenie jednotlivých korekčných parametrov sa 

sledujú vplyvy niekoľkých faktorov [Nich, 2004]. 

Medzi hlavné, ktoré najviac ovplyvňujú 

koincidenčné merania patria: schéma premeny 

sledovaného rádionuklidu, citlivosť detekčnej 

aparatúry na druh žiarenia emitovaného sledovaným 

rádionuklidom, rozlišovací čas koincidenčného 

obvodu, vplyv pozadia, sumačný efekt. 

3.1 Ohodnotenie časového rozdelenia 
impulzov 

Časový analyzátor TAC slúžil na to, aby sme mohli 

ohodnotiť časové spektrum signálov z oboch 

detektorov. Signál z NaJ(Tl) bol použitý ako 

štartovací, ktorý spúšťal TAC, ktorý  následne bol 

zastavený signálom z HPGe. Tým sme získali 

časové spektrum, zaznamenané na obr. 4:  
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Obr. 4: Časové spektrum impulzov prichádzajúcich na 
koincidenčný obvod 

Z tvaru tohto spektra sme mohli ohodnotiť, aké je 

časové rozdelenie signálov, ktoré prichádzajú na 

koincidenčný obvod. Tým sme mohli určiť pomer 

signálov, ktoré sú prepúšťané naším koincidenčným 

obvodom a tých, ktoré celkove prichádzajú na 

koincidenčný obvod. Tento pomer sme pracovne 

nazvali  „koincidenčná účinnosť”. Najskôr sme 

odpočítali pozadie píku spektra a následne sme určili 

koincidenčnú účinnosť ako pomer plochy so šírkou 

zodpovedajúcou rozlišovaciemu času koinciden-

čného obvodu, čo bola 1 s, a plochy, ktorá 

zodpovedala hraniciam časového rozdelenia 

signálov (1,6 s). Postup je znázornený na obr. 5:  
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Obr. 5: Ohodnotenie koincidenčnej účinnosti 

 

Koincidenčná účinnosť k bola ohodnotená ako :  

 

3.2 Ohodnotenie píkovej detekčnej 
účinnosti 

Píková detekčná účinnosť vyjadruje schopnosť 

daného detektora registrovať dopadajúce gama 

kvantá. Na správnom určení tejto veličiny závisí 

výsledné určenie aktivity vzorky, ktorá je 

predmetom nášho skúmania. Navyše pri nízkych 

koncetráciách rádionuklidov, ktorými sa zaoberáme 

zastáva táto úloha popredné miesto v spracovaní dát 

z meraní. Pre určenie píkovej detekčnej účinnosti ef  

sme vychádzali zo základného vzťahu: 

 

kde CPS je početnosť registrovaná v píku úplnej 

absorbcie za jednotku času, A je aktivita 

žiariča/vzorky, k  je relatívna intenzita gama čiary 

s konkrétnou hodnotou energie. Scintilačný kryštál 

NaJ(Tl) bol použitý na detekciu gama kvánt 

s energiou 511 keV. Naším cieľom bolo určiť 

korekciu píkovej detekčnej účinnosti 100x100 mm 

kryštálu na 511 keV sumačný efekt. Postupovali sme 

tak, že sme najskôr určili teoretické hodnoty 

účinností pre viaceré energie a vzdialenosti kryštál – 

bodový zdroj podľa vzťahu (6.) [Vart, 1975]: 

 

Pre funkcie f (θ) a g (θ) platí: 

 

            

 

Tento vzťah vychádza zo schémy na obr. 6: 

 

Obr. 6: Schematické zobrazenie pre výpočet píkovej 

účinnosti pre bodový zdroj [Vart, 1975] 

Vo vzťahu figurujú viaceré veličiny. Hodnota 

hmotnostného koeficientu zoslabenia  bola určená 

z [Mašk, 1982], a = 5 cm, b = 10 cm, h sa menilo pre 

jednotlivé vzdialenosti. Ostatné hodnoty sme určili 

nasledovne [Vart, 1975]: 

 

 

 

Na tento výpočet sme použili program Mathematica. 

Tieto hodnoty sme porovnávali s hodnotami 

píkových účinností určených pre experimentálne 

merania. Previedli sme merania pre viaceré zdroje 

v rôznych vzdialenostiach, aby sme získlali priebeh 

účinnosti v závislosti od energie pre jednotlivé 

vzdialenosti. Použili sme tieto bodové žiariče: 
137

Cs 

(661,6 keV), 
54

Mn (834,8 keV), 
60

Co (1173,2 a 

1332,5 keV) a 
22

Na (511 a 1274,5 keV). Merali sme 

vo vzdialenostiach 0,1 cm, 0,5 cm, 2 cm, 4 cm, 10 

cm, 15 cm a 25 cm. Na obr. 7 je znázornená 

závislosť píkovej detekčnej účinnosti určenej od 

energie pre vzdialenosť 2cm: 
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Obr. 7: Priebeh hodnôt píkovej účinnosti určených 

podľa vzťahu (6.) pre bodový zdroj vo vzdialenosti 

2cm od kryštála NaJ(Tl) 10x10 cm 

Pri určovaní korekcie pre 511 keV čiaru 
22

Na sme 

vychádzali z porovnania teoreticky vypočitaných 

hodnôt s experimentálnymi meraniami. 

Teoretickými hodnotami účinností sme preložili 

funkciu aE
b
. Pre každú vzdialenosť sme tak dostali 

hodnoty parametrov a,b. Následne, pre jednotlivé 

vzdialenosti, sme ohodnotili korekciu na rozdiely 

medzi teoretickými a experimentálnymi hodnotami 

bez prítomnosti sumačného efektu. Túto korekciu 

sme ohodnotili pre vzdialenosť 0,7 cm, čo je 

vzdialenosť, v ktorej boli merané aerosólové vzorky. 

Spracovanie a určenie jednotlivých parametrov 

korekčnaj funkcie pre vzdialenosť 0,7 cm sa 

nachádza na obrázkoch 9, 10 a 11. Z týchto hodnôt 

sme mohli zostaviť korekčnú funkciu, ktorou sme 

fitovali priebeh hodnôt píkových účinností určených 

z merania vo vzdialenosti 0,7cm. Korekčná funkcia 

takto určená má tvar: 
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Obrázok 9: Priebeh parametra a s určením jeho 

hodnoty pre vzdialenosť 0,7 cm 
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 Obrázok 10: Priebeh parametra b s určením jeho 

hodnoty pre vzdialenosť 0,7 cm 
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 Obrázok 11: Priebeh parametra c s určením jeho 

hodnoty pre vzdialenosť 0,7 cm 
 

Pre vzdialenosť 0,7 cm sme určili sme korekciu na 

sumačný efekt pre 511 keV gama kvantá (obr. 12): 
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Obrázok 12:  Korekcia píkovej detekčnej účinnosti 

pre vzdialenosť 0,7 cm na sumačný efekt 

 

Hodnota  korekcie  predstavuje  22 ± 3,3 %.  
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4 Dosiahnuté výsledky 

Venovali sme sa ohodnoteniu korekcií pre 

koincidenčné merania aerosólových vzoriek. 

Zaujímali sme sa o kozmogénny rádionuklid 
22

Na, 

v ktorého spektre sa nachádzajú dve  čiary; 511 

keV a 1274,5 keV. Počas leta 2012 boli zmerané 

v koincidenčnom zapojení detektorov mesačné 

vzorky aerosólových filtrov. Pre toto meranie sme 

použili polovodičový HPGe detektor a scintilačný 

kryštál NaJ(Tl). Zamerali sme sa na ohodnotenie 

korekcie na rozlišovací čas koincidenčného obvodu 

a korekcie na sumačný efekt 511 keV   čiary 

detekovaného gama kvanta scintilačným kryštálom 

NaJ(Tl) rozmerov 10x10cm.  

 Hodnotu korekcie naobmedzenia spôsobené 1 

s rozlišovacím časom koincidenčného obvodu sme 

určili zo vzťahu (4.). Jej hodnota bola 0,71 ± 0,14.  

Pri hodnotení korekcie píkovej detekčnej 

účinnosti na sumačný efekt anihilačnej 511 keV    

čiary izotopu 
22

Na sme postupne určovali hodnoty 

píkových detekčných účinností kryštálu NaJ(Tl). 

Podľa vzťahu (6.) sme vypočítali hodnoty píkových 

detekčných účinností pre bodové žiariče viacerých 

energií vo vzdialenostiach 0 – 25 cm. 

Z experimentálnych meraní bodových zdrojov 

žiarenia sme určili píkové detekčné účinnosti pre 

jednotlivé energie a vzdialenosti. Z fitov závislostí 

účinností od energie sme zistili hodnoty parametrov 

pre teoreticky a experimentálne určené účinnosti. 

Porovnaním teoretických a experimentálnych 

priebehov účinností od energie sme určili závislosť 

parametrov korekčnej funkcie od vzdialenosti. Pre 

vzdialenosť 0,7 cm sme týmto spôsobom našli 

hodnoty parametrov korekčnej funkcie, čím sme  

následne boli schopní určiť hodnotu korekcie na 

sumačný efekt anihilačnej 511 keV   čiary 
22

Na. 

Hodnota tejto korekcie bola (22 ± 3,3) %. Hodnotu 

neistoty sme odhadli z neistôt použitých fitov na 

15%, nakoľko presný výpočet by bol značne 

komplikovaný. 

Hodnoty týchto korekcií použijeme  pre určenie 

aktivity aerosólových vzoriek meraných 

v koincidenčnom zapojení detektorov HPGe 

a NaJ(Tl). 

5 Záver 

V tejto práci sme sa venovali ohodnoteniu korekcií 

pre koincidenčné merania aerosólových vzoriek. 

Naším cieľom bolo ohodnotiť korekcie na 

rozlišovaciu dobu koincidenčného obvodu a na 

sumačný efekt pre anihilačné 511 keV gama kvantá 

izotopu 
22

Na. Účelom ohodnotenia týchto korekcií je 

určenie aktivity aerosólových vzoriek meraných v 

koincidenčnom zapojení HPGe detektora a 

scintilačného NaJ(Tl) kryštála.     
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Úvod 

      Cieľom tejto práce je analýza vplyvu slnečnou 
aktivitou modulovaného galaktického kozmického 
žiarenia (GKŽ) na produkciu krátkožijúcich 
kozmogénnych rádionuklidov v meteoroidoch 
rôznych veľkostí. 

Simulácie 

GKŽ tvoria   z 87 %  protóny , 12 % alfa častce 
a zvyšné 1% tvoria ťažšie jadrá. Práve táto zložka 
kozmického žiarenia, kvôli svojmu 
vysokoenergetickému charakteru najviac vplýva na 
produkciu kozmogénnych nuklidov 
v mimozemských objektoch. GKŽ je modulované 
periodickou slnečnou aktivitou ( 11-ročný cyklus). 
Moduláciu je možne popísať vzťahom[1]: 

 
 
 
 

kde Ep - kinetická energia protónov 
 ø  - modulačný parameter, Cp - normalizačný 

faktor 
 
V tejto práci boli  vypočítané nukleónové 

spektrá s využitím kódu LCS/MCNP [2]. Pre  
výpočet produkčnej rýchlosti vybraných 
kozmogénnych nuklidov boli využité toky častíc 
získane simuláciami spolu s experimentálnymi                  
a teoretickými účinnými prierezmi jadrových 
reakcií prebiehajúcich v meteorite. 

 
Geometrie skúmané v tejto práci sú meteoroidy 

typu L-chondrit tvaru guľe             s polomerom 
20,45,90  a 150 cm. V týchto boli vypočítane 
hĺbkové profily pre vybrané nuklidy ( 

48
V, 

60
Co) pre 

rôzne hodnoty modulačného parametra ø, ktorý 
reprezentuje mieru modulácie toku GKŽ spôsobenú 
slnečnou aktivitou. Kde  ø  sa phybuje medzi 
hodntoami 0 až 1200, čo prdstavuje žiadnu až 
maximálnu meranú slnečnú aktivitu. 

 

 

 

Obr. Hĺbkový profil 
60

Co pre meteoroidu 
s polomerom R = 90 cm a pre  rôzne modulačné 
parametre ø . 
 

 Záver 

      Pre všetky skúmané veľkosti meteoroidu 
boli napočítané produkčné rýchlosti krátko 
žijúcich kozmogénnych nuklidov (

48
V, 

60
Co) 

s rôznymi modulačnými parametrami 
charakterizujúcimi nízku   strednú  a vysokú 
slnečnú aktivitu . Hĺbkové profily nuklidov 
preukázujú rozdiely v produkcií silne závislé od 
hodnoty aplikovaného modulačného faktora ø 
(obr.).  
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Koncentrácia a správanie sa 
14

C v prírode je 
predmetom dôkladného štúdia, pričom záujem 
o práve tento izotop uhlíka vyvolali jeho nové 
antropogénne zdroje – jadrové skúšky, jadrová 
energetika a výroba rádioizotopov. Pod efektom 
jadrových skúšok rozumieme výrazné zvýšenie 
koncentrácie 

14
C v atmosfére, následne aj 

v biosfére, začiatkom 60-tych rokov minulého 
storočia. Relatívne prevýšenie predstavovalo 
v tomto období 90 až 100% prírodnej hladiny. 
Koncentrácia 

14
C od ukončenia skúšok klesá hlavne 

vďaka prenikaniu 
14

CO2 do iných rezervoárov 
a postupne sa tak koncentrácie rádiouhlíka 
v troposfére Zeme vyrovnávajú. V oceánoch sa 
nachádza viac ako 83% celkovej svetovej zásoby 
uhlíku, z toho asi 81% v jeho hlbinných vodách, 
hlavne vo forme uhličitanov. V atmosfére 
rádiouhlík existuje hlavne ako plyn CO2. Dáta, 
ktoré predstavujú tzv. Európsky čistý vzduch 
(pozaďová hodnota 

14
C v atmosfére) sa merajú na 

stanici Jungfraujoch vo Švajčiarsku. 
Sledovanie koncentrácií 

14
C v zložkách 

životného prostredia prispieva k upresneniu údajov 
o uhlíkovom cykle, k štúdiu vplyvov spaľovania 
fosílnych palív na zmenu klímy, vplyvu jadrovo-
energetických zariadení na obsah rádionuklidov 
v ich okolí, k štúdiu atmosférických procesov, 
k identifikácii fosílneho uhlíku v horninovom 
podloží či k určovaniu antropogénneho pôvodu 
niektorých organických polutantov. Významným je 
aj určenie 

14
C koncentrácie na datovacie účely. 

Koncentrácia 
14

CO2 v prízemnej vrstve 
atmosféry Bratislavy je zaznamenávaná od r. 1967. 
Na obr.1 sú znázornené výsledky meraní z obdobia 
2000-2010. Priebeh hodnôt ∆

14
C v atmosfére je  

charakterizovaný výrazným minimom počas 
zimných mesiacov a maximom hodnôt ∆

14
C na 

začiatku letných mesiacov – tzv. Suessov efekt. 
Výsledky merania ∆

14
C v pôdnom vzduchu 

ukazujú rovnako maximá v letných mesiacoch, 
kedy je aj zvýšená produkcia CO2 vplyvom 
rastlinnej respirácie a dekompozície organických 
materiálov. Avšak, hodnoty ∆

14
C  v pôdnom CO2 sú 

vyššie ako v atmosférickom CO2 hlavne v jesenných 
a zimných mesiacoch, čo naznačuje, že produkcia 

CO2 rozkladom organickej hmoty v pôde je 
dominantnejšia ako koreňová respirácia.  

Hodnoty ∆
14

C v exhalovanom CO2 dosahujú 
maximá v letných mesiacov rovnako ako hodnoty 
∆

14
C v pôdnom CO2, pričom ale hodnoty ∆

14
C 

v exhalovanom CO2 sú často nižšie ako tie 
v pôdnom CO2. Popísané správanie ∆

14
C 

v exhalovanom CO2 môže byť vysvetlené nižším 
difúznym koeficientom 

14
CO2 v porovnaní s 

12
CO2 

v pôdnom prostredí.  

Obr. 1 Priemerné mesačné hodnoty ∆
14

C 

v atmosfére, pôdnom vzduchu a vo vzduchu 

exhalovanom z pôdy; a tiež objemovej aktivity 
222

Rn 

v pôdnom vzduchu. 

Vzájomný vzťah nameraných dát bol 
analyzovaný vzájomnými koreláciami. Vysoký 
korelačný koeficient existuje medzi ∆

14
C 

exhalovaným z pôdy a pôdnym ∆
14

C (R
2
=0,74).          

Meranie exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy sa 

ukázalo ako užitočný nástroj pre určovanie 

exhalácie pôdneho CO2 do vonkajšej atmosféry. 
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Radón (

222
Rn) je rádioaktívny plyn ktorý, 

emituje alfa častice s energiou 5,5 MeV. Jeho doba 

polpremeny je 3,8 dňa. Radón z hľadiska expozície, 

ktorej je človek vystavený, predstavuje spolu so 

svojimi produktami premeny najväčšie riziko z 

prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Obzvlášť 

jeho akumulácia vo vnútornom ovzduší pobytových 

priestorov môže dosahovať hodnoty, ktoré sú 

nebezpečné a zdraviu škodlivé [Andel B., 2010]. 

Hlavné zdroje radónu vo vnútornom ovzduší 

predstavujú: pôda, na ktorej je stavba postavená, 

stavebný materiál a úžitková voda. Emanáciou sa 
222

Rn uvoľňuje z pôdnych zŕn do pôdneho vzduchu 

a vďaka tomu, že sa jedná o inertný plyn je schopný 

bez akéhokoľvek reagovania s okolím difundovať 

do domov [Nazaroff W.W., 1998]. Radón vo 

vnútornom ovzduší vykazuje časové variácie. Z 

jednoduchého modelu [Hůlka J., 1992], 

popisujúceho správania sa radónu v domoch, je 

zrejmé, že objemová aktivita radónu v miestnosti 

závisí od pomeru rýchlosti celkového prísunu 

radónu do miestnosti a celkovej rýchlosti výmeny 

vzduchu miestnosti. Vo všeobecnosti sú obe 

veličiny závislé od teplotného gradientu (rozdiel 

teplôt vnútri-vonku). Z modelu vyplývajú dva 

limitné prípady: 1) prísun radónu do miestnosti je 

konštantný a ventilačná rýchlosť je úmerná 

teplotnému gradientu, potom aktivita radónu 

vykazuje maximum počas popoludnia a minimum 

počas noci; 2) ventilačná rýchlosť miestnosti je 

konštantná a prísun radónu do miestnosti je úmerný 

teplotnému gradientu, potom aktivita radónu 

vykazuje minimum počas popoludnia a maximum 

počas noci. V reálnych domoch však je aj prísun 

radónu do miestnosti aj ventilačná rýchlosť úmerná 

teplotnému gradientu a preto aktivita radónu v 

miestnosti môže vzrastať alebo klesať s meniacim 

sa tlakovým gradientom. 

V práci sa zaoberáme analýzou nameraných 

objemových aktivít radónu v rodinnom dome a 

vplyvom užívania stavby a meteorologických 

parametrov na zmeny objemovej aktivity radónu v 

sledovanej miestnosti. 

 
Obr. 1: Denná vlna objemovej aktivity 

radónu. 

Na obr. 1. vidíme porovnanie denných vĺn 

objemovej aktivity radónu vo vnútornej atmosfére a 

teploty vonkajšej atmosféry z obdobia 25.8.-

31.8.2012 V týchto dňoch bol sledovaný dom 

obývaný, čo sa prejavilo na znížení objemovej 

aktivity radónu v miestnosti v dôsledku zvýšeného 

vetrania a dobrej antikorelácie medzi objemovou 

aktivitou radónu vo vnútornej atmosfére a teplotou 

vo vonkajšej atmosfére (R
2
= -0,67).Objemová 

aktivita radónu dosahuje maximum okolo 4. hodiny 

ráno a minimum okolo 16. hodiny poobede. 
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Záujem o radón v ovzduší pobytových 

priestorov je spôsobený tým, že vedie k vysokej 

radiačnej záťaži obyvateľstva. 

Súčasné štúdie ukazujú, že radón v pobytových 

priestoroch spôsobuje okolo 20 tisíc úmrtí na 

rakovinu pľúc v Európskej únii za jeden rok [Ferlay 

et al., 2007]. Svetová zdravotnícka organizácia 

WHO v súčasnosti považuje účinky radónu na 

zdravie človeka za veľký zdravotný problém 

[WHO, 2009]. V súšasnosti vykonané štúdie 

poukazujú na to, že 18 až 28% prípadov vzniku 

rakoviny pľúc možno pripísať ožiareniu radónu 

v pobytových priestoroch [Veloso et al., 2012]. 

Najnovšie epidemiologické zistenia 

rezidenčných štúdií preukazujú riziko rakoviny pľúc 

spôsobené účinkami radónu v budovách na 

úrovniach rádovo 100 Bq/m
3
 [COM. 593, 2011]. 

Takmer všetky európske krajiny pristúpili k 

celoplošným screeningovým meraniam objemových 

aktivít radónu v pobytových priestoroch a k 

vyhľadávaniu budov s prekračujúcimi zásahovými 

úrovňami, s cieľom ohodnotenia radónového rizika 

jednotlivých regiónov.   

Problémom porovnávania radiačnej záťaže je 

používanie rôznych detekčných metód rôznymi 

skupinami ako aj rôzne metódy vyhodnocovania, 

z čoho vyplýva nejednoznačnosť výpočtu 

priemernej ročnej objemovej aktivity a teda 

dochádza k problému s prechodom od nameraných 

objemových aktivít radónu k ohodnoteniu ročnej 

efektívnej dávky. Z tohto dôvodu je dôležitá 

harmonizácia meraní radónu a analýza nameraných 

výsledkov. V rámci krajín V4 (Slovensko, Česká 

republika, Poľsko a Maďarsko) vzišla iniciatíva na 

takúto harmonizáciu meraní, ktorá bola  podporená 

Višegrádskym fondom. 

V rámci riešenia projektu sa vybrali lokality 

merania radónu na základe spoločnej dohody 

všetkých štyroch zúčastnených štátov a následne sa 

rozmiestnili detektory do týchto oblastí. Slovenská 

legislatíva v tomto smere nie je veľmi jasná, preto 

sa pridržiavalo českej legislatívny, ktorá má 

radónový program dobre vyvinutý a fungujúci už 

niekoľko rokov. Tým sa zlepšila harmonizácia 

protokolu, ktorý vznikol ako výsledok vzájomnej 

spolupráce a ktorý bude tiež posunutý 

zodpovedným štátnym orgánom, aby bol 

zakomponovaný aj do slovenskej legislatívy. 

Súčasťou protokolu je aj predpis rozmiestnenia 

detektorov, dĺžka expozície a výber trojmesačného 

obdobia expozície detektorov vo vybraných 

domoch. Používané detektory sú rovnaké vo 

všetkých 4 krajinách. Použitý detektor je typu 

Raduet. Vyhodnotenie všetkých exponovaných 

detektorov zabezpečuje výrobca, ktorý aj všetky 

detektory dodáva.  

Výsledky z 1.kvartálu ukázali, že spomedzi 

všetkých krajín sa na Slovensku v meraných 

domoch najvyššie OAR a OAT. V rámci prieskumu 

bol na Slovensku zistený aj dom, kde OAR  

dosahovala hodnotu až 6000 Bq/m
3
, čo je hodnota 

15 krát vyššia, ako limitná hodnota OAR stanovená 

vyhláškou MZ SR pre pobztové priestory [MZ SR] 
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Radón 222Rn je rádioaktívny plyn, ktorý je 
prítomný vo vonkajšej atmosfére aj v pobytových 
priestoroch. Vdychovanie radónu a jeho produktov 
premeny výrazne prispieva k celkovej efektívnej 
dávke. Aj keď objemové aktivity radónu (OAR) vo 
vonkajšej atmosfére sú zvyčajne oveľa nižšie ako 
v pobytových priestoroch, sústredili sme sa na 
radón vo vonkajšej atmosfére, keďže jeho 
koncentrácia má tendenciu s výškou klesať. Deti sú 
preto vo vonkajšej atmosfére vystavené vyšším 
koncentráciám radónu ako dospelí. Najčastejším 
ochorením, ktoré je spôsobené inhaláciou radónu 
a jeho produktov premeny je rakovina pľúc. Naším 
cieľom bolo určiť relatívne riziko vzniku rakoviny 
pľúc od radónu vo vonkajšej atmosfére v závislosti 
od veku detí a od fyzickej aktivity u dospelých. 

Aby sme určili OAR vo výške z nad zemou, 
vyhodnotili sme OAR z dát nameraných 
kontinuálnymi monitormi v období od októbra 2011 
do marca 2012 v dvoch výškach. Priemerná hodnota 
OAR za celé obdobie bola vo výške 5 cm nad 
zemou (11,90 ± 0,46) Bq∙m-3 a vo výške 163 cm 
(3,99 ± 0,23) Bq∙m-3. OAR v každej výške z sme 
potom vypočítali pomocou zjednodušeného riešenia 
rovnice uvedenej v práci [Jacobi and André, 1963]. 
Na efektívnu dávku od radónu majú vplyv aj iné 
faktory, napr. dychový vzor a rozmery dýchacej 
sústavy, ktoré sa s vekom detí výrazne menia. Tieto 
faktory boli zohľadnené v práci [Nazaroff and Nero, 
1988], kde boli určené relatívne dávky u detí voči 
dospelému a tiež relatívne dávky u dospelých 
v závislosti od ventilačnej rýchlosti, ktoré sme 
využili pre výpočet efektívnych dávok. Pri výpočte 
relatívneho rizika vzniku rakoviny pľúc sme využili 
relatívne riziko od radónu v pobytovom priestore, 
ktoré bolo vyčíslené v združenej analýze 
epidemiologických štúdií [Darby et al., 2005]. 

Efektívne dávky a relatívne riziko vzniku 
rakoviny pľúc boli podľa očakávania nízke 
vzhľadom na pomerne nízke OAR vo vonkajšej 
atmosfére a kratšiu dobu pobytu v porovnaní 
s vnútorným ovzduším. Navýšenie relatívneho 
rizika sa s vekom výrazne mení, pre dvojročné 
dieťa je viac ako dvojnásobné v porovnaní 

s dospelým (obr. 1). Relatívne riziko rastie s 
ventilačnou rýchlosťou približne lineárne. 

 
 

 
Obr. 1: Navýšenie relatívneho rizika v pomere k 

dospelému v závislosti od veku. 
 

V niektorých oblastiach sú OAR také 
vysoké, že efektívne dávky od radónu môžu 
dosahovať hodnoty charakteristické pre pobytový 
priestor. V týchto oblastiach sa môže relatívne 
riziko vzniku rakoviny pľúc pre deti rôzneho veku 
a pre ľudí s rozdielnou fyzickou aktivitou významne 
líšiť. 
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Abstrakt
Protelytická aktivita plazmínu v mlieku,  pri  ktorej 
dochádza k štiepeniu kazeínu má vplyv  na kvalitu 
mliečnych  výrobkov[1].  Preto  je  v súčasnosti 
vyvíjaná  snaha  o nájdenie  lacného  a rýchleho 
spôsobu detekcie plazmínu v mlieku. V našej práci 
sme sa zamerali na skúmanie tvorby vrstvy kazeínu 
na  zlatom  povrchu,  ktorá  slúži  ako  senzor  na 
plazmín.  Kazeín  sme  na  zlato  naväzovali 
prostredníctvom 11-merkaptoundekánovej kyseliny 
(11-MUA).  Tvorbu  tejto  vrstvy  a jej  interakciu 
s plazmínom  sme  sledovali  pomocou  kremenných 
kryštalických mikrováh (QCM).
 
Kľúčové  slová: plazmín,  kazeín,  11-
merkaptoundekánová  kyselina,  kremenné 
kryštalické mikrováhy

1 Úvod
Kazeíny  sú  skupina  fosfoproteínov.  Hodne  sa 
vyskytujú  v mlieku.  Existuje  viacero  druhov 
kazeínov (αS1,  αS2,  κ, β).  Kazeín je nerozpustný 
vo  vode,  preto  sa  v mlieku  vyskytuje  vo  forme 
miciel, ktoré sú stabilizované vápnikovými iónmy. 

Plazmín  je  serínová  proteáza,  ktorá  je  v krvi 
zodpovedná za degradáciu fibrínu a fibrinogénu [2]. 
Vyskytuje  sa  aj  v mlieku,  kde  je  zodpovedná  za 
hydrolýzu kazeínu [1]. Štiepenie kazeínu sa prejaví 
zhorknutím mlieka. Plazmín má maximálnu aktivitu 
pri  37°C.  Vyvinutie  účinnej  metódy  detekcie 
aktivity plazmínu je preto veľmi aktuálne najmä pre 
spracovanie mlieka na syry. 

V našej  práci  sme  sa  venovali  vývoju 
biosenzora,  ktorý  by  umožnil  určiť  aktivitu 
plazmínu  v procese  štiepenia  β kazeínu.  Rozhodli 
sme  sa  pre  imobilizáciu  kazeínových  miciel 
pomocou  kovalentného  naviazania  na 
samousporiadanú  vrstvu  z  11- 
merkaptoundekánovej kyseliny (11-MUA), ktorá sa 
vytvorila  na  zlate  chemisorbciou  vďaka  –SH 
skupine. Takýto spôsob imobilizácie je možný aj pri 
neutrálnom pH [3].

Na  sledovanie  tvorby  kazeínovej  vrstvy 
a následnej  interakcie  s plazmínom  sme  použili 
kremenné  kryštalické  mikrováhy  (QCM).  Metóda 
QCM  nám  umožňuje  sledovať  zmeny 

mechanických  vlastností  vrstvičky  na  povrchu 
kmitajúceho  kremenného  rezonátora  na  základe 
zmien  rezonančnej  frekvencie  a dynamického 
odporu tohto rezonátora. 

2 Kremenné kryštalické 
mikrováhy (QCM)

Metóda  QCM je  založená  na  meraní  rezonančnej 
frekvencie kremenného piezokryštálu.  Po aplikácii 
určitého napätia  na piezoelektrické médium dôjde 
k mechanickej  deformácii  tochto  média.  Na 
povrchu  kryštálu  sú  naparené  zlaté  elektródy 
(slúžiace  aj  ako  povrch  senzora),  na  ktoré  je 
privádzané  striedavé  napätie.  To  má  za  následok 
vznik  akustických  vĺn  v kryštáli.  V akustických 
senzoroch sa využívajú rôzne druhy vĺn (povrchové, 
objemové,  priečne,  pozdĺžne).  To  aký  druh  vĺn 
vznikne závisí od uhlu rezu kryštálom. V QCM sa 
využívajú  objemové  priečne  vlny,  čo  umožňuje 
meranie  v kvapalnom  médiu,  preto  sa  používa 
takzvaný AT-rez (sklon 35°10´ od optickej osi).

Obrázok 1: Schematický náčrt QCM senzora, 
plné šípky znázorňujú výchylky a prázdne smer 

šírenia vlny [4] .

Pri rezonančnej frekvencii vznikne  v rezonátore 
stojatá  vlna,  ktorej  vlnová  dĺžka  je  celočíselným 
násobkom  dvojnásobku  hrúbky  rezonátora  tq 

(predpokladáme,  že  je  hrúbka  rezonátora 
zanedbateľná v porovnaní s jeho šírkou, a tak stači 
vlnu riešiť len v jednom rozmere). Pre rezonančnú 
frekvenciu potom platí vzťah:

(1.)

Kde v je rýchlosť šírenia vlny a n je kladné celé 
číslo.  Rýchlosť  šírenia  vlny  závisí  na  hustote 
kryštálu ρq a na module pružnosti AT-rezu µq:
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(2)  

 Ak ďalej predpokladáme naviazanie tenkej 
vrstvy materíálu s rovnakými mechanickými 
vlastnosťami ako materiál rezonátora, dôjde 
k zmene rezonančnej frekvencie, pre ktorú platí 
Sauerbreyho rovnica: 

 
 

(3)  

kde f0 je fundamentálna frekvencia, A je plocha 
pracovnej časti kryštálu. Keďže zvyčajne sa 
nestretávame iba s materiálmi s rovnakou hustotou 
a modulom pružnosti, ako má náš rezonátor, tak sa 
tento vzťah pri práci v tekutinách používa prevažne 
na kvalitatívne sledovanie adsorbcie molekúl na 
povrch kryštálu. Uvedený vzťah  platí len pre tenké 
vrstvy vo vákuu. Preto je pre prípadné výpočty 
potrebné analyzovať ekvivalentný elektrický obvod 
(Butterworth-van-Dykeov rezonančný obvod). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2: Butterworth-van-Dykeov rezonančný 
obvod [4] . 

 
Odpor R je spájaný so stratami energie 

akustickej vlny, ktorá preniká z rezonátora do 
kvapalného média. Veľkosť týchto strát závisí od 
vlastností povrchu rezonátora a okolitého média. 
Preto sledujeme okrem zmien rezonančnej 
frekvencie aj zmeny odporu. 

 

3 Materiály a metódy 

3.1 Imobilizácia kazeínu na povrch 
kryštálu  

Pred každým meraním sme kryštál cez noc (12 až 
18 hodín) inkubovali v 2 mM roztoku 
merkaptoundekánovej kyseliny (11-MUA) 
v etanole. Molekuly 11-MUA sa cez tiolovú –SH 
skupinu naväzovali na zlaté elektródy a vytvorili 
samousporiadanú monovrstvu. 

Pred meraním sme kryštál opláchli 
najskôr etanolom a následne destilovanou vodou. 

Meranie prebiehalo v prietokovej cele, kde je 
kryštál z jednej strany v kontakte so vzduchom 
a z druhej strany v kontakte s prúdiacou kvapalinou, 
do ktorej sú postupne pridávané vzorky. Rýchlosť 

prúdenia kvapaliny bola 50 l/min. Rozkmitanie 
kryštálu a samotné meranie údajov sme vykonali 
pomocou  vektorového analyzátora Agilent 8712ES 
(Agilent Technologies, USA). 

Najskôr sme kryštál premývali destilovanou 
vodou, kým sa hodnoty rezonančnej frekvencie 
a odporu neustálili.  

Pre imobilizáciu kazeínu je najskôr potrebné 
aktivovať 11-MUA pomocou N-hydroxy-
sukcinimidu (NHS) a N-etyl-N-(dimetyl-
aminopropyl) karbodiimidu (EDC). Preto sme po 
ustálení vpustili do prietokovej cely roztok EDC (20 
mM) a NHS (50 mM) vo vode. Tento roztok sme 
tam nechali 30 minút a potom sme celu premývali 
destilovanou vodou. 

Po ustálení hodnôt meraných veličín sme 
vymenili vodu za PBS (0,01 M fosfátový pufor, 2,7 
mM KCl, 0,137 M NaCl, pH 7.4) a znovu sme 
čakali na ustálenie. Potom sme do cely vpustili 
kazeín rozpustený v PBS v koncentrácií 0,25 
mg/ml. Po približne 30 minútach sme celu premyli 
s PBS. 

Keďže sa kazeín nemusel naviazať na všetky 11-
MUA, tak sme ešte celu premyli 0,2 M 
etanolamínom rozpusteným vo vode. Následne sme 
ešte celu premývali s PBS. 

 

3.2 Sledovanie aktivity plazmínu 

V poslednej fáze experimentu sme do cely 
vpustili plazmín v koncentrácii menšej ako 10  
g/ml (rozpustený v PBS). Po prebehnutí interakcie 
plazmínu s kazeínom sme celu premyli s PBS. 

Merania boli vykonávané pri teplote približne 
23°C. Neskôr sme vykonali aj merania pri teplote 
37°C. Pri tejto teplote sme doposiaľ urobili iba dve 
merania, a to jedno kompletne pri teplote 37°C 
a v druhom sme zvýšili teplotu z 23°C na 37°C až 
pred pridaním plazmínu. V oboch prípadoch sme 
zároveň zvýšili koncentráciu kazeínu na 1 mg/ml. 
Urobili sme aj jedno meranie s vyššou 
koncentráciou kazeínu pri teplote 23°C. 

 

4 Výsledky a diskusia 

Karbodiimidovú aktiváciu molekúl 11-MUA 
sme robili podľa postupu uvedenom v časti 3.1. 
Typický priebeh tohto procesu je znázornený 
na obrázku 3. Prítomnosť EDC/NHS spôsobovala 
pokles rezonančnej frekvencie aj dynamického 
odporu. Pri následnom premýtí vodou hodnoty 
oboch skokovo narástli.   

Výmena vody za PBS je sprevádzaná prudkým 
poklesom frekvencie aj odporu. 
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Obrázok 3: Kinetika zmien rezonančnej 
frekvencie, f, a dynamického odporu, R, počas 
aktivácie vrstvy 11-MUA roztokom EDC/NHS 
(20mM EDC, 50mM NHS vo vode). (1) dodanie 
EDC/NHS, (2) premytie povrchu deionizovnou 
vodou. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Obrázok 4: Kinetika zmien rezonančnej frekvencie 
f, a dynamického odporu R, počas naväzovania 
kazeínu (25mg/ml v PBS). Šípka znázorňuje 
moment dodania kazeínu prietokovým spôsobom. 

 
Typický priebeh zmien veličín f a R počas 

naväzovania kazeínu na aktivovanú vrstvu 11-MUA 
je uvedený na obrázku 4. Sledovali sme pokles 
frekvencie f, a nárast odporu R. Je to spôsobené 
nárastom hmotnosti vrstvy na povrchu kryštálu. 
Zároveň vzrástla hrúbka vrstvy, čo taktiež 
spôsobilo výraznejšiu interakciu s okolitým vodným 
roztokom, a teda dochádzalo k väčším stratám 
energie akustických vĺn, čo sa prejavilo v raste 
odporu. Tento priebeh sa dal očakávať na základe 
jednoduchej úvahy. Ak predpokladáme, že sa 
kazeín K naväzuje na voľné väzobné miesta N za 
vzniku komplexu KN (čo je vlastne imobilizovaný 
proteín). Rýchlosť tejto reakcie je úmerná súčinu 
koncentrácií kazeínu [K] a voľných väzobných 
miest [N]. 

  (4)  

kde k1 je rýchlostná konštanta vzniku komplexov 
KN. Zároveň však dochádza aj k rozpadu 
komplexov KN. Preto je celková rýchlosť reakcie 
(derivácia koncentrácie ) rovná: 

 
 

(5)  

Koncentrácia kazeínu je konštantná 
a koncentrácia voľných väzobných miest sa dá 
vyjadriť cez koncentráciu KN komplexov. Tak 
dostaneme diferenciálnu rovnicu: 

 
 

(6)  

Kde N0 je pôvodný počet väzobných miest. 
Riešením tejto rovnice dostaneme časovú závislosť 
koncentrácie komplexov KN: 

 
 

 

(7)  

Táto koncentrácia je spojená so zmenou 
rezonančnej frekvencie a dynamického odporu. 
Získané kinetické krivky zmien f a R môžeme preto 
fitovať pomocou vzťahu (7). Výsledky fitu sú 
uvedené na Obrázku 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 5: Kinetika zmien rezonančnej frekvencie 
f, a dynamického odporu R počas naväzovania 
kazeínu na vrstvu 11-MUA a exponenciálny fit 
pomocou vzťahu (7) 

 
Fitovacia funkcia dobre popisuje strmý pokles 

frekvencie (resp. nárast odporu), ale nie ustáľovanie 
meraných hodnôt. Na priebeh meraných veličín má 
totiž vplyv aj nenaviazaný kazeín, čo sa pri 
rýchlych zmenách na povrchu kryštálu neprejavilo. 
Exponent fitovacej funkcie nám hovorí o rýchlosti 
dosiahnutia rovnovážneho stavu, a preto závisí od 
rýchlostných konštánt reakcií v oboch smeroch. V 
koeficiente, ktorý násobí exponenciálu je tiež pomer 
rýchlostných konštánt. Celkový pokles frekvencie je 
mierou rovnovážnej konštanty reakcie prebiehajúcej 
na povrchu kryštálu.  

Pri zhášaní aktivovaných 11-MUA 0,2 M 
etanolamínom dochádzalo k výraznému nárastu 
odporu, ale len k miernemu poklesu frekvencie. 
Pozorovania sú v tomto prípade pravdepodobne 
skreslené prítomnosťou vody, v ktorej bol 
etanolamín rozpustený. Voda pravdepodobne 
posilnila nárast odporu a zmiernila pokles 
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frekvencie. Získané výsledky však svedčia o  
interakcii etanolamínu s neobsadenou aktivovanou 
vrstvou 11-MUA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 5: Kinetika zmien f a R počas zhášania 
aktivovaných molekúl 11-MUA etanolamínom (0,2 
M vo vode). (1) dodanie etanolamínu, (2) premytie 
povrchu s PBS. 

 
Interakcia plazmínu s pripravenou vrstvou kazeínu 
sa prejavila podľa očakávania  nárastom frekvencie 
a poklesom odporu. Priebeh mal podobný charakter 
ako pri naväzovaní kazeínu, avšak znamienko pred 
exponciálou bolo opačné, pretože v tomto prípade  
dochádzalo k odštiepeniu  častí molekúl kazeínu z 
vrstvy. Na obrázku 6 je uvedené jedno z úspešných 
meraní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obrázok 6: Kinetika zmien rezonančnej frekvencie 
f, a dynamického odporu R počas  štiepenia 
kazeínovej vrstvy plazmínom pri 23°C. Šípka 
označuje dodanie plazmínu. 
 
Tabuľka 1: Zmeny rezonančnej frekvencie 
a odporu pri naväzovaní kazeínu a pri štiepení 
kazeínu plazmínom. 

 

Kazeín Plazmín 
f[Hz] R[Ω] f[Hz] R[Ω] 

-146±2 5,11±0,15 21±2 -2,82±0,01 

-141±2 5,60±0,12 10±3 -1,28±0,14 
-108±2 3,2±0,13 15±2 -1,99±0,17 
-67±3 3,40±0,17 14±3 -1,85±0,15 

-122±2 4,38±0,14 31±2 -1,84±0,14 
 

V tabuľke 1 sú zhrnuté zmeny rezonančnej 
frekvencie a odporu pri tvorbe kazeínovej vrstvy 
a pri jej hydrolýze plazmínom. Z týchto výsledkov 
prekvapivo nevidno koreláciu medzi odozvou na 
naviazanie molekúl kazeínu  a  aktivitou proteázy. 

V snahe dosiahnúť vyššiu citlivosť sme v 
ďalších meraniach použili koncentráciu kazeínu až 
1 mg/ml. Avšak nezaznamenali sme výrazne 
odlišnú odozvu pri tvorbe kazeínovej vrstvy. Preto 
zvyšovanie koncentrácie kazeínu asi nebude mať 
vplyv na zvýšenie citlivosti senzora na plazmín. Na 
potvrdenie tohto tvrdenia však treba vykonať ešte 
viac meraní pri teplote 23°C. Meranie aktivity 
plazmínu pri teplote 23°C ukázalo zmenu 
frekvencie 14±3 Hz a odporu -0,91±0,12 Ω.  

Na aktivitu plazmínu vplýva aj teplota. Táto 
aktivita je maximálna pri 37 

o
C. Preto sme vykonali 

merania pri tejto teplote. Prvým meraním pri teplote 
37°C sme dosiahli zmenu frekvencie za prítomnosti 
plazmínu až 64±2 Hz a zmenu odporu -4,42±0,12 Ω 
(Obrázok 7). Celé meranie prebiehalo pri teplote 
37°C. Bolo však bohužiaľ často prerušované 
prítomnosťou bubliniek tvoriacich sa v prietokovej 
cele, čo neumožnilo odčítanie niektorých hodnôt 
meraných veličín a celé meranie sa  neúmerne 
predĺžilo. Preto sme v druhom meraní zvýšili 
teplotu až pred pridaním plazmínu. V tomto prípade 
sa nám však časť vrstvy zrejme tesne pred pridaním 
plazmínu odtrhla. Aj napriek tomu sme namerali 
zmenu frekvencie 29±3 Hz a zmenu odporu -2,20 
±0,16 Ω. Zdá sa preto, že pri teplote, 
zodpovedajúcej optimálnej aktivite plazmínu (37 
0
C) dochádza k väčšej odozve senzora.  Pre 

potvrdenie toho predpokladu je však potrebné 
vykonať ďalšie experimenty. Na obrázku 7 sú 
namerané hodnoty preložené fitmi vychádzajúcimi 
zo vzťahu (7). Znamienka pred exponenciálnymi 
funkciami sú opačné ako pri naväzovaní kazeínu. 
V tomto prípade by sme dostali pre koncentráciu 
odštiepených kazeínových zvyškov závislosť 
analogickú vzťahu (7). Koncentrácia týchto 
zvyškov je však spojená s kladnou zmenou 
rezonančnej frekvencie (a zápornou zmenou 
dynamického odporu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 7: Kinetika zmien rezonančnej frekvencie 
f, a dynamického odporu R počas štiepenia 
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kazeínovej vrstvy plazmínom pri teplote 37°C aj 
s fitmi urobenými pomocou vzťahu (7). Moment 
dodania plazmínu je uvedený šípkou. 

  

Záver  

V našej práci sme sa venovali štúdiu tvorby 
kazeínovej vrstvy na zlatom povrchu a možnosťou 
jej využita ako citlivej vrstvy biosenzora na 
detekciu aktivity plazmínu. 
Podarilo sa nám imobilizovať molekuly kazeínu na 
tenkú zlatú vrstvu naparenú na povrchu kremenného 
kryštálu, a to kovalentnou väzbou cez 
samousporiadanu vrstvu 11-MUA.  
Ďalej sme ukázali, že  pomocou metódy QCM je 
možné detegovať štiepenie kazeínu plazmínom  
v koncentráci 10 g/ml. Načrtli sme tiež spôsob ako 
by sa dala zahriatím na 37°C zvýšiť citlivosť 
detekcie plazmínu pomocou vyvinutého senzora, čo 
si však vyžaduje ďalšie experimentálne overenie.    
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Abstrakt 

Testovali sme fyzikálno-chemické vlastnosti 
novosyntetizovanej magnetickej kvapaliny 
(MAG/12D a MAGHS-5FU), v ktorých 
magnetozómy obsahujú železo v oxidačnom stupni 
Fe

3+
. Bolo zistené, že vplyvom VF magnetického 

poľa s pracovnou frekvenciou , sa 
magnetická kvapalina zohrieva v dôsledku Brown-
Néelovho relaxačného efektu, pričom dosiahnutá 
teplota vzrastá so zvyšujúcou sa koncentráciou 
magnetických nanočastíc. Zistilo sa, že magnetická 
kvapalina s rôznou koncentráciou magnetozómov, 
dodaných do živného média rakovinových buniek 
BP6 sarkómu nemá žiadny toxický vplyv na tieto 
bunky. V meraniach in vitro na týchto bunkách bolo 
zistené, že vplyvom VF poľa nastáva úhyn buniek, 
pričom percento úhynu narastá so zvyšujúcou sa 
koncentráciou magnetozómov v ich živnom médiu. 
V dôsledku pôsobiaceho VF poľa dochádza 
k ohrevu magnetozómov, a tak k následnej 
perforácii membrány buniek a ich smrti. Testovaná 
magnetická kvapalina je vhodná pre aplikáciu 
v elektromagnetickej hypertermii. Bol pozorovaný 
úhyn rakovinových buniek C6 gliómu vplyvom 
chemoterapeutického účinku 5fluoruracylu. 
Naviazaním cytostatika na magnetické nanočastice 
(MAGHS-5FU) môžeme znížiť množstvo podanej 
chemoterapeutickej látky a tiež zefektívniť jej 
pôsobenie vplyvom VF poľa. Bol sledovaný efekt 
kombinovanej chemoterapie a hypertermie in vitro 
na rakovinových bunkách C6 gliómu. 
Kľúčové slová: magnetozómy, feromagnetické 

kvapaliny, vysokofrekvenčná elektromagnetická 

hypertermia, chemoterapia, 5-fluorouracil. 

1 ÚVOD 

Magnetické nanočastice a magnetické kvapaliny 

predstavujú širokú oblasť využitia v technickom 

priemysle ako aj biomedicínskych aplikáciách. 

Testovali sme novosyntetizované magnetické 

kvapaliny pre možnosť ich aplikácie 

v protinádorovej terapii a to v elektromagnetickej 

hypertermii mozgových nádorov. 
1
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Nanočastice s feromagnetickými vlastnosťami 

môžu byť aplikované do organizmu vo forme 

magnetickej kvapaliny, v ktorej sú rozptýlené 

v kvapalnom nosiči alebo zabudované do 

lipozómov ako magnetolipozómy. Citlivosť týchto 

štruktúr na nehomogénne magnetické pole 

umožňuje ich akumuláciu na požadovanom mieste v 

tele, kde slúžia ako cielené transportné nosiče 

liečiv. Niektoré z magnetických nanočastíc 

inkorporovaných spolu s cytostatikom do 

lipozómov sú schopné prechádzať 

hematoencefalickou bariérou, a tak môžu byť v tejto 

podobe použité pre liečbu mozgových nádorov. 

Týmto spôsobom môže byť k nádoru dopravené 

cytostatikum 5-fluorouracil, ktoré predstavuje 

perspektívnu komplementárnu chemoterapeutickú 

liečbu k elektromagnetickej hypertermii pomocou 

magnetických nanočastíc. Na základe 

spolupôsobenia terapeutických metód chemoterapie 

a elektromagnetickej hypertermie predpokladáme 

zníženie koncentrácia použitého cytostatika oproti 

samotnej liečbe chemoterapiou. Takto by sa pri 

terapii mozgových nádorov znížilo riziko 

poškodenia buniek CNS a tiež celková záťaž pre 

organizmus pacienta. 

1.1  Magnetické nanočastice 
a magnetické kvapaliny 

Magnetické nanočastice alebo magnetozómy 

(MNPs) sú častice, ktoré obsahujú magnetické jadro 

tvorené železom v stabilnej nerozpustnej forme 

Fe
3+

, obalené nemagnetickým materiálom 

a stabilizačnou vrstvou surfaktantu a ich rozmery sú 

4 – 100 nm [BABINEC, P. et al., 2005]. 

 
Obr. 1.: Magnetické nanočastice: magnetické jadro s 

polárnymi hlavičkami stabilizačného materiálu. 
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Vrstva surfaktantu slúži na odstránenie efektu 

možnej koagulácie, ktorá je spôsobená vzájomnou 

molekulovou príťažlivosťou nanočastíc a dipól-

dipólovými interakciami, a tak zabraňuje možnému 

vzniku agregátov. Slúži tiež na kompenzáciu 

príťažlivých Van der Waalsových síl 

elektrostatickými odpudivými silami.   

Magnetické kvapaliny alebo ferokvapaliny (FF) 

sú umelo vytvorené koloidné suspenzie, obsahujúce 

malé monodoménové feromagnetické nanočastice, 

rozptýlené v nosnej kvapaline [ROSENSWEIG et 

al., 1985]. Magnetická kvapalina si zachováva svoje 

kvapalné vlastnosti a rovnorodé zloženie aj v 

prítomnosti magnetického poľa vďaka malým 

rozmerom suspendovaných častíc. 

1.2 Magnetické nanočastice v 
elektromagnetickej hypertermii 
nádorov 

Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa 

začalo experimentálne skúmanie využitia 

ferokvapalín pre liečbu hypertermiou. Potvrdená 

bola citlivosť nádorových buniek na zvýšenú 

teplotu, a tak možnosť ich likvidácie za pomoci 

magnetických kvapalín [JORDAN et al., 1993].  

Elektromagnetická hypertermia sprostredkovaná 

jednodoménovými magnetickými nanočasticami 

resp. ferokvapalinami a magnetolipozómami 

predstavuje perspektívnu terapeutickú metódu 

aplikovateľnú v medicíne. Vplyvom 

nehomogénneho magnetického poľa sú MNPs 

vychytávané z cirkulácie a zotrvávajú v cieľovom 

nádorovom tkanive. Aplikáciou VF 

elektromagnetického poľa sa rozkmitajú 

s frekvenciou  a následne sa ohrievajú 

v dôsledku Brownovho a Néelovho relaxačného 

efektu [ROSENSWEIG et al., 2002]. Pri tejto 

frekvencii sa prednostne zahrievajú magnetické 

nanočastice a rakovinové tkanivo sprostredkovane 

cez ne, čím sa eliminujú nežiaduce účinky prehriatia 

zdravého tkaniva, ktoré magnetozómy neobsahuje. 

Cieľové nádorové tkanivo sa trením častíc 

a vedením tepla sekundárne zahrieva a je priamo 

ničené. Pri spomínanej frekvencii  VF 

poľa je skinová hĺbka , a to umožňuje 

aplikáciu aj pre nádory hlbšie uložené v tele, a teda 

široké uplatnenie pri terapii lokálnou hypertermiou. 

Tento spôsob liečby pomocou lokálneho ohrevu 

tumoru nad 42 °C spĺňa požiadavky na maximálnu 

tvorbu tepla v požadovanej oblasti a ochranu 

okolitého zdravého tkaniva súčasne [BABINCOVÁ 

et al., 1999], [ RIADH et al., 2008]. 

Hayashi a kol. [HAYASHI et al., 2010] ukázali, 

že teplo nie je vhodné len na liečbu hypertermiou, 

ale tiež môže byť využité ako hnacia sila pre 

uvoľňovanie liečiva naviazaného na častice 

pôsobením VF poľa. Tento nový spôsob využitia 

nanočastíc môže byť tak aplikovaný v hypertermii 

nádorov, ako aj v chemoterapii liečivami-

cytostatikami. 

Magnetolipozómy sú ideálnym nosičom pre 

transport liečiva k nádoru počas hypertermickej 

terapie. Inkorporované magnetické nanočastice sa 

pôsobením VF magnetického poľa zahrievajú 

v dôsledku Brownovho a Néelovho relexačného 

efektu,  lipidová dvojvrstva sa mechanickým 

pôsobením alebo zahriatím perforuje a dôjde 

k uvoľneniu obsahu magnetolipozómu 

[BABINCOVÁ et al.,1999]. 

1.3 Chemoterapia a 5-fluorouracil 
(5FU) 

5-FU je pyrimidínový analóg, ktorý sa už vyše 40 

rokov používa ako cytostatikum pri liečbe 

nádorových ochorení.  

Patrí do skupiny liečiv nazývaných 

antimetabolity. Predstavuje viacero mechanizmov 

účinku, ale hlavne pôsobí ako inhibítor tymidylát 

syntázy, kedy blokuje syntézu tymidín pyrimidínu 

potrebného pre replikáciu DNA. Rýchlo sa deliace 

nádorové bunky tak bezprostredne hynú 

kvôli nedostatku tymínu. Ako pyrimidínový analóg 

je v bunkách premieňaný na rôzne cytotoxické 

metabolity, ktoré sa môžu začleniť do DNA a RNA. 

To vedie k zastaveniu bunkového cyklu a následne 

k zániku bunky apoptózou, pretože je inhibovaná jej 

schopnosť syntetizovať DNA. Má tiež schopnosť 

tlmiť aktivitu exozómového a exoribonukleázového 

komplexu, ktoré sú pre prežitie buniek nevyhnutné. 

5-FU má proti-zjazvujúce vlastnosti, čo môže 

byť výhodou pri liečbe mozgových nádorov, avšak 

problémom zostáva, že pri neprimeraných dávkach 

pôsobí neurodegeneratívne z dôvodu poškodzovania 

oligodendrocytov [LONGLEY et al., 2003].  

V predloženej práci je rozpracovaná metóda, 

v ktorej sa snažíme odstrániť nežiaduce efekty 

maximálnym možným znížením dávky liečiva 

naviazaného na magnetozómy za súčasnej aplikácie 

elektromagnetickej hypertermie. 

2 MATERIÁL A METÓDY 

2.1 Použitý materiál 

Ultračistá deionizovaná voda: H2O,                      

 (ANALYTIKA, Praha); 

fyziologický roztok 0,9 %: H2O = 1000 ml,       

NaCl = 9g (IMUNA, SR); magnetická kvapalina 

MAG/12D: polomer častíc , koncentrácia 
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, nosič – voda, jadro – magnetit 

(Fe
3+

 : Fe
2+ 

= 1 : 1), stabilizátor – škrob; magnetická 

kvapalina MAGHS s naviazaným 5FU: polomer 

častíc , koncentrácia , 

nosič – voda, jadro – magnetit, stabilizátor – 

hydroxyetylový škrob; kyselina L-askorbová 

(C6H8O6): , (SLAVUS 

BRATISLAVA); rakovinové bunkové kultúry BP6 

sarkómu: koncentrácia buniek na Petriho miske 

v  živného média,  (dodané z Ústavu 

experimentálnej onkológie SAV); rakovinové 

bunkové kultúry Rat Glioblastoma C6 (C6 glióm): 

koncentrácia buniek na Petriho miske v  

živného média,  (dodané z American 

Type Culture Collection v spolupráci 

s Onkologickou klinikou v Mníchove); sójový 

lecitín, M = 150 g/mol (SIGMA); chloroform 

CH3Cl, M = 119,38 g/mol, 99 % (MERCK);          

5-fluorouracil (5FU), 5-fluoro-1H,3H-pyrimidine 

2,4-dione C4H3FN2O2: , 

(SIGMA).  

2.2 Príprava magnetickej kvapaliny 

Magnetické kvapaliny MAG/12D a MAGHS 

s naviazaným 5FU (MAGHS-5FU) boli vyrobené 

koloidnou disperziou monodoménových 

magnetických nanočastíc vo vodnom 

nosiči. Magnetozómy boli zhotovené reakciou 

železitých a železnatých solí za vzniku 

kryštalického magnetitu Fe3O4: 

 

Ich jadro je tvorené železom viazaným 

v zlúčeninách (Fe3O4 , MeO.Fe2O3) v  pomere 

Fe2:Fe3 = 1 : 1. Častice sú v kvapaline stabilizované 

vrstvou škrobu, ktorý má v kvapalnom médiu úlohu 

surfaktantu. Novosyntetizované kvapaliny vykazujú 

superparamagnetické vlastnosti a sú autoklávované 

(sterilizované), a tak je potrebné pracovať s nimi 

pomocou čistých nástrojov a tiež musia byť 

skladované pri teplote ~ 4 °C, aby si zachovali svoje 

pôvodné vlastnosti. 

2.3 Príprava bunkových kultúr BP 6 
sarkómu a C6 gliómu  

Bunkové kultúry potkanieho BP 6 sarkómu a C6 

gliómu boli vysievané do 6 ml živného média 

Petriho misiek v koncentrácii  

a kultivované za čas 5 dní. Bolo nevyhnutné 

pripraviť viacero porovnávacích vzoriek, aby sme 

vylúčili iné nežiaduce faktory vplývajúce na úhyn 

buniek. Experiment musel byť vykonaný v priebehu 

dvoch hodín kvôli presnosti výsledkov merania, aby 

sme odstránili ostané potenciálne faktory 

vplývajúce na úhyn pozorovaných buniek. 

2.4 Priebeh merania 

Metódu absorpčnej UV-VIS spektroskopie sme 

využívali na meranie absorpčných spektier vzoriek 

v blízkej UV oblasti (190 – 400 nm) použitím 

jednolúčového Spektrofotometra UV/VIS 

s diferenciačným režimom UV mini-1240 od 

Shimadzu.  

Pri experimentálnom vysokofrekvenčnom 

ohreve sme používali aparatúru prispôsobenú na 

meranie vzoriek biologických materiálov. 

Základom zariadenia je vysokofrekvenčný 

generátor GV6 (ZEZ Rychnov). Teplotu vzoriek 

sme určovali na mikrovoltmetri – pikoampérmetri 

BM 545. Zariadenie funguje na princípe merania 

rozdielnych potenciálov na vodivých opačných 

koncoch termočlánku (Cu – Ko) s priemerom 

 (citlivosť ). Metódu 

VF ohrevu sme využívali pri ohreve vzoriek 

magnetickej kvapaliny s rôznymi koncentráciami 

magnetozómov. V prípade rakovinových buniek 

bola teplota meraná IČ termometrom s presnosťou 

0,1°C.  

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1 Charakteristika a vlastnosti 
magnetickej kvapaliny, interakcia s 
kyselinou askorbovou, stabilita 
a toxicita v organizme. 

V prvej časti experimentov, v snahe preveriť kvalitu 

novosyntetizovanej magnetickej kvapaliny, 

konkrétne kontrolu prítomnosti Fe
3+

 iónov vo 

vzorke, sme sledovali jej reakciu s kyselinou 

askorbovou. V našom experimente sme spomínanú 

reakciu sledovali vo fyziologickom roztoku, aby 

sme sa väčšmi priblížili k fyziologickým 

podmienkam. Pretože kyselina askorbová je trvale 

prítomná v ľudskom organizme, môže táto reakcia 

reálne prebehnúť po aplikácii magnetozómov do 

nádoru počas hypertermie. Z toho dôvodu dobu 

reakcie sledujeme pri maximálnej hypertermickej 

teplote 45°C. Antioxidačná aktivita kyseliny 

askorbovej  závisí od prítomnosti iónov prvkov 

(prechodných kovov). Vplyvom kyseliny 

askorbovej dochádza súčasne k redukcii iónov 

železa Fe
3+

 prítomných v jadrách nanočastíc na 

dvojmocné železo Fe
2+

. Pri reakcii redukovaného 

železa Fe
2+ 

s peroxidom vodíka H2O2 môžu vznikať 

hydroxylové radikály OH
•
, ktoré pôsobia na bunky 

cytotoxicky, čo by znamenalo, že okrem 

76 A. Olas



 

 

 

hypertermických účinkov magnetickej kvapaliny 

vplyvom VF poľa, môže v nádorových bunkách 

prebehnúť aj peroxidačná reakcia.  

Absorpčnou spektroskopiou pomocou UV/VIS 

Spektrofotometra sme pozorovali pokles 

absorpčných maxím v blízkej UV oblasti (210 – 400 

nm) pri hornej hranici hypertermickej teploty 45°C 

reakčnej zmesi magnetickej kvapaliny MAG/12D                      

 a  kyseliny askorbovej 

 zmiešaných v pomere . 

 
Obr. 2: Časová závislosť poklesu píku roztoku 

kyseliny askorbovej a ferokvapaliny (1 : 1) pri 

hypertermickej teplote T = 45 °C v UV oblasti. 

Zo získaných hodnôt sme zobrazili závislosť 

poklesu absorpčného píku od času a zistili sme 

lineárny priebeh závislosti (Obr. 2.). Doba reakcie 

bola pri spomínanej teplote skoro 590 minút (~ 9,8 

hod). Doba reakcie magnetickej kvapaliny 

s kyselinou askorbovou sa znižuje s pH prostredia, 

čo by znamenalo, že v nádoroch, kde je pH nižšie 

prebehne reakcia rýchlejšie, čo môže viesť k vzniku 

voľných radikálov a peroxidácii membrán 

rakovinových buniek. Preto je dôležitá otázka 

sledovania doby reakcie i v závislosti od teploty. 

Absorpčnou spektroskopiou sme sledovali 

interakciu magnetickej kvapaliny s kyselinou 

askorbovou, teda pokles absorpčných maxím 

s časom v blízkej UV oblasti (190 – 400 nm) pri 

rôznych teplotách reakčných zmesí 

45, 50, 65 a 75 °C. Graf na Obr. 3. zobrazuje 

reakčné časy pri rôznych teplotách , ktorý sme 

preložili spojnicou trendu. Rôzne teploty zmesí sme 

dosiahli permanentným ohrevom vo vodnom kúpeli 

s termostatom od Memmert s presnosťou merania 

.  

 

Obr. 3: Rýchlosť reakcie roztoku kyseliny askorbovej 

a ferokvapaliny (1 : 1) pri rôznej teplote Ti  v UV 

oblasti. 

V našich experimentoch sme museli otestovať aj 

prípadný toxický účinok magnetickej kvapaliny na 

ľudský organizmus, čo sme simulovali na 

bunkových kultúrach BP6 sarkómu in vitro.  

V piatich Petriho miskách boli kultivované 

rakovinové bunky s koncentráciou  na 

 živného média. Pridávali sme k nim rôzne 

množstvá magnetickej kvapaliny MAG/12D 

(koncentrácia ): , 

, , , 

. 

Toxický účinok magnetickej kvapaliny sme 

sledovali v dvoch nezávislých meraniach vždy po 4 

hodinovej inkubácii kvapaliny s rakovinovými 

bunkami. Na Obr. 4. je uvedená závislosť percenta 

úhynu rakovinových buniek BP6 sarkómu od 

koncentrácie magnetozómov v ich živnom médiu. 

Percento uhynutých buniek je vyjadrené ako stredná 

hodnota z počtu desiatich meraní a je v rozmedzí 

1,2 – 1,7 %. Z dosiahnutých výsledkov vidieť, že 

koncentrácia aplikovaných magnetozómov nemá 

výrazný účinok na úhyn pozorovaných 

rakovinových buniek. Dokonca aj množstvo 

uhynutých buniek vo vzorke, do ktorej magnetická 

kvapalina pridaná nebola je porovnateľné 

s ostatnými vzorkami obsahujúcimi magnetickú 

kvapalinu, a tak toxické pôsobenie magnetickej 

kvapaliny môžeme vylúčiť.  
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Obr. 4: Závislosť úhynu rakovinových buniek BP6 

sarkómu od rôznej koncentrácie magnetozómov. 
 

3.2 Vplyv VF magnetického poľa na 
ohrev magnetickej kvapaliny 

Naším cieľom bolo overiť schopnosť 

dispergovaných nanočastíc novosyntetizovanej 

ferokvapaliny ohrievať sa vo VF poli s pracovnou 

frekvenciou 3,5 MHz, a tak dosiahnuť efektívne 

zvýšenie teploty v tkanive, kde sú aplikované. 

Pre testovanie sme používali magnetickú 

kvapalinu MAGHS so supendovanými 

nanočasticami Fe3O4 s veľkosťou 60 nm. Používali 

sme tri rôzne koncentrácie suspendovaných 

magnetozómov v  nosiči z deionizovanej vody: 

, . 

Na grafe na Obr. 5. je znázornená teplotná 

závislosť magnetickej kvapaliny s tromi rôznymi 

koncentráciami magnetozómov počas pôsobenia VF 

magnetického poľa. Pri koncentrácii  

sme dosiahli hypertermickú teplotu (42-45 °C) za 

približne 4 minúty, pri nižšej koncentrácii 

 za 8 minút a pri najnižšej koncentrácii 

magnetozómov  sme potrebovali 

ešte dlhší čas na dosiahnutie tejto teploty a to okolo 

18 minút. Z tohto zistenia je zrejmé, že so 

zvyšujúcou sa koncentráciou magnetozómov 

v magnetickej kvapaline sa zrýchľuje nárast teploty 

kvapaliny počas pôsobenia VF poľa. Vzrast teploty 

s dobou ohrevu je spočiatku strmší, po dosiahnutí 

určitej hodnoty sa už teplota ďalej nemení až sa 

nakoniec dostane do ustáleného stavu, kedy sa už 

ohrev magnetickej kvapaliny nezvyšuje.  

 
Obr. 5: Teplotná závislosť magnetickej kvapaliny s 

rôznou koncentráciou magnetozómov od času 

pôsobenia VF magnetického poľa. 

Ohrev magnetických kvapalín vplyvom VF poľa 

si vysvetľujeme pôsobením Néelovho a Brownovho 

relaxačného efektu. Jednodoménové magnetické 

nanočastice vo VF poli prechádzajú opakovanou 

zmenou vnútorného vektora magnetizácie, čo 

spôsobuje súčasný translačný a rotačný pohyb 

magnetozómov vo viskóznej kvapaline, a tak sa 

častica následne zahrieva v dôsledku trenia. Fakt, 

ktorý  potvrdzuje správnosť tejto teórie je rýchlejší 

ohrev magnetickej kvapaliny so zvyšujúcou sa 

koncentráciou magnetozómov. 

Z nameraných výsledkov možno skonštatovať, 

že nami testovaná magnetická kvapalina MAGHS je 

v rôznych koncentráciách aplikovateľná v 

elektromagnetickej hypertermii.  

3.3 Hypertermický účinok VF poľa na 
rakovinové bunky BP6 sarkómu in 
vitro 

V tomto experimente sme pozorovali hypertermický 

účinok VF poľa na rakovinové bunky BP6 sarkómu 

s rôznymi koncentráciami magnetozómov v ich 

živnom médiu. Do štyroch vzoriek sme pridali 

rôzne množstvá magnetickej kvapaliny MAG/12D 

(koncentrácia ) a získali sme rôzne 

koncentrácie magnetických nanočastíc vo vzorkách: 

 ,  

. Vzorka č.1. slúžila ako kontrola, do 

nej magnetická kvapalina pridaná nebola, s ňou bol 

pozorovaný úhyn buniek výlučne pôsobením VF 

poľa. 

Vzorky sme vkladali do VF poľa a sledovali ich 

ohrev na približne 42 °C meraním teploty IČ 

termometrom, avšak teplota vzoriek nesmela 

presiahnuť hornú hypertermickú hranicu 45 °C, 

vtedy sme ich vybrali z VF poľa. Percento úhynu 

buniek bolo merané kolorimetrickou metódou 
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pomocou trypánovej modrej. Vykonali sme 3 

nezávislé merania, pri ktorých bolo počas 

niekoľkých hodín odčítavaných 5 hodnôt počtu 

natívnych buniek. Viabilitu rakovinových buniek 

sme učili z percentuálneho podielu živých buniek 

voči bunkám odumretým. Získali sme 15 rôznych 

hodnôt  pre každú koncentráciu, ktorých stredné 

hodnoty sme vyniesli do grafu na Obr. 6. 

Na Obr. 6. môžeme pozorovať závislosť 

percenta uhynutia rakovinových buniek od 

zvyšujúcej sa koncentrácie magnetozómov 

v živnom médiu v dôsledku hypertermickej teploty 

počas pôsobenia VF poľa. Percento uhynutých 

buniek od koncentrácie magnetických nanočastíc 

obsiahnutých v aplikovanej magnetickej kvapaline 

vzrastá. Zo spomínaného grafu možno vidieť, že 

najvyššia použitá koncentrácia magnetozómov 

spôsobila skoro 100 percentný úhyn buniek, pričom 

bez použitia magnetickej kvapaliny je úhyn buniek 

len 3 %. Z vyhodnotenia našich výsledkov vyplýva, 

že úhyn buniek bol skutočne dosiahnutý 

hypertermiou, a že iný vplyv na ich úhyn je 

zanedbateľný. 

 
Obr. 6: Závislosť úhynu rakovinových buniek BP6 

sarkómu od rôznej koncentrácie magnetozómov pri 

hypertermickej teplote 42°C počas pôsobenia VF 

poľa. 

Narastanie percenta úhynu buniek 

s koncentráciou magnetických nanočastíc si 

vysvetľujeme tak, že rozžeravené magnetické 

nanočastice následkom relaxačných efektov 

interagujú s membránami rakovinových buniek, kde 

môžu spôsobiť ich perforáciu alebo zmenu 

permeability a fluidity, čo vedie následne 

k narušeniu ich metabolizmu a k smrti. Tieto 

merania nám potvrdili vhodnosť aplikácie 

sledovanej magnetickej kvapaliny  

v elektromagnetickej hypertermii nádorov. 

3.4 Charakteristika 5FU, zabudovanie 
5FU do lipozómov 

UV-VIS spektroskopiou sme sledovali spektrálne 

charakteristiky 5FU. Zistili sme rozpustnosť tejto 

látky vo vode a zostrojili sme kalibračnú krivku 

5FU, ktorá je vyjadrením lineárnej závislosti 

absorbancie pri vlnovej dĺžke 263 nm od 

koncentrácie 5FU v roztoku deinizovanej vody 

(Obr. 7.). 

 
Obr. 7: Závislosť absorbancie od koncentrácie 5FU v 

UV oblasti. 

Pozorovali sme možnosť  zabudovania 5FU do 

lipozómov vo vzorkách, ktoré sme pripravili 

rozpustením 5FU vo vode a následnou hydratáciou 

lipidického filmu (sójový lecitín) vodným roztokom 

študovanej látky, pričom sa táto látka sa zabudovala 

do vodnej fázy lipozómu. Vyhodnotením výsledkov 

z 20 vzoriek sme zistili percento zabudovania 5FU 

do lipozómov približne 8,75 ± 0,44 %. Týmto 

meraním sme sa snažili dokázať využitie lipozómov 

ako cielených prenášačov cytostatika 5FU, ktoré tak 

môže byť spoločne s magnetickými nanočasticami 

dopravené do nádoru. Takto upravené lipozómy 

môžu po kontrolovanom uvoľňovaním navodiť 

chemoterapiu a hypertermiu súčasne. 

 

3.5 Terapia pomocou hypertermie 
a chemoterapie na rakovinové 
bunky C6 gliómu in vitro. 

V experimentoch sme sledovali na bunkových 

kultúrach C6 gliómu chemoterapeutický účinok 

5FU s rôznou koncentráciou a elektromagnetickú 

hypertermiu vplyvom VF poľa v prítomnosti 

magnetickej kvapaliny s rôznymi koncentráciami.  

Chemoterapeutický účinok 5FU sme testovali v 

troch nezávislých meraniach a výsledný úhyn 

buniek sme vyrátali z 11-tich hodnôt. Z grafu na 

Obr. 8. vidieť, že úhyn nádorových buniek rastie 
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priamoúmerne so zvyšujúcou sa koncentráciou 

aplikovaného cytostatika 5FU. Maximálne percento 

uhynutých buniek sme pozorovali pri najvyššej 

koncentrácii pridaného 5FU , ktorý bol 

100 %. 

Sledovali sme terapiu rakovinových buniek v 

prítomnosti magnetickej kvapaliny MAGHS-5FU 

za prítomnosti VF magnetického poľa, ako 

potenciálnu kombinovanú liečbu nádorových 

ochorení (Obr. 9.). Do Petriho misiek s bunkovými 

kultúrami sme pridali také množstvá magnetickej 

kvapaliny, aby koncentrácie naviazaného 5FU na 

magnetozómoch boli zhodné s koncentráciami 5FU 

v predchádzajúcom meraní, kvôli názornejšiemu 

následnému porovnaniu výsledkov. Vykonali sme 

tri nezávislé merania a výsledné percento uhynutých 

buniek sme určovali z 11-tich hodnôt. Dosiahli sme 

maximálny úhyn rakovinových buniek                 

99,8 ± 0,57% pri najvyššej sledovanej koncentrácii 

 magnetozómov 

s naviazaným 5FU. Z grafu na Obr. 9. vidieť, že 

sme opäť dosiahli lineárny nárast percenta 

uhynutých buniek so zvyšujúcou sa koncentráciou 

magnetickej kvapaliny s naviazaným terapeutikom 

rastie. 

 
Obr. 8: Graf závislosti úhynu rakovinových buniek 

C6 gliómu od chemoterapie pôsobením 5FU. 

 
Obr. 9: Graf závislosti úhynu rakovinových buniek 

C6 gliómu od množstva magnetozómov s naviazaným 

5FU počas pôsobenia VF poľa. 

 
Obr. 10: Graf závislosti úhynu rakovinových buniek 

C6 gliómu od chemoterapie pôsobením 5FU a od 

množstva magnetozómov s naviazaným 5FU počas 

pôsobenia VF poľa (kombinovaná hypertermia a 

chemoterapia). 

Potvrdili sme, že dosiahneme približne o 25 % 

vyšší efekt úhynu rakovinových buniek terapiou 

pomocou magnetozómov s naviazaným 

cytostatikom 5FU vplyvom VF poľa, ako pri 

samotnej chemoterapii cytostatikom 5FU 

s rovnakou koncentráciou (Obr. 10). 

4 Záver 

V práci sme zistili, že testované novosyntetizované 

magnetické kvapaliny MAG/12D a MAGHS 

(MAGHS-5FU) sú vhodné pre aplikáciu v 

elektromagnetickej lokálnej hypertermii, čo sme 

dokázali úhynom buniek BP6 sarkómu a C6 gliómu 
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in vitro. Pri pracovnej frekvencii  VF 

elektromagnetického poľa sú obe magnetické 

kvapaliny použiteľné aj v rôznych koncentráciách. 

Dokázali sme úhyn rakovinových buniek 

pôsobením elektromagnetickej hypertermie 

pomocou  magnetickej kvapaliny MAGHS-5FU 

obsahujúcej magnetozómy s naviazaným 

cytostatikom 5-fluorouracilom a k nej 

komplementárnej liečby chemoterapiou pôsobením 

5FU.  Pomocou súčasne pôsobiacich spomínaných 

metód sme dosiahli vynikajúci výsledok, skoro 100-

percentný úhyn buniek C6 gliómu. Spomínané 

magnetozómy s naviazaným cytostatikom sú 

schopné prechádzať hematoencefalickou bariérou, 

a takto sú použiteľné pre liečbu mozgových 

nádorov. Na základe súčinnosti dvoch spomínaných 

terapeutických metód sa nám podarilo znížiť 

koncentráciu aplikovaného cytostatika oproti 

samotnej liečbe chemoterapiou, a tak sme 

eliminovali  možný toxický efekt 5FU na zdravé 

nervové tkanivo mozgu v okolí nádoru. 
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Abstrakt 
Elipsometria je citlivá optická nedeštruktívna 
metóda, zväčša využívaná na meranie optických 
vlastností tenkých vrstiev adsorbovaných na 
povrchoch. TIRE (Total Internal Enhanced 
Elipsometry) je metóda spájajúca SPR 
a elipsometriu. Pomocou nej je možné dosiahnuť 
vyššiu citlivosť a sledovať naväzovanie malých 
molekúl na kovové povrchy. Takáto metóda sa dá 
využiť na detekciu afinitných interakcií na 
povrchoch v prípade optických biosenzorov. 
Cieľom práce je otestovať možnosť využitia 
elipsometra Horiba Jobin - Yvon MM-16 
rozšíreného o TIRE na zostrojenie biosenzora, 
vyšetriť jeho citlivosť a schopnosť zaznamenať 
naviazanie monovrstvy cystamínu ako modelu 
väzby aptaméru na zlatý povrch. Cieľom práce je aj 
analýza interakcie trombínu s DNA aptamérmi. 
Ukázali sme, že uvedené zariadenie umožňuje 
zaznamenať zmenu plazmónovej rezonancie pri 
zmene uhla dopadu už o 0,01°, čo je postačujúce na 
zaznamenanie depozície monovrstvy zloženej 
z cystamínu. Zaznamenali sme exponenciálny 
nárast signálu pri interakcii trombínu s aptamérmi, 
čo svedčí o možnosti  detekcie takejto interakcie pri 
nízkej koncentrácii trombínu.  
Kľúčové slová: TIRE, SPR, biosenzory, DNA 
aptaméry, trombín. 

1 Úvod 
Biosenzory sú zariadenia, ktoré dokážu registrovať 
požadované biologické molekuly (analyty) 
prostredníctvom rôznych chemických alebo 
fyzikálnych metód. Základnú stavbu biosenzora 
tvorí receptor, prevodník a zobrazovacie zariadenie. 
Analytom môže byť akákoľvek látka, ktorú je 
receptor schopný rozpoznať. Ako receptory sa 
v afinitných biosenzoroch využívajú protilátky 
alebo aptaméry. Aptaméry sú syntetické 
jednovláknové nukleové kyseliny, ktoré sa 
vytvárajú pomocou metódy SELEX (Systematic 
Evolution of Ligands by EXponencial enrichment). 

K hlavným výhodám  aptamérov patrí ich výroba 
bez použitia laboratórnych zvierat, vysoká stabilita 
a odolnosť voči nukleázam. Ich jednoduché 
pripájanie prostredníctvom avidín-biotín interakcie 
alebo na základe vysokej afinity SH skupín 
na koncoch aptamérov ku zlatu umožňuje rýchlu 
výrobu biosenzorov. V závislosti od typu senzora sú 
tieto zariadenia schopné  zaznamenať vznik 
určitých chemických zlúčenín počas chemickej 
reakcie, zmenu teploty, hmotnosti alebo zmenu 
optických vlastností materiálov. Podľa spôsobu, 
akým zaznamenávajú proces zmeny meranej látky, 
rozdeľujeme biosenzory na elektrochemické, 
piezoelektrické, optické a termosenzory. 

Vývoj optických senzorov na detekciu malých 
molekúl je veľmi aktuálny a zaujímavý problém aj 
vzhľadom na potrebu rýchlej a citlivej detekcie 
toxických látok v potravinách a životnom prostredí. 
Použitie takýchto senzorov je ekologické, lebo 
zväčša nevyžaduje aplikáciu žiadnych prídavných 
fluoreskujúcich látok alebo rôznych značiek 
a zároveň je ekonomické. 

Medzi využiteľné optické metódy patria  
povrchová plazmónová rezonancia (SPR - Surface 
Plasmon Resonance) a elipsometria úplného 
vnútorného odrazu (TIRE).  

Obe tieto techniky sú vhodné na analýzu veľmi 
tenkých vrstiev [Westphal a  Bornmann, 2002]. 
Princíp ich merania je založený na pozorovaní 
zmien optických vlastností. Pre biochemické 
aplikácie je dôležitý rozdiel  indexov lomu vody 
(n = 1,33) a biologických materiálov (n ≈ 1,47) 
[Westphal a Bornmann, 2002]. Obe metódy 
využívajú podobný princíp vytvárania plazmónov 
na rozhraniach dvoch odlišných optických prostredí. 
Nás bude z týchto dvoch metód zaujímať 
elipsometria. Pri meraní touto metódou sa využíva 
šikmý dopad svetla a nie je potrebné vákuum, preto 
je možné jej široké využitie napríklad v biológii, 
medicíne alebo chémii. 
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2 Princípy elipsometrie a TIRE 

2.1 Elipsometria 

Elipsometrické meranie je založené na pozorovaní 
zmien polarizácie elektromagnetického vlnenia. 
Výsledok elipsometrického merania zahŕňa analýzu 
zmeny polarizácie odrazeného zväzku od meranej 
vzorky. Z takto nameraných zmien je potom možné 
odvodiť vlastnosti skúmaného materiálu. Odrazom 
polarizovaného svetla od povrchu vzorky dôjde 
k zmene stavu polarizácie svetla. Z nameraných dát 
potom vyhodnocujeme dva parametre ∆ a ψ. 
Optické vlastnosti skúmaného materiálu je možné 
získať z nameraných dát regresnou analýzou. 
Význam elipsometrických parametrov ∆ a ψ je 
zrejmý z elipsometrickej rovnice [Skoršepová 
a Chlpík, 2012]: 

 
s

p

r

r
i ≡∆= )exp(tanψρ  (1) 

kde rp a rs sú amplitúdové reflektivity elektrického 
poľa. Parameter tan ψ vyjadruje pomer amplitúd, 
zatiaľ čo parameter ∆ predstavuje fázový rozdiel 
medzi p a s polarizáciou [Nabok et. al, 2005]. 

Vzhľadom na to, že SPR sa realizuje pri úplnom 
vnútornom odraze, hodnota |rs| sa príliš nelíši od 1, 
preto môžeme písať: 

 ( )∆≈ irp exptanψ    a   ψ22
tan≈= pp rR  (2) 

Na meranie SPR pomocou elipsometrie je 
možné využiť dva typy konfigurácií hranol – 
kovová vrstva – látka: Kretschmanovu a Ottovu. 

2.2 TIRE 

Nedávno bola vyvinutá vylepšená elipsometria, tzv. 
SPR enhanced elipsometry alebo inak nazvaná - 
metóda úplnej vnútornej odrazovej elipsometrie 
(Total Internal Reflection Elipsometry – TIRE) 
[Arwin et al., 2004]. Touto metódou je možné 
dosiahnuť vyššiu citlivosť [Nabok et al., 2005]. Ak 
má dopadové médium index lomu n0 a výstupné 
médium n1, pričom platí, že n0 > n1, môže nastať 
úplný odraz svetla. Potom pre medzný uhol platí:  

 
0

1
msin

n

n
=φ  (3) 

Ak je uhol dopadu väčší ako medzný uhol, 
nedochádza k prechodu lúča do druhého prostredia. 
V tejto situácii vzniká evanescentná vlna, ktorá 
zasahuje  do druhého prostredia na vzdialenosť 
rádovo rovnú vlnovej dĺžke dopadajúceho svetla. 
Odrazené svetlo vchádza späť do hranola a pri 
špecifickom uhle sa môže energia dopadajúceho 
svetla na rozhraní kovu a dielektrika absorbovať 

povrchovými  plazmónmi s ktorými je v rezonancii. 
Pri meraní je nutné zachovať podmienku prechodu 
z hustejšieho prostredia do opticky redšieho [Arwin 
et al., 2004]. 

Na SPR meranie sa najčastejšie využíva 
Kretschmanova konfigurácia. Ide o kombináciu 
skleneného sklíčka s naparenou tenkou kovovou 
vrstvou, ktorá je v kontakte s meranou látkou. 
Sklíčko sa zároveň druhou stranou dotýka hranola. 
Na jeho povrch dopadá merací optický zväzok 
[Arwin et al., 2004]. Ak dôjde k adsorpcii ďalšej 
vrstvy na povrch kovu, pozorujeme zmenu 
podmienok vzniku plazmónovej rezonancie. 

Táto technika už bola využitá na detekciu 
naväzovania protilátok a  hybridizácie 
komplementárnych molekúl DNA po naviazaní na 
zlatý povrch [Westphal a  Bornmann, 2002]. Bolo 
pozorované naväzovanie feritínu na zlato [Poksinski 
a Arwin, 2004]. Rovnako aj naväzovanie malých 
molekúl ako sú simazín, atrazín a T2 mykotoxín 
[Nabok et al., 2005]. 
Schopnosť TIRE reagovať na malé zmeny hrúbok 
vrstiev využívame v tejto práci. Plánujeme 
vytvorenie senzora na báze DNA aptamérov, 
v ktorom budeme sledovať zmeny podmienok 
plazmónovej rezonancie po väzbe proteínov na 
aptaméry. Na otestovanie citlivosti zariadenia TIRE  
sme pozorovali naväzovanie cystamínu na zlatý 
povrch a urobili sme prvý test interakcie trombínu 
s DNA aptamérmi imobilizovanými na zlatej vrstve. 

3 Experiment a výsledky 
Merania sme realizovali na elipsometri Horiba 
Jobin-YvonMM-16 s motorizovaným goniometrom. 
Využili sme Kretschmanovu konfiguráciu, ktorú 
tvoril pravouhlý optický hranol BK-7, teflónová 
vanička s objemom 400 µl, imerzný olej, vrstva 
zlata bola nanesená na skle BK-7. Rozsah uhlov 
použitého goniometra je od 45 do 90 stupňov. 
Rozsah vlnových dĺžok je od 430 nm do 850 nm. 
Spektrálne rozlíšenie je 2 nm. Schéma meracieho 
zariadenia je znázornená na Obr.1.  

 
Obr. 1 Schéma meracieho zariadenia [Skoršepová a 

Chlpík, 2012] – upravené. 

Základný výstup elipsometrického merania sú 
hodnoty parametrov ∆ a ψ v závislosti od vlnovej 
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dĺžky. Na účely vyhodnotenia merania s využitím 
SPR je vhodnejšia závislosť ∆ a Rp  od vlnovej 
dĺžky (Obr. 2). 
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Obr. 2 Ukážka výsledkov elipsometrického merania. 

Na obr. 2, ako už bolo uvedené vyššie, je ∆ 
pomer fáz a  Rp je intenzita odrazeného p 
polarizovaného svetla.  

Obr. 3 zobrazuje posun miním pri vytváraní 
vrstvy cystamínu na povrchu zlata. Ako je možné 
vidieť na Obr. 3A, posun minima veličiny Rp nie je 
výrazný. Zmenou rozsahu na Obr. 3B možno zistiť, 
že nastal posun o približne 4 nm. Na druhej strane, 
meranie zmeny veličiny ∆ je oveľa citlivejšie 
(Obr. 4). V lineárnej oblasti, ako je zrejmé z Obr. 4., 
sa hodnota (označená krúžkom) zmenila o 86 °.  
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Obr. 3 Posun miním Rp pri meraní naväzovania 

cystamínu na zlatú vrstvu, A  – celý rozsah; B – detail 
miním Rp; minimami sú preložené paraboly. 
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Obr. 4 Zmena parametra ∆ pri naväzovaní cystamínu 

na vrstvu zlata , λλλλp = 675,13 nm. 

Ako prvé sme testovali zlaté vrstvy vyrobené na 
Ústave mikroelektroniky a fotoniky FEI STU 
v Bratislave. Porovnávali sme komerčné substráty 
s predpokladanou hrúbkou vrstvy 44 nm a substráty 
z FEI s hrúbkou 30 nm. Zistili sme, že pri 
komerčných doštičkách sme schopní dosiahnuť 
nulovú hodnotu Rp v plazmónovej rezonancii, zatiaľ 
čo pri vrstvách s hrúbkou 30 nm to nebolo možné. 
Zlato s hrúbkou 30 nm vytváralo dokonca širšie 
minimum, ktoré sme pozorovali pri uhle dopadu 
80° (Obr. 5).  
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Obr. 5 Porovnanie plazmónových rezonancií 

komerčných substrátov a substrátov vyrobených na 
FEI STU, uhol dopadu 80°. 

Takáto zmena bola jednoznačne daná malou 
hrúbkou zlata. Hrubšie sklo spôsobuje praktické 
problémy pri manipulácii so vzorkou. Plánujeme 
preto vyhotovenie substrátov z tenšieho skla, ako aj 
vyskúšať rozličné hrúbky zlata, aby sme boli 
schopní dosiahnuť podobné výsledky ako na 
komerčných substrátoch.  

Vzhľadom na to, že parameter ∆ je citlivejší než 
posun minima Rp, zisťovali sme jeho citlivosť pri 
zmenách uhlov dopadu o 0,01°. Zmenu parametra ∆ 
v lineárnej oblasti sme schopní zaznamenať aj pri 
takýchto malých zmenách uhla dopadu, o čom 
svedčí závislosť veličiny ∆ od uhla dopadu uvedená 
na Obr. 6. 
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Obr. 6 Závislosť veličiny ∆ od  uhla dopadu. 

Možnosti spektroskopického elipsometra 
rozšíreného o SPR s následným využitím vo funkcii 
biosenzora ukazuje experiment naväzovania 
cystamínu s koncentráciou 10 mM na zlatý povrch. 
Merania sme počas prvých desiatich minút 
uskutočňovali po každej minúte a potom po 
každých dvoch minútach. Jednotlivé hodnoty 
posunu ∆ sme odčítavali pri vlnovej dĺžke 673 nm. 
Táto vlnová dĺžka sa nachádza v lineárnej oblasti 
parametra ∆.  

Teflónovú vaničku sme naplnili destilovanou 
vodou a pri uhle 83° sme pozorovali pokles 
odrazivosti p polarizovaného svetla spôsobený 
plazmónovou rezonanciou. V druhom kroku sme 
z vaničky odobrali určitý presný objem destilovanej 
vody a doplnili ho koncentrovaným roztokom 
cystamínu, aby sme dosiahli výslednú koncentráciu 
10 mM.  Cystamín je disulfid obsahujúci vo svojej 
štruktúre disulfidový mostík, ktorý sa po interakcii 
so zlatom rozpája a cystamín sa tak na povrch viaže 
iba jednou skupinou, nakoľko takáto skupina má 
vyššiu afinitu ku zlatu. Odoberanie vody z vaničky 
a pridávanie cystamínu je treba robiť precízne, aby 
nedošlo k posunutiu vaničky, ani substrátu 
s hranolom. Akýkoľvek posun niektorého z týchto 
prvkov by znamenal zmenu podmienok generácie 
plazmónu. Kinetika zmien ∆ po dodaní cystamínu 
je uvedená  na Obr. 7. Zmerané hodnoty boli 
preložené exponenciálnou krivkou 
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Obr. 7 Časová závislosť parametra ∆ pri adsorbcii 

cystamínu (c = 10 mM), fit: 
τ/

21
teAA −−=∆ , 

A1 = (156,435 ± 0,97), A2 = (85,852 ± 2,14), τ = (7,55 ± 
0,41) min; R2 = 0,98. 

Na Obr. 7 je možné vidieť systematický posun 
hodnoty ∆ s nárastom času. Z tohto zistenia by sme 
mohli usudzovať, že sme zaznamenali posun ∆ 
v závislosti od množstva naviazaného cystamínu na 
zlatý povrch v koncentrácii mM. Je to v súlade 
s predchádzajúcimi prácami, v ktorých bol 
pozorovaný exponenciálny nárast veličín 
s následným nasýtením pri adsorbcii rôznych 
molekúl [Poksinski a Arwin, 2004, Nabok et al., 
2005]. Následne sme sa rozhodli otestovať, či sme 
schopní zaznamenať posun parametra delta pri 
interakcii trombínu s DNA aptamérmi naviazanými 
na povrch zlata prostredníctvom tiolových skupín.  
Trombín je enzým, ktorý zohráva veľmi dôležitú 
úlohu v zrážaní krvi. Počas tohto procesu dosahuje 
koncentrácia trombínu v krvi niekoľko nM. Preto 
sme sa sústredili na otestovanie citlivosti senzora na 
trombín v rozsahu koncentrácií: 0,1 nM, 0,3 nM, 
1,0 nM, 3,0 nM a 10 nM. Sekvencia trombínového 
aptaméra bola SH-GGTTGGTGTGGTTGG. Jedná 
sa o aptamér citlivý na fibrinogénové miesto väzby 
na trombíne. Tento aptamér bol vyvinutý v roku 
1992 [Bock et al. 1992]. Aptamér, rozpustený v TE 
tlmivom roztoku (10 mM Tris-HCl + 1 mM EDTA, 
pH 7.6) sme v koncentrácii 5 µM nechali inkubovať 
na zlatom povrchu doštičiek 12 hodín pri teplote 
4 °C. Počas tohto času sa aptamér obsahujúci SH 
skupinu imobilizoval na zlatý povrch na základe 
vysokej afinity SH skupiny ku zlatu. Po inkubácii 
sme povrch opláchli najprv destilovanou vodou 
a potom tlmivým roztokom. Následne sme na 
povrch pridali 10 mM roztok mercaptoetanolu, 
ktorý slúži na blokovanie neobsadených miest na 
zlate. Povrch sme opäť opláchli destilovanou vodou 
a následne pracovným tlmivým roztokom BB 
(20 mM Tris-HCl +140 mM NaCl + 5 mM KCl + 
1 mM MgCl2 + 1 mM CaCl2, pH 7.4) a doštičku 
sme upevnili do experimentálnej aparatúry. Prvé 
meranie sme uskutočnili v čistom BB tlmivom 
roztoku, potom sme odobrali približne 100 µl 
a pridali sme pripravený roztok trombínu 
rozpusteného v BB s určitou presnou koncentráciou. 
Keďže nebolo možné odobrať celý objem vaničky 
(cca. 400 µl), výsledné koncentrácie v roztokoch 
boli pravdepodobne až štvornásobne nižšie ako 
vyššie uvedené. Na Obr. 8 je uvedená kinetická 
krivka zmien ∆ v dôsledku dodania trombínu  
s koncentráciou 0,3 nM.  
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Obr. 8 Kinetika zmien veličiny ∆ pre senzor 

pozostávajúci z vrstvy DNA aptaméra 
a merkaptoetanolu po dodaní trombínu 

v koncentrácii 0.3 nM. 

Počas tohto merania sme boli schopní 
zaznamenávať exponenciálne nasycovanie 
parametra ∆ iba do koncentrácie 1 nM. Pri vyšších 
hodnotách koncentrácií nárast nebol viditeľný. 
Príčinou je pravdepodobne obsadenie všetkých 
väzobných miest na povrchu senzora molekulami 
trombínu.  

Presnejšie výsledky a odstránenie vplyvu difúzie 
či nedostatočného rozmiešania vzoriek vo vaničke 
môžeme dosiahnuť využitím prietokovej cely. Na 
konštrukcii takejto cely sa momentálne pracuje. Po 
jej vyhotovení bude možné urobiť presnejšie 
experimenty a zistiť aj reprodukovateľnosť 
výsledkov.  

4 Záver 
V práci sme ukázali, že pomocou metódy TIRE 
dokážeme  registrovať zmenu plazmónovej 
rezonancie pri zmene uhla dopadu o 0,01 stupňa 
a pozorovať  naväzovanie vrstvy cystamínu 
v koncentrácii 10 mM na povrch zlatej vrstvy. 
Sledovanie posunu miním Rp počas vytvárania 
vrstvy nie je vzhľadom na slabé spektrálne 
rozlíšenie elipsometra možné, preto využívame 
parameter ∆, ktorý je najmä v okolí rezonančnej 
vlnovej dĺžky omnoho citlivejší. Substráty 
vyhotovené na FEI sa ukazujú ako vhodná náhrada 
drahých komerčných podložiek, je však potrebné 
zväčšiť vrstvu zlata na hrúbku 40 nm až 45 nm, 
ktorá je pre túto techniku optimálna. 

Nadobudnuté poznatky chceme využiť v ďalšej 
práci pri vývoji biosenzora. Uskutočnili sme prvé 
meranie interakcie aptaméra s trombínom. Sledovali 
sme nárast parametra delta v závislosti od času. 
Získané výsledky naznačujú, že dokážeme takúto 
väzbu zaznamenať. Nakoľko ide o prvé merania je 
potrebné ich opakovať a kvantifikovať. Keďže ide 

o citlivú metódu, bude zaujímavé zistiť, či je možné 
zaznamenať aj nižšie koncentrácie trombínu, 
napríklad v oblasti pM, pretože takéto koncentrácie 
sú klasickou metódou SPR ťažko merateľné. 
Zariadenie plánujeme rozšíriť o prietokovú celu, pri 
ktorej meraná látka, napríklad proteín, preteká 
kontinuálne pod substrátom, čo zjednodušuje 
aplikáciu analytu a umožňuje regeneráciu senzora. 
Taktiež budeme schopní kvantitatívne vyhodnotiť 
kinetické závislosti prebiehajúcich chemických 
adsorpčných reakcií. Selektivitu senzora chceme 
overiť prostredníctvom interakcie trombínového 
aptaméra s BSA (bovine serum albumin), ktorý by 
sa na aptamér citlivý na trombín v tomto prípade 
nemal viazať. Teda nemali by sme pozorovať  
významnú zmenu parametra ∆. Takto citlivý senzor, 
by v budúcnosti umožnil zaznamenať zmeny 
malých koncentrácii proteínov - rakovinových 
markerov napr. v ľudskej krvi, čo by mohlo urýchliť 
a zefektívniť diagnostiku niektorých ochorení 
napríklad aj rakoviny.  

Poďakovanie 
Táto práca bola finančne podporená Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja (APVV-0410-10) 
a Vedeckou grantovou agentúrou (VEGA 
1/0785/12). 

Literatúra 
[Arwin et al., 2004] Arwin, A., Poksinski, M., 

Johansen, K. (2004).  Total internal reflection 
elipsometry: principles and applicationsm. 
Applied optics, Vol. 43, No. 15. p. 3028-3036. 

[Bock et al., 1992] Bock L.C., Griffin L.C., Latham 
J.A., Vermaas E.H., Toole J.J. (1992). Selection 
of single-stranded DNA molecules that bind and 
inhibit human thrombin. Nature, Vol. 355, p. 
564–566. 

[Nabok et al., 2005] Nabok, A.V., 
Tsargorodskaya, A . , Hassan, A. K. 
Starodub, N.F. (2005).  Total internal reflection 
ellipsometry and SPR detection of low 
molecular weight environmental toxins. Applied 
Surface Science 246. p. 381–386. 

[Poksinski a Arwin, 2004], Poksinski, M. Arwin, H. 
(2004). Protein monolayers monitored by 
internal reflection ellipsometry. Thin Solid Films 
455 –456.  p. 716–721. 

[Skoršepová a Chlpík 2012] Skoršepová, T., Chlpík, 
J. (2012). Spectroscopic ellipsometer as a sensor 
based on surface plasmon polaritons. 
Proceedings, APPCOM 2012, ISBN 978-80-
227-3720-3, p. 369.  

[Westphal a Bornmann, 2002] Westphal, P. 
a Bornmann, A. (2002).  Biomolecular detection 
by surface plasmon enhanced ellipsometry. 
Sensors and Actuators B 84 . p. 278–282. 

86 M. Sohová



Nanoštruktúry v prevencii a terapii neurodegeneratívnych 
chorôb 

Hana Vrbovská
*
  

Školiteľ: Melánia Babincová
† 

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
 

                                                           
* h.vrbovska@gmail.com 
† babincova@fmph.uniba.sk

Abstrakt 

Lipozómy sú nanočastice, ktoré v súčasnosti 
nachádzajú čoraz širšie uplatnenie na poli medicíny 
a medicínskeho výskumu. Ich najväčšou výhodou je 
to, že sú pre ľudský organizmus netoxické 
a nevyvolávajú imunitnú odpoveď a vhodnou 
modifikáciou sa dajú cielene dopravovať ku 
špecifickým orgánom alebo tkanivám. Taktiež sa 
zistilo, že lipozómy určitej veľkosti sú schopné 
prechádzať hematoencefalickou bariérou. Toto 
zistenie je kľúčové pre návrhy nových metodík 
prevencie, či terapie niektorých ochorení, ktoré 
súvisia s poškodením centrálnej nervovej sústavy, 
akými sú napríklad Alzheimerova, či Parkinsonova 
choroba. 

My sme v našej práci používali lipozómy ako 
jednoduchý model bunkovej membrány, na ktorom 
sme skúmali procesy lipoperoxidácie a antioxidačnú 
aktivitu niektorých látok – extraktu z plodu palmy 
acai, extraktu zo ženšenu, kyseliny lipoovej 
a kyseliny kofeínovej. Všetky látky prejavili 
pomerne dobré antioxidačné vlastnosti a mohli by 
byť vo forme lipozómov použité v prevencii 
Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, ktoré obe 
súvisia aj s oxidačným stresom. 

Okrem toho sme skúmali interakcie dopamínu, 
ktorého nedostatok je popísaný v Parkinsonovej 
chorobe, s lipozómami a magnetolipozómami, 
študovali sme jeho percento zabudovania 
v unilamelárnych a multilamelárnych lipozómoch a 
jeho kontrolované uvoľňovanie 
z magnetolipozómov pomocou metódy 
vysokofrekvenčného ohrevu.     
Kľúčové slová: lipozómy, antioxidanty, 
neurodegeneratívne ochorenia, dopamín, 
magnetolipozómy 

1 Úvod 

1.1 Lipozómy a magnetolipozómy 

Lipozómy sú sférické častice tvorené 
fosfolipidovými membránami, ktoré sa nazývajú aj 
lamely.  Prvýkrát ich popísal Bangham, ktorý 
skúmal vlastnosti fosfolipidov [Bangham and 

Horne, 1964]. V závislosti od spôsobu prípravy 
môžu vznikať lipozómy, ktoré obsahujú len jednu 
lamelu (unilamelárne – ULL) alebo viac 
koncentricky usporiadaných lamel (multilamelárne -  
MLL). Líšia sa taktiež veľkosťou, poznáme malé 
(niekoľko desiatok nm) až gigantické (rozmery 
bunky – niekoľko desiatok µm) lipozómy. 

Bangham zistil, že keď sa fosfolipidový film 
hydratuje vodou, lipozómy sa postupne 
samoorganizujú. Táto ich schopnosť je spôsobená 
amfifilným charakterom molekuly fosfolipidu. 
Väčšina fosfolipidov je odvodená od glycerolu, na 
ktorý sa esterovo viažu dve vyššie nasýtené alebo 
nenasýtené mastné kyseliny a cez fosfátový zvyšok 
naviazaná jednoduchá organická molekula, 
napríklad cholín alebo lecitín. Jedinou výnimkou je 
sfingomyelín, ktorý sa neodvodzuje od glycerolu, 
ale od sfingozínu. Práve toto chemické zloženie 
podmieňuje správanie fosfolipidov – zvyšok 
kyseliny fosforečnej je negatívne nabitý a náboj 
môžu niesť aj niektoré skupiny v organickej 
molekule; ale dlhé reťazce, mastných kyselín sú 
vysoko nepolárne. Molekula fosfolipidu sa preto vo 
vodnom prostredí vždy snaží zaujať takú polohu, 
aby neprichádzalo k interakciám nepolárnych častí 
s polárnou vodou – hydrofilné časti molekuly, 
nazývané tiež hlavičky, sa orientujú do vodného 
prostredia, zatiaľ čo hydrofóbne reťazce mastných 
kyselín, nazývané tiež chvostíky, sa orientujú 
k sebe. Vzniká tak typická fosfolipidová štruktúra – 
fosfolipidová dvojvrstva, ktorá tvorí základ 
biomembrán. Dvojvrstvy a  lipozómy však nie sú 
jediné štruktúry, ktoré môžu z fosfolipidov vznikať, 
v závislosti od konkrétnych vlastností fosfolipidu 
môžu vznikať aj micely alebo invertované micely. 

To, že fosfolipidová dvojvrstva tvorí základ 
biomembrán, predstavuje najväčšiu výhodu 
lipozómov oproti ostatným, v biologických 
systémoch používaným, nanočasticiam. Sú 
biodegradovateľné, netoxické pre organizmus 
a nevyvolávajú odpoveď imunitného systému. Preto 
je vhodné ich používať ako prenášače liečiv a iných 
látok v organizme, v génovej terapii či 
imunoterapii. Aby mohli lipozómy slúžiť ako 
prenášače liečiv, musí sa najprv zabezpečiť ich 
stabilita v krvnom riečisku. Obyčajne sú 
vychytávané bunkami monocytovo-fagocytárneho 
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systému a hromadia sa v slezine a pečeni 
[Uhumwango and Okor, 2005]. Ich stabilita sa 
zvyšuje pridávaním cholesterolu či 
polyetylénglykolu. Ďalšou dôležitou otázkou vo 
využití lipozómov na terapiu je ich cielenie 
k určitému orgánu či tkanivu. Dosahuje sa 
pripájaním špecifických antigénov, glykoproteínov, 
apoproteínov alebo hormónov. Takto modifikované 
lipozómy sú dokonca schopné prechádzať 
hematoencefalickou bariérou do mozgu 
a uvoľňovať priamo v mieste látky, ktoré by sa do 
mozgu inak nedostali [Huwyler et al., 1996]. 

Okrem využitia lipozómov ako prenášačov liečiv 
existuje ešte jedna stratégia ich využitia – ako 
modelových systémov, na ktorých sa skúmajú 
vlastnosti membrán a procesov, ktoré na nich 
prebiehajú. My sme v predloženej práci skúmali 
proces lipoperoxidácie a účinky rôznych 
antioxidantov na tento proces. 

Magnetolipozómy sú lipozómy, ktoré buď vo 
vodnej alebo v lipidovej fáze majú zabudované 
magnetické nanočastice. Rovnako ako do 
lipozómov, je možné do nich zabudovať rôzne látky 
a liečivá. Ich výhodou je ich ľahké cielenie na 
miesto určenia pomocou externého magnetického 
poľa [Babincová et al., 2001]. Navyše je z nich 
možné kontrolovane uvoľňovať zabudované liečivo 
pomocou vysokofrekvenčného poľa, ktoré 
spôsobuje rotáciu a teda aj zohrievanie 
magnetických častíc pomocou Brownovho-
Néelovho efektu, kedy častice buď mechanicky 
alebo zvýšením svojej teploty perforujú membránu 
lipozómov a spôsobujú tak vyliatie ich obsahu 
v mieste určenia [Babincová et al., 2000]. 

1.2 Antioxidanty 

Reaktívne metabolity kyslíka sa v organizme tvoria 
aj za fyziologických aj za patologických 
podmienok. Biologicky významné štruktúry 
poškodzujú najmä reaktívne metabolity kyslíka 
hlavne tým, že ich oxidujú, preto sa vo všeobecnosti 
označujú ako prooxidanty. Aby sa zachovala 
neporušenosť bunky, musí existovať určitý systém, 
ktorý dokáže prooxidanty účinne eliminovať. 
Týmto systémom sú antioxidanty, zlúčeniny, ktoré 
dokážu reagovať s molekulami voľných radikálov 
za vzniku produktov neradikálového charakteru. Za 
fyziologických podmienok existuje medzi 
prooxidantmi a antioxidantmi rovnováha. Ak sa táto 
rovnováha poruší v prospech prooxidantov, 
v organizme dochádza k hromadeniu oxidačne 
poškodených molekúl, čo môže vyústiť do 
patologického procesu [Ďuračková, 1998].  

V ľudskom tele existuje viacero mechanizmov, 
ktoré majú za úlohu bojovať s oxidačným stresom. 
Sú to mechanizmy, ktoré zabraňujú tvorbe voľných 
radikálov, systémy, ktoré vychytávajú už vzniknuté 
voľné radikály – tzv. antioxidanty v pravom zmysle 

slova, ktoré ďalej podľa mechanizmu účinku 
môžeme deliť na: 
 scavengery, ktoré vychytávajú radikálové 

molekuly a premenia ich na neradikálové 
produkty, 

 trappery, ktoré lapajú silné radikály 
a premieňajú na stabilnejšie radikály, 

 quenchery, ktoré zhášajú voľné radikály. 
Okrem týchto má organizmus ešte zbierku 
reparačných mechanizmov, ktoré dokážu opraviť 
oxidačne poškodené molekuly.  

My sme sa venovali výskumu antioxidačných 
vlastností extraktov zo ženšenu a plodu palmy acai, 
kyseliny lipoovej a kyseliny kofeínovej. 

Pojmom ženšen sa označuje niekoľko rastlín 
druhu Panax, ktoré sa vyskytujú najmä v 
zmiešaných lesoch na východe a severovýchode 
Číny, vo východnom Rusku a v horách v Severnej 
Kórei. Ako liečivú rastlinu ju používala najmä 
tradičná východná ľudová medicína, najmä ako 
prostriedok na upokojenie, proti nespavosti, na 
liečenie dýchavičnosti a búšenia srdca. Obsahuje 
biologicky aktívne látky – ginsenoidy, ktoré patria 
medzi triterpénové saponíny. Výskumu ginsenoidov 
sa venovali viaceré štúdie, ktoré zistili mnohé 
priaznivé účinky týchto látok pri mnohých 
syndrómoch a ochoreniach, napr. pri diabete, či 
kolorektálnej rakovine [Cho et al., 2006], [Li et al., 
2010]. Ginsenoidy dokážu chelátovo viazať 
niektoré ióny prechodných kovov a vychytávať 
peroxylové a hydroxylové radikály [Kitts et al., 
2000], vďaka  čomu môžeme ženšen zaradiť medzi 
antioxidanty. 

Juhoamerická palma acai sa do širšieho 
povedomia verejnosti dostala pomerne nedávno. Jej 
plodom sú tmavofialové kôstkovice, ktorým sa 
pripisujú mnohé priaznivé účinky na ľudský 
organizmus. Obsahujú množstvo polyfenolov – 
antocyanínov, proantocyanidínov a iných 
flavonoidov, u ktorých bola zistená antioxidačná 
aktivita [Kang et al., 2010]. Dužina acai dobre 
vychytáva peroxylový radikál, peroxynitrit 
a hydroxylový radikál [Schauss et al., 
2006], znižuje hladinu non-HDL cholesterolu [De 
Souza et al., 2012] a stimuluje aktivitu makrofágov 
[Schauss et al., 2006]. 

Kyselina lipoová je vo vode nerozpustná látka, 
ktorá patrí medzi tioly. Spomedzi antioxidantov je 
význačná najmä tým, že antioxidačné vlastnosti má 
aj v oxidovanom (kyselina lipoová) aj 
v redukovanom (kyselina dihydrolipoová) stave 
[Navari-Izzo et al., 2002]. Organizmus je schopný 
kyselinu lipoovú podávanú v strave resorbovať 
a distribuovať do všetkých tkanív, vrátane mozgu 
[Packer and Tritschler, 1996]. Dokáže vychytávať 
hydroxylové radikály a singletový kyslík 
a chelátovo viaže niektoré ióny kovov (Mn

2+
, Zn

2+
, 

Cu
2+

) [Packer et al., 1995]. Kyselina dihydrolipoová 
vychytáva peroxylové a hydroxylové  radikály 
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a chelátovo viaže ión Fe
2+

 aj Fe
3+

. [Packer et al., 
1995] Pozitívne účinky má kyselina lipoová aj na 
niektoré ochorenia, ktoré primárne nesúvisia 
s oxidačným stresom – diabetes [Packer et al., 
1995], [Nickander et al., 1996], ischemicko-
reperfúzne stavy, pri otrave hubami, pacientov 
nakazených vírusom HIV a pacientov 
s neurodegeneratívnymi ochoreniami [Packer et al., 
1995]. 

Kyselina kofeínová je vo vode nerozpustná 
látka, ktorá obsahuje fenolové aj akrylové skupiny. 
Dokáže vychytávať hydroxylové radikály [Iwahashi 
et al., 1990], zhášať singletový kyslík, vychytávať 
superoxid [Foley et al., 1999] a chelátovo viazať 
Fe

2+
 [Gülçin, 2006]. Okrem toho prejavuje 

antihypergylkemické účinky, zvyšuje tvorbu 
glykogénu a má ďalšie pozitívne účinky [Jung et al., 
2006]. 

1.3 Neurodegeneratívne ochorenia 

Neurodegeneratívne ochorenia tvorí skupina 
ochorení, pri ktorých dochádza k progresívnej 
degenerácii neurónov vo špecifických oblastiach 
mozgu a miechy. Môžu byť sporadické alebo sa 
vyskytujú familiárne [Mačák et al., 2012]. Existuje 
mnoho paralel medzi rôznymi 
neurodegeneratívnymi ochoreniami. Vyskytujú sa 
pri nich genetické mutácie, najčastejšie v génoch, 
ktoré spolu nijako nesúvisia; akumulácie 
patologických foriem proteínov, ktoré majú 
zmenenú sekundárnu, či terciárnu štruktúru; 
poškodenia kaskád degradujúcich intracelulárne 
toxické proteíny; poškodenie bunkových membrán; 
dysfunkcie mitochondrií; poruchy axonálneho 
transportu; či chorobná stimulácia kaskád 
navodzujúcich apoptózu. Medzi neurodegeneratívne 
ochorenia patrí napríklad Alzheimerova choroba 
a Parkinsonova choroba. 

1.4 Alzheimerova choroba 

Alzheimerova choroba je progresívne ochorenie, 
ktoré postihuje mozog. Dochádza pri nej 
k neurofibrilárnej degenerácii spojenej s poruchami 
symbolických funkcií a s demenciou [Hulín, 2002]. 
Nastupuje väčšinou po 60. roku života. U 
postihnutých postupne dochádza k poruchám 
pamäti, orientácie a intelektu. Objavujú sa poruchy 
kôrových funkcií a podkôrovej sivej hmoty, 
choroba sa končí smrťou pacienta. 

V mozgu pacienta trpiaceho Alzheimerovou 
chorobou dochádza k hromadeniu neurofibrilárnych 
klbiek a senilných plakov. Senilné plaky sú 
nahromadenia patologického bielkovinového 
fragmetu β-amyloidu, ktorý má podobu 
amyloidových fibríl. Neurofibrilárne klbká sú 
najzávažnejšou poruchou cytoskeletu, ktorá sa pri 
Alzheimerovej chorobe vyskytuje. Sú to 

nahromadenia neurofilamentov so strednou až 
vysokou molekulovou hmotnosťou a mikrotubulov 
stabilizujúceho proteínu τ.  

Okrem týchto nálezov sa v mozgu postihnutom 
Alzheimerovou chorobou detekovali aj oxidačne 
poškodené bielkoviny, lipidy, sacharidy a nukleové 
kyseliny. Dôkazy oxidačného poškodenia nervovej 
sústavy u pacientov s Alzheimerovou chorobou 
zahŕňa aj prítomnosť železa vo zvýšenej 
koncentrácii, zmeny na enzýmoch antioxidačného 
ochranného systému a markery oxidačného 
poškodenia proteínov a lipidov [Good et al., 1996]. 
V súčasnosti sa teória, že oxidačný stres je 
dôsledkom patologických zmien na mozgu 
postupne vymieňa za teóriu, že patologické zmeny 
na mozgu sú dôsledkom oxidačnej záťaže 
a vznikajú ako kompenzačné mechanizmy [Sayre et 
al., 1997]. 

1.5 Parkinsonova choroba 

Parkinsonova choroba sa prejavuje poruchou 
motorických funkcií, ktorá je charakterizovaná 
svalovou rigiditou, stratou mimiky tváre, ohnutým 
držaním tela, pomalým pohybom 
a charakteristickým trasom, ktorý je najviac patrný, 
keď je postihnutý v pokoji. U časti pacientov sa 
vyvíja demencia podobná Alzheimerovej chorobe. 
Rovnako ako u Alzheimerovej choroby sa 
najčastejšie rozvíja po 60. roku života [Mačák et al., 
2012]. 

Spomínané príznaky sú spôsobené stratou 
neurónov v substantia nigra a locus caeruleus, ktoré 
tvoria dopamín, zároveň sú obe tieto miesta 
depigmentované. Strácajú sa neuróny, ktoré tvoria 
neuromelanín a objavujú sa Lewyho telieka – 
acidofilné guľovité útvary, obklopené úzkym 
svetlým dvorcom, zložené z jemných filamentov 
a granulárneho materiálu [Mačák et al., 2012].  

Nedávne štúdie odhalili významnú úlohu 
mitochondriálnej dysfunkcie v patogenéze 
Parkinsonovej choroby, čo súvisí so zvýšeným 
oxidačným stresom, ktorému je vystavený mozog 
pacienta postihnutého touto chorobou [Henchcliffe 
and Beal, 2008].  
 

2 Materiály a metódy 

2.1 Použité chemikálie 

Na prípravu lipozómov bol použitý sójový lecitín 
M = 750 g/mol, SIGMA; chloroform CH3Cl, 
M = 119,38 g/mol, SLAVUS Bratislava;  ultračistá 
deionizovaná voda H20, M = 18,02 g/mol, 
CENTRALCHEM. 

Použili sme tieto komerčne dostupné 
antioxidanty: ženšen, EDEN Pharma, SR; acai, 
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EDEN Pharma, SR; kyselina lipoová C8H14O2S2, 
M = 206,6 g/mol, MERCK; kyselina kofeínová 
C9H8O4, M = 180,16 g/mol, SIGMA ALDRICH. 

Na vyvolanie peroxidácie sme používali 
Fentonove činidlo: peroxid vodíka H2O2, 
M = 34,02g/mol, 30%, Chemické závody Sokolov; 
síran železnatý FeSO4.7H2O, M = 278,05g/mol, 
SLAVUS Bratislava a ultračistá deionizovaná voda 
H20, M = 18,02 g/mol, CENTRALCHEM. 

Na spektrofotometrické merania Kleinovho 
peroxidačného indexu sme použili etylalkohol pre 
UV C2H5OH, M = 46,07 g/mol, CENTRALCHEM. 

Na skúmanie interakcií dopamínu s lipozómami 
a magnetolipozómomami sme použili dopamín 
C8H11NO2, M = 153,18 g/mol, SIGMA ALDRICH. 
Magnetolipozómy boli pripravené z 
dipalmytoylfosfatidylcholínu (DPPC) C40H80NO8P, 
M = 734,039 g/mol, SIGMA ALDRICH; 
dietyléteru C4H10O, M = 74,12 g/mol, SIGMA 
ALDRICH; chloroformu CH3Cl, M = 119,38 g/mol, 
SLAVUS Bratislava; a dextránmagnetitových 
nanočastíc (10 nm). 

2.2 Príprava lipozómov a zabudovanie 
rôznych látok do lipozómov 

Na prípravu lipozómov sme zvolili Banghamovu 
hydratačnú metódu – hydratovaním lipidového 
filmu pri nej vznikajú multilamelárne lipozómy. 
Unilamelárne lipozómy sme pripravovali 
sonifikáciou alebo extrúziou, v prípade, že sme 
potrebovali skúmať unilamelárne lipozómy 
uniformnej veľkosti. 

Vzhľadom k tomu, že multilamelárne lipozómy 
sa skladajú z dvojvrstiev, ktoré sú od seba oddelené 
vodnou fázou, existujú dve stratégie zabudovávania 
skúmaných látok – do vodnej fázy alebo do 
lipidovej fázy. Miesto zabudovania sa volí podľa 
rozpustnosti danej látky, pričom látky, ktoré sa 
rozpúšťajú vo vode, sa zabudovávajú do vodnej 
fázy a látky rozpustné v nepolárnych rozpúšťadlách 
sa zabudovávajú do lipidovej fázy. 

Lipozómy boli pripravené nasledovným 
spôsobom: 
 Sójový lecítín (5 mg na 1 ml výsledného 

množstva) sme rozpustili v chloroforme. Ak sa 
do lipozómov zabudovávali látky rozpustné 
v nepolárnych rozpúšťadlách, pridali sme ich do 
vzniknutého lipidového roztoku. 

 Lipidový roztok sme nechali odpariť vo 
vákuovej odparke – na stene nádoby vznikol 
tenký lipidový film. 

 Film sme hydratovali deionizovanou vodou, 
alebo, v prípade, že sme do lipozómov 
zabudovávali látku rozpustnú vo vode, 
roztokom tejto látky. Mechanickým 
pretrepávaním po dobu asi 15 min  sme získali 
koloidný roztok multilamelárnych lipozómov. 

 Unilamelárne lipozómy sme pripravili 
sonifikáciou po dobu 20 min (sonikátor Brown 
Labsonic 2000). Unilamelárne lipozómy 
uniformnej veľkosti sme získali extrúziou cez 
50 nm filter (Avestin, Kanada). 

 

2.3 Príprava magnetolipozómov so 
zabudovaným dopamínom 

Na prípravu magnetolipozómov sme rozpustili 
100 mg DPPC v 20 ml zmesi dietyléteru 
a chloroformu (1:1) v banke s okrúhlym dnom. Do 
roztoku lipidu sme pridali 3 ml dextránmagnetitu. 
Vzniknutá emulzia bola sonikovaná po dobu 5 min 
pri teplote T = 40°C (sonikátor Brown Labsonic 
2000) pri 35 kHz pod dusíkovou atmosférou. Po 
odparení rozpúšťadla sa vzniknutý film hydratoval 
roztokom dopamínu v deionizovanej vode. 
Nezabudovaný dopamín bol odstránený pomocou 
centrifugácie (Neofuge 23R) pri 20000  rpm po 
dobu 40 min. Nezabudovaný magnetit bol 
odstránený magnetickou dekantáciou. 

Pretrepaním vznikli MLL, ktoré boli 15 min 
sonikované pri T = 42°C – vznik ULL so 
zabudovaným 1 mmol/l roztokom dopamínu. 

2.4 Sledovanie lipoperoxidácie a 
antioxidačnej aktivity, metóda 
absorpčnej spektrofotometrie, 
 Kleinovho peroxidačného indexu 
a metóda oxymetrie 

Peroxidáciu lipidových membrán sme navodili 
pomocou Fentonovho činidla (13,4 mg FeSO4.7H2O 
+ 3,76 ml H2O + 240 µl H2O2), ktoré sme 1 hod 
nechali pôsobiť na 1 ml lipozómov so 
zabudovaným antioxidantom.  

Stupeň peroxidácie bol hodnotený Kleinovým 
peroxidačným indexom, ktorý sa stanovuje 
pomocou metódy absorpčnej spektrofotometrie. 
Absorpčná spektrofotometria využíva schopnosť 
niektorých látok absorbovať fotón a prejsť tak 
z nižšej energetickej hladiny na vyššiu energetickú 
hladinu, čo sa pri prechode svetelného lúča s 
intenzitou I0  danou látkou prejaví jeho zoslabením. 
Toto zoslabenie popisuje Lambertov-Beerov-
Boguerov zákon: 

                            (1)  

kde veličiny ε, c a l predstavujú charakteristiku 
prostredia, cez ktoré lúč prechádza, pričom ε je 
mólový absorpčný koeficient, c je koncentrácia 
látky a l je optická dráha, resp. hrúbka absorbujúcej 
vrstvy. Množstvo absorbovaného svetla popisuje 
bezrozmerná fyzikálna veličina – absorbancia: 

                                 (2) 

Absorbancia bola meraná na jednolúčovom UV-
VIS spektrofotometri Shimadzu UV-mini 1240 
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a jednolúčovom UV-VIS spektrofotometri Jenway 
7315. 

Kleinov peroxidačný index je pomer absorbancií 
pri charakteristických vlnových dĺžkach: 

 
(3) 

Pri λ = 233 nm absorbujú konjugované diény, 
ktoré vznikajú pri procese lipoperoxidácie, pričom 
ich absorbancia sa s narastajúcim stupňom 
peroxidácie zvyšuje a pri λ = 215 nm absorbujú 
skupiny charakteristické pre neperoxidované 
lipozómy. 

Pri určovaní stupňa peroxidácie sme 
peroxidované lipozómy pripravili vyššie popísaným 
postupom a následne sme ich rozrušili v etanole 
(pomer etanol : peroxidované lipozómy bol 20:1). 
Etanol sme na lipozómy nechali pôsobiť po dobu 
15 min, aby došlo k úplnému rozrušeniu lipozómov 
na lipidy. Absorpčné spektrum sme merali 
v intervale vlnových dĺžok 200 – 400 nm, pričom 
sme ako referenčný roztok používali etanol pre UV. 
Pre meranie v UV oblasti bola použitá kremenná 
kyveta. 

Oxymetria je metóda, ktorá meria obsah kyslíka 
vo vzorke. Počas peroxidácie lipozómov dochádza 
k spotrebe kyslíka, čiže obsah rozpusteného kyslíka 
vo vzorke, ktorá je peroxidovaná je menší ako vo 
vzorke, ktorá oxidácii vystavená nebola. Na 
meranie bol použitý oxymeter inoLab Oxi 740. Pred 
každým meraním sa najprv vyčistí senzor na 
elektróde a elektróda sa naplní roztokom ELY/G, 
ktorý dodáva výrobca zariadenia. Pripravenú 
elektródu potom vkladáme do redestilovanej vody, 
zistíme jej strmosť a obsah kyslíka, ktorý by sa mal 
zhodovať s hodnotami, ktoré sú pre danú teplotu 
tabelované.  

2.5 Percento zabudovania 

Percento zabudovania látky predstavuje množstvo 
látky, ktoré zostanem uzatvorené v lipozómoch po 
hydratovaní lipidového filmu. Lipozómy pripravené 
štandardným spôsobom sme centrifúgovali pri 
20000 rpm a odobrali pelet. Objem supernatantu 
sme stanovili pomocou absorpčnej 
spektrofotometrie na základe vopred zistenej 
kalibračnej krivky danej látky. 

2.6 Metóda vysokofrekvenčného 
ohrevu 

Pomocou vysokofrekvenčného poľa je možné 
zahriať magnetické častice obsiahnuté 
v magnetolipozómoch na hypertermickú teplotu. Na 
zahrievanie pomocou VF poľa sme používali VF 
generátor GV6A (ZEZ Rychnov). Frekvencia 
použitého poľa bola 3,5 MHz. Použitý generátor má 
tieto parametre: 

 maximálne napätie na rezonančnej cievke: 
Umvf = 4,5 kV (možno regulovať) 

 maximálny výkon: Pmvf = 6 kW (možno 
regulovať) 

 maximálny príkon: Pmax = 10 kVA 
 magnetická indukcia: B = 1,13 mT 

Schéma použitého prístroja je uvedená na obr. 1. 
Teplota vzoriek bola meraná na mikrovoltmetri-

pikoampérmetri BM 545 (Tesla), ktorý sleduje 
termoelektrické napätie UCu-Ko ako rozdiel 
potenciálov na koncoch vodičov termočlánku na 
rozsahu 1 mV. Jeden koniec termočlánku meria 
teplotu miestnosti Tm– je neustále ponorený do 
olejového kúpeľa. Teplotu vzoriek sme merali 
druhým koncom termočlánku a vypočítali zo 
vzťahu: 

                        (4) 

kde K je stredná hodnota citlivosti merania 
K = 41 µV/°C. 

Obr. 1: Schéma generator GV6A - 1. trojzávitová 

indukčná medená cievka (ϕ  = 24 mm) rezonančného 

obvodu chladená vodou 2. nosná teflónová platňa 

3. merané vzorky tepelne izolované polystyrénom 

4. merač amplitúdy VF napätia 5. indukčný medený 

závit (ϕ = 0,7 mm) 6. merač amplitúdy indukcie VF 

magnetického poľa 7. vysokonapäťové vodiče (15 kV) 

napojené k Emvf a Bmvf 8. uzemnený plášť alebo 

vodivá platňa kondenzátora 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Vplyv rôznych antioxidantov na 
peroxidáciu lipozómov 

Na systéme ULL sme sledovali antioxidačnú 
aktivitu niektorých vybraných látok v rôznych 
koncentráciách. Skúmali sme antioxidačné 
vlastnosti extraktov zo ženšenu a plodu palmy acai 
a antioxidačnú aktivitu kyseliny lipoovej a kyseliny 
kofeínovej.  Na kvantifikáciu antioxidačnej aktivity 
sme používali Kleinov peroxidačný index, ktorý 
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sme najprv stanovili pre neperoxidované aj 
peroxidované lipozómy bez zabudovaných 
antioxidantov. Peroxidačný index 
neperoxidovaných lipozómov je 
PI = 0,528 ± 0,017 (n = 5, SD) a peroxidačný 
index peroxidovaných lipozómov je 
PI = 1,064 ± 0,037 (n = 5, SD). Z toho 
vyplýva, že čím nižší peroxidačný index 
skúmaný antioxidant dosiahne, tým silnejšia je 
jeho antioxidačná aktivita.  

Ženšen je druh rastliny, ktorý sa už od staroveku 
často používal najmä v ľudovej východnej medicíne 
na liečenie rôznych ochorení. V súčasnosti sa mu 
venuje pozornosť najmä kvôli vysokému obsahu 
ginsenoidov, ktoré sú jeho hlavnou bioaktívnou 
zložkou a majú mnohé pozitívne biologické účinky. 
Účinky tejto rastliny sú skôr známe z populárnej 
literatúry, kde sa zdôrazňuje najmä jeho úloha v 
procese starnutia, pri ktorom sa tvorí aj množstvo 
voľných radikálov. 

Graf 1: Závislosť Kleinovho peroxidačného indexu od 

koncentrácie extraktu zo ženšenu zabudovaného do 

ULL; n = 5, SD 

Ako je vidieť na grafe 1 peroxidačný index 
so stúpajúcou koncentráciou zabudovaného 
antioxidantu klesá. Už pri nízkej koncentrácii 
(c = 0,006 g/ml) je jeho hodnota 
PI = 0,729 ± 0,018. S ďalším zvýšením 
koncentrácie jeho hodnota klesá až po koncentráciu 
ženšenu c = 0,1 g/ml, kedy dosahuje meraný 
peroxidačný index PI hodnotu 0,684 ± 0,024.  

Plodu palmy acai sa vo vedecko-populárnych 
kruhoch v poslednom čase tiež venuje zvýšená 
miera pozornosti. Pripisujú sa jej mnohé pozitívne 
účinky na organizmus, preto sme sa rozhodli 
preskúmať jej antioxidačné vlastnosti v procese 
peroxidácie. 

Ako je vidno na grafe 2, PI so stúpajúcou 
koncentráciou extraktu z acai zabudovaného do 
ULL klesá. Pri najnižších koncentráciách, 
c = 0,0001 g/ml a c = 0,001 g/ml je antioxidačná 
aktivita extraktu z acai takmer zanedbateľná – 
PI = 1,003 ± 0,008 a PI = 1,024 ± 0,013. Avšak pri 
vyšších koncentráciách acai antioxidačná aktivita 
vzrastá až do koncentrácie c = 0,02 g/ml, kedy je 
PI = 0,614 ± 0,027. 

Graf 2: Závislosť Kleinovho peroxidačného indexu od 

koncentrácie extraktu z plodu palmy acai 

zabudovaného do ULL; n = 5, SD 

Antioxidačné schopnosti kyseliny lipoovej sú 
z literatúry známe už dlhšiu dobu, avšak nikdy 
neboli skúmané v procese lipoperoxidácie, preto 
sme sa rozhodli zhodnotiť jej aktivitu aj v tomto 
smere. Kyselinu lipoovú sme na rozdiel od 
extraktov z acai a ženšenu zabudovávali do 
lipidovej fázy lipozómov. 

Graf 3: Závislosť Kleinovho peroxidačného indexu od 

koncentrácie kyseliny lipoovej zabudovanej do ULL; 

n = 5, SD 

Z grafu 3 je vidno, že pri koncentrácii 
c = 0,05 mmol/l kyselina lipoová ešte nevykazuje 
žiadnu antioxidačnú aktivitu (PI = 1,061 ± 0,004), 
ale so stúpajúcou koncentráciou peroxidačný index 
klesá až na hodnotu PI = 0,673 ± 0,042 
(c = 13 mmol/l). Kyselina lipoová je teda veľmi 
silný antioxidant, ktorý dokáže vychytávať voľné 
radikály, najmä hydroxylové, ktoré vznikajú počas 
lipoperoxidácie.  

Antioxidačné účinky kyseliny kofeínovej už boli 
skúmané na viacerých modeloch, preto sme sa ich 
rozhodli preveriť aj na systéme unilamelárnych 
lipozómov podrobených Fentonovej reakcii. 
Kyselina kofeínová obsahuje fenolové a akrylové 
skupiny a nachádza sa v káve a argánovom oleji. 
Rovnako ako kyselina lipoová je rozpustná 
v nepolárnych rozpúšťadlách, preto sme ju 
zabudovávali do lipidovej fázy lipozómov. 
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Graf 4: Závislosť Kleinovho peroxidačného indexu od 

koncentrácie kyseliny kofeínovej zabudovanej do 

ULL; n = 5, SD 

Ako je vidieť na grafe 4, peroxidačný index 
kyseliny kofeínovej s narastajúcou koncentráciou, 
ktorú sme zabudovali do ULL, klesá. V malých 
množstvách c = 1 mmol/l kyselina kofeínová 
nepôsobí ako antioxidant PI = 0,998 ± 0,029. 
V najvyššej použitej koncentrácii (c = 10 mmol/l) 
dosahuje peroxidačný index PI = 0,785 ± 0,009.  

Kyselina kofeínová má čiastočné 
antioxidačné účinky, ale v porovnaní 
s ostatnými študovanými antioxidantmi je jej 
antioxidačná kapacita nižšia. 

 Graf 5: Vzájomné porovnanie Kleinových 

peroxidačných indexov najvyšších použitých 

koncentrácií antioxidantov 

Na grafe 5 je vidno, že antioxidant, ktorý 
dosiahol najnižší peroxidačný index pri najvyššej 
sledovanej koncentrácii (c = 0,02 g/mol) 
PI = 0,614 ± 0,027, je extrakt z plodu palmy acai. 
Veľmi podobné a takmer rovnako také dobré 
výsledky ako acai dosiahol aj extrakt zo ženšenu 
a kyselina lipoová. Extrakt zo ženšenu sme skúmali 
pri najvyššej koncentrácii c = 0,1 g/ml, v ktorej 
dosiahol PI = 0,684 ± 0,024 a kyselinu lipoovú pri 
koncentrácii c = 13 mmol/l, v ktorej dosiahla 
PI = 0,673 ± 0,042. Najslabším antioxidantom bola 
kyselina kofeínová, ktorá pri koncentrácii 
c = 10 mmol/l dosiahla peroxidačný index len 

PI = 0,785 ± 0,009. Napriek o niečo vyššiemu 
peroxidačnému indexu u kyseliny kofeínovej však 
môžeme povedať, že všetky štyri látky sú účinné 
antioxidanty a pri podávaní do organizmu, či už 
v strave alebo v podobe lipozómov sa môžu vo 
významnej miere podieľať na zlepšení oxidačného 
stresu, ktorý sa podieľa na patogenéze niektorých aj 
neurodegeneratívnych ochorení. 

Graf 6: Množstvo kyslíka vo vzorkách 

peroxidovaných ULL, do ktorých boli zabudované 

antioxidanty – extrakty zo ženšenu a acai a kyselina 

lipoová; n = 5, SD 

Antioxidačnú aktivitu sme porovnávali aj 
použitím metódy oxymetrie, ktorá meria priamu 
spotrebu kyslíka vo vzorke. Antioxidačnú aktivitu 
sme vyhodnocovali na základe porovnania 
s množstvom kyslíka vo vzorke neperoxidovaných 
a vo vzorke peroxidovaných lipozómov. 

Peroxidované lipozómy obsahovali 0,267 ± 0,06 
kyslíka, kým množstvo kyslíka v neperoxidovaných 
lipozómoch bolo 4,473 ± 0,134. Čím vyššie do 
tohto intervalu spadali namerané hodnoty množstva 
kyslíka vo vzorkách ULL so zabudovanými 
antioxidantmi, tým silnejšia bola ich antioxidačná 
aktivita. 

Rovnako ako pri Kleinovej metóde 
peroxidačných indexov, sa aj tu ako najsilnejší 
antioxidant preukázal extrakt z plodu palmy acai 
(graf 6), vo vzorke ktorého bolo množstvo kyslíka 
4,307 ± 0,161. Na druhom mieste bola kyseliny 
lipoová, kde množstvo kyslíka vo vzorke kleslo na 
hodnotu 4,269 ± 0,11. Vo vzorke s extraktom zo 
ženšenu bolo množstvo kyslíka 3,933 ± 0,125. 
 

3.2 Interakcie dopamínu s lipozómami 
a magnetolipozómami 

Dopamín je vo vode rozpustná látka, ktorá má 
významnú úlohu v ľudskom organizme. Patrí medzi 
katecholamíny a účinkuje ako neurotransmiter 
a hormón. V mozgu je zodpovedný za učenie sa 
systémom odmien. Ako intravenózny liek pôsobí na 
sympatikový nervový systém, zvyšuje srdcovú 
frekvenciu a krvný tlak. Neprechádza 
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hematoencefalickou bariériou, preto pri podaní 
intravenózne nemá účinok na centrálny nervový 
systém. 

Graf 7: Kalibračná krivka dopamínu 

 
Graf 8: Percento zabudovania dopamínu 

(c = 0,933 mmol/l) do MLL a ULL s veľkosťou častíc 

50 nm 

Ako je vidieť na grafe 8, zistili sme, že v MLL je 
zabudované približne 6,78 ± 1,36 % množstva 
z celkového použitého množstva roztoku dopamínu. 
V 50 nm veľkých ULL, ktoré sme pripravili 
metódou extrúzie, je zabudované len približne 
3,27 ± 0,86 % z celkového použitého množstva 
dopamínu.  

Rozdiel je spôsobený zánikom vodných fáz 
medzi jednotlivými lamelami multilamalárnych 
lipozómov, ktoré sú počas extrúzie, pri prechode 
50 nm filtrom z MLL oddelené a zostáva len jedna 
lamela sférického tvaru, ktorá je vyplnená vodnou 
fázou. 

Graf 9: Vysokofrekvenčný ohrev lipozómov 

a magnetolipozómov; n = 8, SD 

Metódou vysokofrekvenčného ohrevu sme 
skúmali zahrievanie DPPC lipozómov 
a magnetolipozómov, aby sme zistili za akú dobu sa 
pri nami používaných dextránmagnetitových 
nanočasticiach (10 nm) dosiahne hypertermická 
teplota T = 42 - 44°C.  

Ako je vidno na grafe 9, zahrievali sa len 
magnetolipozómy, teplota lipozómov sa držala na 
pomerne konštantnej teplote T = 24°C. Teplota 
magnetolipozómov s dextránmagnetitom 
s časticami veľkými 10 nm  sa však zvyšovala až na 
hodnotu T = 44,12 ± 0,1°C. Hypertermickú teplotu 
T = 42,07 ± 0,07°C dosiahli magnetolipozómy za 
čas t = 30 min, počas nasledujúcich 40 min sa ich 
teplota zvyšovala už len málo. 

Graf 10: Percento z celkového zabudovaného 

množtva dopamínu (c = 1 mmol/l), ktoré vytieklo 

z magnetolipozómov po rôzne dlhom ohreve 

vysokofrekvenčným poľom 

Na grafe 10 je uvedené percento z celkového 
množstva dopamínu, ktorý bol zabudovaný do 
magnetolipozómov, ktoré sa počas zahrievania vo 
VF poli z magnetolipozómov uvoľnilo. Čím dlhšie 
boli magnetolipozómy vystavené účinkom VF poľa, 
tým viac dopamínu sa z nich uvoľnilo. 
Hypertermickú teplotu magnetolipozómy dosahujú 
po 30 minútach v poli, avšak najväčší skok v úniku 
dopamínu z magnetolipozómov sme zaznamenali 
medzi t = 40 min a t = 50 min. Čiastočne je 
spôsobený tým, že DPPC má teplotu fázového 
prechodu T = 42°C, pri ktorej dochádza k zmene 
fázy lipidu na kvapalno-kryštalickú, čím sa zvyšuje 
permeabilita lipidovej membrány.  

Po ohreve trvajúcom len 10 min sa 
z magnetolipozómov neuvoľnil žiaden, alebo len 
spektrofotometricky nedetekovateľné množstvo 
dopamínu. S narastajúcim časom sa množstvo 
uvoľneného dopamínu zvyšovalo až na hodnotu 
74,19 ± 0,13%, ktoré sa uvoľnilo po zahrievaní po 
dobu t = 60 min. 
 

4 Záver 

V práci sme skúmali antioxidačné vlastnosti 
niektorých vybraných látok – extraktu z plodu 
palmy acai, extraktu zo ženšenu, kyseliny lipoovej a 
kyseliny kofeínovej. Všetky prejavili pomerne 
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dorbré antioxidačné schopnosti – ako najsilnejší 
antioxidant v procese lipoperoxidácie sa preukázal 
extract z plodu palmy acai, avšak veľmi dobré 
výsledky mal aj extract zo ženšenu a kyselina 
lipoová. V porovnaní s ostatnými antioxidantmi 
bola kyselina kofeínová najslabšia, ale aj napriek 
tomu je jej antioxidačná kapacita pomerne vysoká. 

Podávanie týchto látok do organizmu v podobe 
lipozómov, môže zabezpečiť prevenciu pred 
vznikom niektorých ochorení, ktoré súvisia s 
oxidačným stresom, napríklad Alzheimerova, či 
Parkinsonova choroba. Výhoda použitia týchto 
antioxidantov v lipozómoch ako nosičoch je 
výhodná aj z toho dôvodu, že lipozómy do určitej 
veľkosti dokážu prechádzať cez hematoencefalickú 
bariéru a dostať sa tak presne na miesta v mozgu, 
kde je ich treba. 

 Skúmali sme aj interakcie dopamínu s 
lipozómami a magnetolipozómami. Dopamín sa do 
multilamelárnych aj unilamelárnych lipozómov 
zabudováva pomerne ľahko, avšak jeho percento 
zabudovania, najmä v ULL nie je veľmi vysoké. 

Pomocou metódy vysokofrekvenčného ohrevu 
 sme skúmali kontrolované uvoľňovanie dopamínu 
z magnetolipozómov. Dopamín sa z nich uvoľňoval 
postupne, ale po dlhšom pôsobení VF poľa, v 
pomerne vysokých množstvách. 

Použitie lipozómov a magnetolipozómov ako 
prenášačov dopamínu do mozgu u pacientov 
postihnutých Parkinsonovou chorobou je 
perspektívna metóda liečby tohto 
neurodegeneratívneho ochorenia 

Poďakovanie 

Za odborné vedenie, cenné rady a trpezlivosť 
ďakujem prof. RNDr. Melánii Babincovej, CSc. 

Literatúra 

[Babincová et al., 2000] Babincová, M., Šusteková, 
E. and Babinec, P.(2000). Heating of 
superparamagnetic coloid in high-frequency 
magnetic field: implication for electromagnetic 
hypertermia. Czechoslovak Journal of Physics,  
50:979-981. 

[Babincová et al., 2001] Babincová, M., Babinec, P. 
and Bergemann, C. (2001). High gradient 
magnetic capture of ferrofluid: Implication for 
drug targeting and tumor embolization. 
Zeitschrift für Naturforschung, 56:909-911. 

[Bangham and Horne, 1964] Bangham, A.D. and 
Horne, R.W. (1964). Negative staining of 
phospholipids and their structural modification 
by surface-active agents as observed in the 
electron microscope. J Mol Biol., 8:660–668. 

[Cho et al., 2006] Cho, W.C.S., Chung, W.-S., Lee, 
S.K.W., Leung, A.W.N., Cheng, C.H.K. and 
Yue, K.K.M. (2006). Ginsenoid Re of Panax 

ginseng posses significant antioxidant and 
antihyperlipidemic efficacies in streptozotocin-
induced diabetic rats. European Journal of 
Pharmacology, 550:173-179. 

[De Souza et al., 2012] De Souza, M.O., Silva, M., 
Silva, M.E., Oliveira, R. de P. and Pedrosa, M.L. 
(2010). Diet supplementation with acai (Euterpe 
oleracea Mart.) pulp improves biomarkes of 
oxidative stress and the serum lipid profile in 
rats. Nutrition, 26:804-810. 

[Ďuračková, 1998] Ďuračková, Zdena. Voľné 
radikály a  antioxidanty v medicíne (I). 
Bratislava: Slovak Academic Press, 1998. ISBN 
80-88908-11-6 

[Foley et al., 1999] Foley, S., Navartnam, S., 
McGarvey, D.J., Land E.J., Truscott, T.G. and 
Rice-Evans, C.A. (1999). Singlet oxygen 
quenching and the redox properties of 
hydroxycinnamic acids. Free Radic Biol Med. 
26:1202-1208. 

[Good et al., 1996] Good, P.F., Werner, P., Hsu, A., 
Olanow, C.W. and Perl, D.P. (1996). Evidence 
of neuronal oxidative damage in Alzheimer’s 
disease. American Journal of Pathology, 149:21-
27. 

[Gülçin, 2006] Gülçin, Ilhami. (2006). Antioxidant 
activity of caffeic acid (3,4-dihydroxycinnamic 
acid). Toxicology, 217:213-220. 

[Henchcliffe and Beal, 2008] Henchcliffe, C. and 
Beal, M.F. (2008). Mitochondrial biology and 
oxidative stress in Parkinson disease 
pathogenesis. Nature Clinical Practice 
Neurology. 4:600-609. 

[Hulín, 2002] Hulín, Ivan. Patofyziológia. 6. 
Vydanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 
2002. ISBN 80-89104-05-3 

[Huwyler et al., 1996] Huwyler, J., Wu, D. and 
Pardrige, W.M. (1996). Brain drug delivery of 
small molecules using immunoliposomes. Proc 
Natl Acad Sci U S A, 93:14164-14169.  

[Iwahashi et al., 1990] Iwahashi, H., Ishii, T., 
Sugata, R. and Kido, R. (1990). The effects of 
caffeic acid and its related catechols on hydroxyl 
radical formation by 3-hydroxyanthranilic acid, 
ferric chloride, and hydrogen peroxide. Arch 
Biochem Biophys. 276:242-247. 

[Jung et al., 2006] Jung, U.J., Lee, M-K., Park, 
Y.B., Jeon, S-M. and Choi, M-S. (2006). 
Antihyperglycemic and antioxidant properties of 
caffeic acid in db/db mice. The Journal of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics. 
318:476-483. 

[Kang et al., 2010] Kang, J., Li, Z., Wu, T., Jensen, 
G.S., Schauss, A.G. and Wu, X. (2010). Anti-
oxidant capacities of flavonoid compounds 
isolated from acai pulp (Euterpe oleracea Mart.). 
Food Chemistry, 122:610-617. 

[Kitts et al., 2000] Kitts, D.D., Wijewickreme, A.N. 
and Hu, C. (2000). Antioxidant properties of 

Nanoštruktúry v prevencii a terapii neurodegeneratívnych chorôb 95



 

 

North American ginseng extract. Molecular and 
Cellular Biochemistry, 203:1-10. 

[Li et al., 2010] Li, B., Wang, C., He, T., Yuan, C. 
and Du, W. (2010). Antioxidants potentiate 
american ginseng –induced killing of colorectal 
cancer cells. Cancer Lett., 289:62-70. 

[Mačák et al., 2012] Mačák, J., Mačáková, J., and 
Dvořáčková, J. Patologie. 2. doplnené vydanie. 
Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-
247-3530-6. 

[Navari-Izzo et al., 2002] Navari-Izzo, F., 
Quartacci, M.F. and Sgherri, C. (2002). Lipoic 
acid: a unique antioxidant in the detoxication of 
activated oxygen species. Plant Physiol 
Biochem., 40:463-470. 

[Nickander et al., 1996] Nickander, K.K., McPhee, 
B.R., Low, P.A. and Tritschler, H.J. (1996). 
Alpha-lipoic acid: Antioxidant potency against 
lipid peroxidation of neural tissues in vitro and 
implications for diabetic neuropathy. Free 
Radical Biology & Medicine, 21:631-639. 

[Packer and Tritschler, 1996] Packer, L. and 
Tritschler, H.J. (1996). Alpha-lipoic acid: the 
metabolic antioxidant. Free Radical Biology & 
Medicine, 20:625-626. 

[Packer et al., 1995] Packer, L.,Witt, E.H. and 
Tritschler, H.J. (1995). Alpha-lipoic acid as 
biological antioxidant. Free Radical Biology & 
Medicine, 19:227-250. 

[Sayre et al., 1997] Sayre, L.M., Zelasko, D.A., 
Harris, P.L.R., Perry, G., Salomon, R.G. and 
Smith, M.A. (1997). 4-Hydroxynonenal-derived 
advanced lipid peroxidation end products are 
increased in Alzheimer’s disease. Journal of 
Neurochemistry, 68:2092-2097. 

[Schauss et al., 2006] Schauss, A.G., Wu, X., Prior, 
L.R., Ou, B., Huang, D., Owens, J., Agarwal, A., 
Jensen, G.S., Hart, A.N. and Schanbrom, E. 
(2006). Antioxidant capacity and other bioactive 
capacities of the freeze-dried amazonian palm 
berry, euterpe oleraceae Mart. (Acai). J Agric 
Food Chem., 54:8604-8610. 

[Uhumwango and Okor, 2005] Uhumwangho, M.U. 
and Okor, R.S. (2005). Current trends in the 
production and biomedical applications of 
liposomes: a review. Journal of Medicine and 
Biomed. Res., 4:9-21 

96 H. Vrbovská



Štúdium metabolického stavu Gluconobacter oxydans 
pomocou optickej spektroskopie endogénnych fluorofó rov 

(rozšírený abstrakt) 
Katarína Kromková1*  

Školiteľ: Dušan Chorvát1,2‡ 

1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
2 Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 

 

                                                           
* kromkova.katarina@gmail.com 
‡ chorvat@ilc.sk 

Štúdium metabolického stavu buniek, či už 
živočíšnych, rastlinných alebo baktérií má veľký 
význam v rôznych oblastiach výskumu. 

 Metabolický stav živých organizmov sa dá 
študovať rôznymi spôsobmi, mnohé z nich sú však 
invazívne a pre daný organizmus deštrukčné. 
V posledných desaťročiach sa elektronika vyvinula 
do takej úrovne, že časovorozlíšená spektroskopia 
sa javí byť sľubnou neinvazívnou metódou na 
štúdium metabolického stavu živých objektov 
priamo v ich prirodzenom prostredí.  

Metabolický stav, ale aj iné charakteristiky 
živých buniek sa dajú sledovať pomocou 
pozorovania zmien vlastností fluorescencie 
endogénných fluorofov. Tie fluoreskujú bez 
pridania exogénnych a často toxických 
fluorescenčných značiek.  

NAD(P)H je endogénnym fluoroforom, ktorý 
fluoreskuje v modrej oblasti a tvorí súčasť 
dýchacieho reťazca. Pomer voľnej a viazanej formy 
NADH sa považuje za pomer NADH / NAD

+
, 

tento pomer sa využíva pri stanovení metabolického 
stavu systému [ Chance B. et al. 1965 ].  

Modelovým systémom v našej práci je baktéria 
Gluconobacter oxydans, ktorá sa v minulosti 
používala hlavne na výrobu octu, dnes našla 
uplatnenie v rôznych biotechnologických 
aplikáciach počnúc produkciou aróm až po 
produkciu liečiv.  

V našej práci sme sa zamerali na štúdium zmien 
charakteristík fluorescencie, konkrétne na 
spektrálne zloženie, intenzitu a dobu života 
fluorescencie NAD(P)H v čerstvých a v 
rozmrazených baktériach. NAD(P)H má v baktérii 
výrazné zastúpenie a je súčasťou dýchacieho 
reťazca podobne, ako je to v mitochondriách 
živočíšnych buniek.  

Na meranie spektrálnych fluorescenčných 
vlastností baktérií sme použili spektrofluorimeter 
Jobin Yvon Spex Fluorolog, ktorým sme merali 
excitačno/emisné matice. 
Časovo rozlíšené dáta a intenzita fluorescencie 

boli merané systémom pre počítanie fotónov SPC-

830 Time-Correlated Single Photon Counting 
(TCSPC) od firmy Becker-Hickl s excitáciou 375 
nm pulznou laserovou diódou. 

V našom experimente sme pozorovali 
charakteristiky fluorescencie s meniacou sa teplotou 
na čerstvých a rozmrazených baktériach a tiež sme 
skúmali viabilitu zormrazených baktérií 
v porovnaní s čerstvými. 

Experiment ukázal, že viabilita rozmrazených 
baktérií je porovnateľná s čerstvými. 

Výsledky časovorozlíšenej spektroskopie 
ukázali, že doba života fluorescencie foriem 
NAD(P)H sa s meniacou sa teplotou nemení, čo 
spĺňa naše očakávania. 

Naopak intenzitná závislosť sa s meniacou sa 
teplotou mení. Čerstvé baktérie reagovali na 
zvyšovanie teploty poklesom intenzity a od teploty 
30 °C, ktorá sa pokladá za hraničnú pri produktivite 
baktérií, bola intenzita konštantná. Prekvapivý 
výsledok poskytli rozmrazené baktérie, pri ktorých 
sa intenzita fluorescencie so stúpajúcou teplotou 
nemenila a bola na úrovni počiatočnej intenzity 
čerstvých baktérií.  

Na základe získaných vysledkov sa 
domnievame, že zmrazovanie baktérií by mohlo 
spôsobiť ich nižšiu citlivosť – vyššiu odolnosť voči 
zmenám teploty. 

Táto práca nadväzuje na prácu „Časovo 
rozlíšené merania endogénnej fluorescencie 
NAD(P)H v baktériách Gluconobacter oxydans“ od 
Júlie Horilovej, ktorá bola prezentovaná na 
Študentskej vedeckej konferencii minulý rok.  
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Abstract
The vascular endothelial growth factor (VEGF) is
an important protein with multiple functions
involving angiogenesis, vasculogenesis and blood
vessel leakage. VEGF is also now known as highly
specific mitogen for endothelial cells, which plays
important role in tumor vascularisation and several
other diseases [Woolard et al., 2009]. Therefore, the
development of method allowing detection of
VEGF with high sensitivity is desirable for medical
diagnostics. The biosensor technology is rather
suitable for this purpose. Recently, the DNA
aptamers, sensitive to VEGF, were reported.
Aptamers are short synthetic single-stranded RNA
or DNA oligonucleotides that can selectively bind
wide range of target molecules with high specificity
and selectivity. It is possible to modify aptamers
with various functional groups, which allows their
immobilisation on various supports [Mascini,
2009]. Thus, the aptamers can be used as
recognition elements in biosensors.
Keywords: DNA aptamer, VEGF, immobilisation,
biosensor

1 Introduction

1.1 Vascular endothelial growth factor
VEGF protein is homodimeric glycoprotein with
molecular mass of approximately 46 kDa,
belonging to cystein-knot growth factor
superfamily. Members of this family share VEGF
homology domain, a four-stranded β-sheet with
eight cystein residues on one end that form a cystein
knot [Muller et al., 1997]. Human VEGF gene
spans approximately 14 kb on chromosome 6p21.3
and constists of eight exons and seven introns.
Alternative splicing events give rise to at least 14
different individual transcripts varying in number of
aminoacids in their peptidic chain [Robinson and

Stringer, 2001]. The main effect of VEGF is upon
endothelial cells; however it can induce various
responses in different cell types. Other effects of
VEGF include haematopoesis, nervous tissue
protection, bone formation or revascularisation
during wound healing [Harmey et al., 2004].
Permeability and angiogenesis caused by
deregulated VEGF expression also plays role in
many pathologic conditions such as inflammatory
and metabolic disorders, vascular malformations
and neoplasms, developmental, cardiovascular,
pulmonary, reproductory, CNS and ocular diseases.
Last but not least is also tumor vascularisation in
various types of cancer [Polverini, 2002]. VEGF
expression is also linked with tumor growth and
progression, since it is necessary to deliver oxygen
and nutrients into growing cancerous tissue
[Takahashi and Shibuya, 2005].

1.2 Aptamers
Aptamers are short synthetic single-stranded

RNA or DNA oligonucleotides that can selectively
bind wide range of target molecules with high
specificity. It is a new class of non-nucleic acid
binding oligonucleotides, where target-binding is
based on hydrogen, electrostatic and hydrophobic
interactions rather than Watson-Crick complemen-
tary base pairing [Mascini, 2009]. Many molecules
have been introduced as targets for generating
aptamers, from which proteins and nucleic acids
that are large in size make excelent ligands. Other
targets small agents such as organic dyes [Ellington
and Szostak, 1990], ATP [Lato et al., 2002], metal
ions [Ye et al., 2012], toxins [Bonel et al., 2011],
drugs [Stojanovic and Landry, 2002], viruses
[Cheng at al., 2008] or even whole cells [Ohuchi at
al., 2006] have been targeted as well. Aptamers are
often reffered to as ‘chemical antibodies’, but
compared to antibodies their use offers far more
advantages. Despite higher affinity and specificity
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Abstrakt 
Dvojjadrové mikroštruktúrne optické vlákna 
predstavujú špeciálny typ optických vlnovodov 
s rôznymi unikátnymi vlastnosťami, ktoré majú 
vysoký aplikačný potenciál v optických 
komunikačných systémoch, ale aj v spektroskopii. 
Vďaka svojim vlastnostiam sú progresívnym 
prvkom aj v oblasti riadenia signálu v zariadeniach 
využívajúcich plne optické prepínanie signálu. 
Cieľom prezentovanej práce je vyšetrovanie 
nelineárnych vlastností dvojjadrového mikro-
štruktúrneho optického vlákna s cieľom prepínania 
medzi jadrami zmenou vstupnej energie žiarenia 
a pozornosť je pri tom venovanáná aj na spektrálne 
rozširovanie femtosekundových impulzov počas 
nelineárneho šírenia. 

  
Kľúčové slová: mikroštruktúrne optické vlákno, 
dvojjadrové vlákno, plne optické prepínanie, 
femtosekundové impulzy, spektrálne rozširovanie. 

1 Úvod 
Optické vlákna vo svojej konvenčnej forme sú 
v dnešnej dobe bežnou súčasťou rôznych zariadení 
pracujúcich na optických princípoch. Najväčšie 
uplatnenie našli v oblasti telekomunikačných 
technológií, kde sa stali dôležitým nástrojom na 
prenos informácií. Zaujímavým novým typom tejto 
kategórie vlákien sú mikroštruktúrne optické vlákna 
(MOF) s princípom vedenia svetla na báze 
zakázaných fotonických pásov. V súčasnej dobe je 
pozornosť venovaná aj na vyšetrovanie 
dvojjadrových MOF, pri ktorých vhodný dizajn 
mikroštruktúry zabezpečí vzájomnú väzbu medzi 
jadrami. Táto väzba je kľúčová pri študovaní javov 
spojených s optickým prepínaním prenášaného 
signálu medzi dvomi jadrami na výstupe vlákna. 
Vedecký výskum je preto v tejto oblasti zameraný 
na štúdium vzájomnej väzby jadier, jej 
charakterizácie a vplyvu na dvojjadrové šírenie sa 
svetla vláknom. Dvojjadrové vlákna sú sféricky 
asymetrické, preto vykazujú značný dvojlom 

umožňujúci riadenie svetelného poľa pomocou 
zmien jeho polarizačného stavu a v prípade použitia 
vyšších energií žiarenia aj možnosť nelineárneho 
prepínania žiarenia medzi jednotlivými jadrami. 

 

2 Mikroštruktúrne optické vlákna 
Mikroštruktúrne optické vlákna predstavujú 
nekonvenčný typ optických vlákien, pretože vo 
svojom priereze obsahujú mikroštruktúru 
s najrôznejším geometrickým usporiadaním. Sú 
vyrobené zväčša z homogénneho materiálu 
s indexom lomu n0 a v oblasti ich jadier je 
mikroštruktúra tvorená vzduchovými kapilárami 
s priemerom d a periódou Λ [Koyš, 2010]. Príprava 
mikroštruktúrnych vlákien sa realizuje pomocou 
metódy „stuck – and – pull“, ktorá je známa z 
prípravy konvenčných optických vlákien. Rozdiel je 
v tom, že makroskopická preforma je okrem jadra 
a obalu tvorená aj kapilárami v usporiadaní, ktoré 
po zmenšení priečneho rozmeru vytvárajú potrebnú 
mikroštruktúru.  Podľa typu jadra rozlišujeme dva 
hlavné typy mikroštruktúrnych vlákien. Vlákno 
s pevným jadrom sa pripravuje nahradením jednej 
vzduchovej kapiláry v preforme homogénnou tyčou. 
Na druhej strane vlákno s dutým jadrom sa 
pripravuje zväčšením priemeru centrálnej 
vzduchovej kapiláry. V porovnaní s konvenčnými 
vláknami sa MOF s pevným jadrom vyznačujú 
vysokým kontrastom indexov lomu jadra a obalu, 
čo má za následok lepšie lokalizovanie jednotlivých 
módov v jadre. Modifikáciou mikroštruktúry je 
možné dosiahnuť zmenu rôznych optických 
vlastností vlákna a zvýrazniť alebo potlačiť 
nelineárne efekty. 

2.1 Dvojjadrové MOF 

Špeciálnym typom vlákien sú vlákna, ktoré vo 
svojom priereze obsahujú dve súbežné jadrá      
(Obr. 1), v prípade ktorých evanescentné polia hrajú 
dôležitú úlohu. V prípade, že je vzdialenosť medzi 
jadrami príliš veľká, môže byť svetelná vlna vedená 
v každom jadre zvlášť bez vzájomného 
ovplyvňovania.  
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Obr. 1: Ukážka reálnej mikroštruktúry             

s dvomi jadrami. 

Na druhej strane dizajn vlákna môže umožniť, že 
sa evanescentné polia jednotlivých jadier vzájomne 
prekrývajú a tým dochádza k optickej väzbe medzi 
jadrami. Táto väzba spôsobí periodické prelievanie 
elektromagnetickej energie z jedného jadra do 
druhého. Tento jav otvoril nové možnosti 
manipulácie so svetelným poľom a na realizáciu 
úloh spracovania prenášaného signálu. 

V matematickom popise šírenia sa svetla 
dvojjadrovým vláknom a uvážením vzájomnej 
väzby jadier sa dajú použiť dva rôzne prístupy. 
Prvým je teória viazaných módov (CMT – Coupled 
Mode Theory), v ktorej sa s obidvoma jadrami 
pracuje ako so samostatnými entitami a prelievanie 
energie medzi nimi je spôsobené ich vzájomnou 
väzbou. Druhým prístupom je teória tzv. 
supermódov, v ktorej sa s vláknom pracuje ako 
s celkom a žiarenie sa šíri vo forme supermódov 
pokrývajúcich obidve jadrá vlákna. 

2.2 Teória viazaných módov 

Teória je založená na opise oboch jadier ako 
samostatných vlnovodov, ktoré sú navzájom 
viazané väzbovým koeficientom. Výstupom z tejto 
teórie je dvojica funkcií (CME – Coupled Mode 
Equations) popisujúcich periodické prelievanie sa 
energie medzi jednotlivými jadrami [Agrawal, 
2001]. Základné viazané rovnice sa matematicky 
odvádzajú z Helmholtzovej rovnice pre optický 
signál s frekvenciou ω, ktorý sa šíri vláknom 
v smere osi z 
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kde β je konštanta šírenia, 2,1
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A  predstavujú 

amplitúdy žiarenia v jednom a druhom jadre a ê  
predstavuje smer polarizácie, ktorý sa počas šírenia 
nemení. Fm  (m=1,2) predstavuje priestorové 
rozloženie základného módu v m-tom jadre. 
Riešením tohto problému a prechodom do časovej 
oblasti využitím inverznej Fourierovej 
transformácie dostávame vyjadrenia pre amplitúdy 
žiarenia v oboch jadrách. V prípade, že žiarenie je 
naviazané iba do jedného jadra, teda 01 )0( AA =  a 
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kde mnκ  (m,n=1,2) predstavujú väzbové koeficienty 

medzi jadrami, 22
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fázových rýchlostí medzi oboma jadrami. Napriek 
tomu, že na začiatku bolo žiarenie naviazané iba do 
jedného jadra, pri šírení dochádza k 
periodickému prelievaniu energie z jedného jadra 
do druhého, pričom perióda závisí od parametra eκ , 

resp od κ  a aδ . Obr. 2 znázorňuje pomer amplitúd 
2

02 / AA  ako funkciu z pre rôzne hodnoty κδ /a . 

 
 

Obr. 2  Závislosť pomeru amplitúd 
2

02 / AA  ako 

funkcie normovanej vzdialenosti zκ  pre rôzne 

hodnoty κδ /a : 0,1; 1; 4. 

Z obr. 2 je zrejmé, že len v prípade symetrickej 
štruktúry, keď 0=aδ  môže byť prenesená celá 

svetelná energia z jedného jadra do druhého. Pritom 
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existuje presne definovaná najkratšia vzdialenosť, 
na ktorej dôjde k tomuto úplnému prenosu. Túto 
vzdialenosť charakterizuje jeden z najdôležitejších 
parametrov vlákna – väzbová dĺžka Lc, ktorá je 
definovaná vzťahom [Agrawal, 2001] 
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Na záver je nutné poznamenať, že pre nelineárne 
šírenie sa žiarenia je potrebné teóriu viazaných 
módov upraviť tak, že pri riešení sa nezanedbajú 
nelineárne členy. V tom prípade budú rovnice (3) 
zložitejšie a priamo závislé na hodnote intenzity 
vstupného žiarenia. 

2.3 Nelineárne vlastnosti MOF 

V súčasnosti je štúdium nelineárnych vlastností 
predmetom intenzívneho výskumu v oblasti 
vláknovej optiky. Mikroštruktúrne optické vlákna 
vďaka svojej štruktúre s vysokým koeficientom 
plnenia vzduchom a malým pevným jadrom 
umožňujú šírenie sa žiarenia s vysokou intenzitou 
na dlhých optických dráhach. Tieto vlákna vykazujú 
silnú nelineárnu odozvu a nazývajú sa vysoko 
nelineárne MOF [Stajanča, 2011]. Štúdium 
nelineárnych javov je z hľadiska využitia optických 
vlákien veľmi dôležité. Pre niektoré aplikácie sú 
tieto javy nežiadúce, pre iné môžu byť zdrojom 
špeciálnych režimov šírenia ako napr. generácia 
solitónov. Najdôležitejšie sú nelineárne javy 
tretieho rádu, keďže javy párnych rádov sú 
v materiáloch s centrom symetrie nulové      (χ(n) 

= 0 
pre n = 2, 4, 6...). Medzi najintenzívnejšie 
študované a aplikované javy tretieho rádu v oblasti 
vláknovej optiky patrí optický Kerrov jav 
a Ramanov rozptyl [Koyš, 2010]. 

Optický Kerrov jav popisuje zmenu indexu lomu 
v závislosti od intenzity vstupného optického 
žiarenia. Účinnosť tohto javu je popísaná 
nelineárnym koeficientom nNL a výsledný index 
lomu materiálu je daný vzťahom 

InnIn NLL +=)( ,                       (6) 

kde nL je lineárna časť indexu lomu a I je intenzita 
žiarenia, ktoré sa šíri vláknom. Kerrov jav je 
základom mnohých dôležitých nelineárnych 
procesov vo vlákne ako sú samomodulácia fázy 
(SPM), krížová modulácia fázy (XPM) a generácia 
solitónov [Koyš, 2010]. Tieto javy sú v konečnom 
dôsledku zodpovedné za spektrálno – časové zmeny 
prenášaných impulzov, ako aj za priestorové 
v prípade dvojjadrových vlákien. Rozširovanie v 
spektrálnej oblasti je základom pre proces generácie 
superkontinua, ktorému sa v súčasnosti venuje 
značná pozornosť kvôli jeho aplikačnej atraktivite. 

Ramanov rozptyl je spôsobený osciláciami 
atómov v mriežke. V porovnaní s Kerrovým javom 
je to pomalý proces kvôli väčším hmotnostiam 

jadier. Spontánny Ramanov rozptyl je spôsobený 
termálnymi fluktuáciami atómov, je zdrojom šumu 
v prenášanom signále a patrí k lineárnym procesom. 
Stimulovaný Ramanov rozptyl je vyvolaný 
stimulovanou emisiou neelasticky rozptýlených 
fotónov a patrí k nelineárnym procesom 
s výhodným využitím pre postupné zmenšovanie 
frekvencie prenášaného žiarenia [Koyš, 2010]. 

Nelineárne efekty by mohli okrem spektrálnych 
transformácií viesť aj k javu plne optického 
prepínania v prípade dvojjadrových vlákien, keďže 
konštanta šírenia a tým aj väzbová dĺžka je 
laditeľná zmenou intenzity vstupného poľa. 

3 Štúdium nelineárneho 
spektrálneho rozširovania 
impulzov 

Implementácia  dvojjadrových MOF vo vláknovo-
optických technológiách vyžaduje znalosť jeho 
charakteristík, medzi ktoré patria straty, disperzia, 
polarizačné vlastnosti a nelineárne vlastnosti. V 
prípade dvojjadrových vlákien je venovaná 
pozornosť aj možnosti prepínania žiarenia medzi 
jednotlivými jadrami zmenou polarizačnej roviny 
alebo intenzity (nelineárne prepínanie) vstupného 
žiarenia. V oblasti nelineárneho prepínania je 
obmedzujúcim javom rozšírenie spektra vstupného 
žiarenia, ktorý jav sa dá aj eliminovať, aj využiť na 
rozšírenie prepínania pre ďalšie vlnové dĺžky. 

Obidve spomenuté metódy prepínania vyžadujú 
optimalizáciu parametrov vlákna, aj vstupného 
žiarenia, aby prepínanie prebiehalo s vysokou 
účinnosťou. V rámci prác, ktoré sa zaoberali touto 
problematikou boli demonštrované účinnosti 
prepínania nad 90 % [Betlej, 2006]. Zaujímavým 
rozmerom vyšetrovania dvojjadrových MOF je 
kombinácia polarizačného prepínania s nelineárnym 
šírením, keď otáčaním polarizačnej roviny sa dá 
ladiť plynule vlnová dĺžka výstupného žiarenia 
[Lorenc, 2008], respektíve jeho kontrast medzi 
dvomi jadrami vlákna [Bugar, 2008]. Motivovaná 
predošlými výsledkami predkladaná práca je 
zameraná na vyšetrovanie spektrálnych 
a priestorových transformácií poľa 
femtosekundových impulzov v blízkej infračervenej 
oblasti spektra pri ich nelineárnom šírenií v jadrách 
dvojjadorvého MOF. Zamerali sme sa na 
vyšetrovanie spektrálneho rozširovania 
femtosekundových impulzov v dvojjadrovom MOF 
s pozornosťou zameranou aj na možnosti prepínania 
medzi jadrami zmenou vstupnej intenzity žiarenia. 
Experimentálne skúmanie vytýčených cieľov 
prebiehalo v priestoroch Medzinárodného 
laserového centra v Bratislave. 
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3.1 Charakteristika použitej vzorky 
vlákna 

Počas experimentálnej činnosti bola použitá vzorka 
dvojjadrového mikroštruktúrneho optického vlákna 
s hexagonálnou geometriou mikroštruktúry, ktoré 
bolo vyrobené v Inštitúte technológií elektronických 
materiálov (ITME) so sídlom vo Varšave. Vlákno 
bolo vyrobené na základe špeciálnych požiadaviek 
Medzinárodného laserového centra (ILC) 
v Bratislave. Predstavuje typ dvojjadrového MOF 
vyrobeného z multikomponentného materiálu, so 
zvýšenou nelinearitou [Koyš, 2010].  

 

 
Obr. 3  Mikroskopický záznam prierezu 

vyšetrovaného dvojjadrovného MOF. 

Jednotlivé geometrické parametre vlákna sú 
zhrnuté v tab. 1 

Priemer vlákna 120 ± 2 µm 
Rozmer mikroštruktúry 40 ± 1 µm 

Rozmer eliptických jadier pozdĺž 
ich hlavných a vedľajších poloosí 

1,3; 1,8 ± 0,1 µm 

Vzájomná vzdialenosť jadier 3,5 ± 0,5 µm 
Rozmer vzduchových dutín 1,5 ± 0,2 µm 

Vzdialenosť dvoch susedných 
vzduchových dutín 

1,6 ± 0,2 µm 

Tab. 1 Súhrn geometrických parametrov vlákna. 

Dvojjadrové vlákna sú na základe ich sférickej 
asymetrie dvojlomné, ktorú vlastnosť eliptický tvar 
jadier predstaveného vlákna ešte viac zosilní. 
Použité vlákno je tým pádom vhodné aj na 
vyšetrovanie možnosti prepínania žiarenia zmenou 
polarizácie vstupného žiarenia. 

3.2 Femtosekundový laserový systém 

Na zabezpečenie nelineárneho šírenia 
v dvojjadrovom MOF boli použité femtosekundové 
laserové impulzy so strednou vlnovou dĺžkou 
v blízkej infračervenej oblasti spektra a s energiami 
v oblasti stoviek nanojoulov. Laserový systém, 
ktorý bol použitý na generáciu týchto impulzov 
pozostáva z femtosekundového Ti – Zafírového 
oscilátora, viacprechodového zosilňovača 
a optického parametrického zosilňovača (OPA).  

 
1. Femtosekundový Ti – Zafírový oscilátor  
Prvou časťou laserového systému je Ti – Zafírový 
laserový oscilátor TiF50 od spoločnosti CDP 
systems (Obr. 4), ktorý je čerpaný laserom Verdi od 

spoločnosti Coherent. Oscilátor generuje 100 fs 
impulzy s preladiteľnou vlnovou dĺžkou v rozsahu 
760 – 830 nm. Opakovacia frekvencia impulzov je 
80 MHz a priemerný výstupný výkon okolo 400 
mW. Zelený lúč na obr. 4 predstavuje dráhu 
kontinuálneho čerpacieho žiarenia s vlnovou dĺžkou 
532 nm a s výkonom 3,5 W, červený lúč 
predstavuje dráhu femtosekundových impulzov. 

 

 
Obr. 4  Schematické znázornenie Ti – Zafírového 

oscilátora. 

Význam optických prvkov, ktoré sú znázornené 
na obr. 4 je nasledovný:  

Ti – S: kryštál titánu dopovaný zafírom dlhý 5 
mm; Z1 – Z8: dielektrické zrkadlá s vysokou 
odrazivosťou v oblasti 680 – 880 nm; Z1, Z2: vysoko 
odrazivé zrkadlá, priepustné pre čerpacie žiarenie 
s polomerom krivosti 100 mm; Z8: výstupné zrkadlo 
s priepustnosťou 23 %; F: šošovka na fokusáciu 
čerpacieho žiarenia do Ti – S kryštálu s ohniskovou 
vzdialenosťou 90 mm; H1, H2: optické hranoly na 
kompenzáciu kladného lineárneho čirpu zväčšením 
optickej dráhy pre červené vlnové dĺžky 
a zmenšením pre modré vlnové dĺžky; Z9, Z10: 
zrkadlá pre usmernenie čerpacieho žiarenia; P: 
polarizačný rotátor, ktorý otáča rovinu polarizácie 
do horizontálneho smeru; S: štrbina, ktorá 
umožňuje prelaďovanie vlnovej dĺžky impulzov. 

 
2. Femtosekundový Ti – Zafírovy 
viacprechodový zosilňovač 
S cieľom zvýšiť intenzitu impulzu sa používa 
viacprechodový zosilňovač MPA50 od spoločnosti 
CDP system, ktorý funguje na báze zosilnenia 
čirpovaných impulzov (CPA - chirped pulse 
amplification). Keďže Ti – Zafírový kryštál by bol 
poškodený zosilnením femtosekundových 
impulzov, impulzy oscilátora sú najprv v čase 
roztiahnuté (nadobudnú čirp) a po procese 
zosilnenia skomprimované naspäť na ich pôvodnú 
dĺžku (100 fs). Zo zosilňovača vystupujú impulzy 
s vlnovou dĺžkou okolo 800 nm, a energiou 100 µJ 
pri opakovacej frekvencii 1 kHz. Opakovacia 
frekvencia je daná použitým čerpacím laserom 
Evolution od spoločnosti Coherent, ktorý generuje 
impulzy s dĺžkou 200 ns pri vlnovej dĺžke 527 nm 
a maximálnou energiou do 12 mJ.  
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3. Optický parametrický zosilňovač 
Optický parametrický zosilňovač umožňuje meniť 
vlnovú dĺžku femtosekundových impulzov v blízkej 
infračervenej oblasti, v ktorej prebieha štúdium 
vyšetrovaného vlákna. Parametrický zosilňovač 
predstavuje nelineárny jav druhého rádu, ktorý 
spôsobí rozdelenie energie čerpacích (č) fotónov 
medzi dva generované fotóny. V prípade 
parametrickej generácie vznikajú dve nové polia, 
ktoré sa nazývajú signálna (s) a jalová (j) vlna. 
Z hľadiska zákona zachovania energie a hybnosti 
pre interagujúce fotóny v parametrickej generácii 

platí súčasne jsč ωωω += , jsč kkk += . Prvá 

rovnica determinuje frekvenciu a druhá vlnové 
vektory generovaných polí. Druhá rovnica je 
vlastne podmienka fázovej synchronizácie, ktorá sa 
dá dosiahnuť v anizotrópnych kryštáloch, keď 
čerpacia a signálna vlna sú vzájomne kolmo 
polarizované. V našom prípade sa na parametrické 
zosilnenie používa kryštál Beta – Barium – Borát 
(BBO), ktorý vykazuje vysokú hodnotu nelineárnej 
suscepibility druhého rádu a má anizotrópny 
charakter. V parametrickom generátore dochádza 
k zosileniu zdrojového signálu, ktorý vzniká 
generáciou superkontinua menšou časťou vstupnej 
energie. Väčšia časť vstupnej energie je použitá na 
zosilnenie zdrojového signálu po ich priestorovom 
a časovom prekrytí v nelineárnom kryštáli. 
 

 
Obr. 5  Schematické znázornenie optického 

parametrického zosilňovača. 

Schéma parametrického zosilňovača je 
znázornená na obr. 5 a obsahuje nasledovné optické 
prvky:  

Z1 – Z9: dielektrické zrkadlá; Z2 – Z3: spektrálne 
selektívne dielektrické zrkadlá; P: polarizačný 
rotátor zostavený z dvoch zrkadiel, ktoré otáčajú 
polarizáciu o 90° a zároveň menia smer lúča k Z4; 
F1 – F4: šošovky; S: zafírová doštička použitá na 
generáciu superkontinua; BBO: kryštál 
parametrickej generácie. 

Femtosekundové impulzy sú v OPA preladiteľné 
v rozsahu 1110 – 1500 nm, ladenie prebieha 
otáčaním BBO kryštálu a zmenou časového 
oneskorenia medzi zdrojovým signálom a čerpacou 
vlnou na BBO kryštáli. V rámci tejto práce na 
výstupe z OPA bola nastavená vlnová dĺžka 1250 
nm, pri ktorej je najúčinnejšia parametrická 

konverzia pre signálové impulzy s energiami na 
úrovni 500 nJ a dĺžkou okolo 80 fs. 

3.3 Experimentálny postup a výsledky 

Experimentálne usporiadanie aparatúry, ktoré bolo 
použité na vyšetrovanie nelineárnych transformácií 
femtosekundových impulzov je schematicky 
znázornené na obr. 6. Okrem zdroja 
femtosekundových impulzov obsahuje prvky na 
manipuláciu so vstupným žiarením a vzorkou 
vlákna a registračné zariadenia.  

Vstupnú energiu fs impulzov, ktoré sú naviazané 
do jadra vlákna je možné regulovať systémom 
polvlnovej doštičky (λ/2) a polarizátora. Polarizátor 
pritom určuje aj smer ich roviny kmitov, ktorý bol 
nastavený tak, aby zodpovedal smeru 
rovnobežnému s osou jadier (Y – polarizácia) 
dvojjadrového MOF. Otáčaním polvlnovej doštičky 
pre pevnú polohu polarizátora sme menili vstupnú 
energiu impulzov. Prvotné nastavenie aparatúry 
prebehlo za účelom optimalizácie a) naviazania 
femtosekundového zväzku do jadier vlákna a b) 
registrácie žiarenia z výstupného konca vlákna. 

 

 
Obr. 6  Schematické znázornenie experimentálnej 

aparatúry pre spektrálne rozširovanie 
femtosekundových impulzov. 

 Na naviazanie žiarenia do vlákna bol použitý 
mikroobjektív (MO) so štyridsaťnásobným 
zväčšením, ktorý bol umiestnený na posuvnom 
stojane Nanomax - TS značky ThorLabs 
umožňujúcom pohyb vo všetkých troch 
karteziánskych smeroch s presnosťou na 20 nm. Za 
vláknom sa nachádza rovnaký mikroobjektív, 
pomocou ktorého sme zobrazovali jednotlivé jadrá 
na infračervenú (IR) kameru Xeva USB FPA 320 
od spoločnosti Xenics. Záznam kamery sme 
pozorovali na počítači pomocou dostupného 
programu X – Control 1.2. Samotné vlákno, ktoré 
sa nachádza upevnené na stojane medzi objektívmi, 
je upravené tak, aby jeho obe čelá boli hladké. 
Výstupné žiarenie z dvojjadrového MOF dopadalo 
na zberné optické vlákno, ktoré je pripojené 
k infračervenému spektrometru OceanOptics NIR – 
512 s rozsahom od 854,28 nm do 1749,27 nm. 
Posuvné zrkadlo (Z), slúžilo na odrazenie žiarenia 
na čip infračervenej kamery (IR kamera), pomocou 
ktorej sme monitorovali výstupné čelo 
dvojjadrového vlákna pri naviazaní laserového 
zväzku. Kamera slúžila aj na registráciu 
priestorového rozloženia interagujúcich 
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femtosekundových impulzov v tejto rovine. 
Kamerové záznamy boli robené paralelne so 
spektrálnymi pri každej zmene vstupných 
parametrov femtosekundových impulzov.  

Experimenty boli zamerané na štúdium 
spektrálneho rozširovania femtosekundových 
impulzov a ich nelineárneho prepínania medzi 
jednotlivými jadrami pri narastajúcej energii 
vstupného žiarenia. S cieľom získania obrazu 
o obidvoch javoch postup merania sa skladal z 
dvoch krokov: 
• Naviazanie žiarenia do prvého jadra – 

zaznamenávanie spektier z prvého jadra, 
• Naviazanie žiarenia do druhého jadra – 

pozorovanie spektier z prvého jadra. 
Pri experimente sme pracovali s vláknom dĺžky 

6,5 cm. Úvodné nastavenia spočívali v postupnej 
optimalizácii naviazania zväzku impulzov do 
jedného z jadier dvojjadrového MOF. Po nastavení 
polarizátora sme stanovili polohu pre natočenie 
polvlnovej doštičky, aby vstupné impulzy boli 
polarizované v nepriestupnom smere vzhľadom na 
polarizátor. Potom sme postupne zvyšovali energiu 
imuplzov najprv na východziacu hodnotu 50 nJ a 
potom postupne vždy o hodnotu 50 nJ. Pre každú 
hodnotu energie sme registrovali trojicu záznamov 
zo spektrometra s integračným časom 10 s pri 
odpočítavaní pozadia za tmy . Pre každú hodnotu 
vstupnej energie boli vykonané aj kamerové 
záznamy, ktoré slúžili na registráciu vplyvu 
zvyšovania energie na priestorové rozloženie 
žiarenia v dvojjadrovej štruktúre vlákna. Jednotlivé 
spektrálne aj kamerové záznamy boli spracované 
pomocou programu OriginPro 8. Na spracovanie 
záznamov kamery sme využili jeho funkciu na 
zobrazenie 3D grafov vo forme ekvidistančných 
kontúr a farebného rozlíšenia rôznych úrovní 
osvetlenia.  

Na nasledujúcom obrázku (Obr. 7) je znázornená 
závislosť výstupného spektra femtosekundových 
impulzov od ich vstupnej energie pri 
zaznamenávaní excitovaného (prvého) jadra 
dvojjadrového MOF. Z uvedených výsledkov 
vyplýva, že porovnaním šírky referenčného spektra 
a spektier žiarenia, ktoré prešli vláknom stanovenej 
dĺžky jednoznačne dochádza k spektrálnemu 
rozširovaniu. Z obr. 7 je zrejmé, že pri zvyšovaní 
vstupnej energie, dochádza k monotónnemu 
zväčšovaniu rozšírenia. Dôležité je však všimnúť si, 
že k rozširovaniu dochádza prevažne v oblasti 
smerom k väčším vlnovým dĺžkam. V oblasti 
smerom k menším vlnovým dĺžkam je rozšírenie 
takmer nepozorovateľné. Ďalším zaujímavým 
faktom, ktorý vyplýva z pozorovania je to, že pri 
zvyšovaní energie sa mení charakter spektier 
z hľadiska počtu výrazných maxím, dokonca 
dochádza k ich pohybu. Pri energii 50 nJ 
pozorujeme iba čisté spektrálne rozšírenie, ale 

v prípade 100 nJ a 150 nJ sú spektrá už značne 
zložitejšie s viacerými maximami.  

 
Obr. 7  Závislosť výstupného spektra 

femtosekundových impulzov od hodnoty ich vstupnej 

energie pri zaznamenávaní z excitovaného jadra 
dvojjadrového MOF. 

 Obidve spomenuté pozorovania naznačujú 
charakter nelineárneho šírenia v anomálnej oblasti 
disperzie vlákna. Pre túto oblasť je charakteristické 
vytváranie solitónov, ktoré si popri spektrálnom 
rozšírení v dôsledku javu samomodulácie fázy, 
zachovávajú ich časovú dĺžku. Nemenná dĺžka 
imulzov udržuje nelineárny charakter šírenia, 
ktorého dôsledkom frekvencia solitónov sa 
postupne posúva k nižším hodnotám na základe 
javu stimulovaného Ramanového rozptylu. Vznik 
viacerých spektrálnych extrémov sa dá vysvetliť 
rozpadom solitónu vyššieho rádu na viac solitónov 
prvého rádu, ktorý jav je typický pre nelineárne 
šírenie femtosekundových impulzov v anomálnej 
oblasti disperzie. Anomáliou spektrálnych 
záznamov je to, že integrálna spektrálna intenzita 
klesá s rastúcou energiou impulzov. Tento trend 
naznačuje vplyv nelineárneho prepínania na 
spektrálnu závislosť, ktorý jav je jednoznačnejší na 
základe kamerových záznamov. 

Na obr. 8 sú znázornené kamerové záznamy 
prislúchajúce tým istým experimentálnym 
podmienkam a energiám impulzov, ako pri 
spektrálnych záznamoch na obr. 7. Záznamy 
zobrazujú priestorové rozloženie intenzity na 
výstupnom čele dvojjadrového MOF a pri energii 
50 nJ sa dá pozorovať dominantný extrém v 
prislúchajúcom jadre, do ktorého bolo naviazanie 
laserového zväzku optimalizované. Zväčšením 
energie impulzov maximálna intenzita 
v excitovanom jadre rastie, ale na druhej strane 
postupne sa posilní druhý extrém prislúchajúci 
neexcitovanému jadru. Dokonca pri zmene energie 
zo 150 na 200 nJ maximálna intenzita 
v excitovanom jadre klesá, ale v neexcitovanom 
ďalej rastie. Táto nelineárna závislosť priestorového 
rozloženia femtosekundových impulzov od ich 
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vstupnej energie potvrdzuje väzbu medzi jadrami 
vlákna a možnosť nelineárneho prepínania medzi 
nimi pomocou zmeny energie vstupných 
femtosekundových impulzov. 

         
                  (a) 

 
                 (b)                                    (c) 

 
                 (d)  

Obr. 8  Porovnanie priestorového rozloženia 

femtosekundových impulzov na výstupnom čele 

dvojjadrového MOF pre rôzne hodnoty ich vstupnej 

energie: a) 50 nJ, b) 100 nJ, c) 150 nJ, d) 200 nJ. 

S cieľom dosiahnutia ešte väčšieho kontrastu 
prepínania bude treba optimalizovať experimentálne 
podmienky z hľadiska dĺžky vlákna. V druhom 
kroku experimentálneho štúdia sme sa venovali 
registrácii spektier z jadra, ktoré nebolo excitované. 
Postup merania bol totožný s predchádzajúcim 
meraním, rozdiel spočíval len v optimalizácii 
naviazania do druhého jadra pri monitorovaní 
výstupného čela vlákna pomocou kamery. 
Geometria spektrálnej registrácie ostala pritom 
nezmenená, to znamená že optimalizovaná na prvé 
jadro, ktoré sa po zmene naviazania stalo 
neexcitovaným. 

Výsledky prezentované na obr. 9 vykazujú 
silnejšiu závislosť rozširovania spektra v smere k 
nižším frekvenciám od vstupnej energie impulzov. 
Oproti excitovanému jadru už pri energii 50 nJ bolo 
zaznamenané rozšírenie do 1450 nm s dvomi 
výraznými exrémami. Pri vstupnej energii 100 nJ 
nastane saturácia rozšírenia a po ďalšom zvyšovaní 
už dochádza len k zväčšeniu spektrálnej intenzity 
najmä okolo vlnovej dĺžky 1430 nm. Monotónny 

nárast integrálnej spektrálnej intenzity 
v neexcitovanom jadre je ďalším potvrdením 
nelineárneho prepínania medzi jadrami v súlade 
s kamerovými záznamami. 

 
Obr. 9  Závislosť výstupného spektra 

femtosekundových impulzov od hodnoty ich vstupnej 

energie pri zaznamenávaní z neexcitovaného jadra 

dvojjadrového MOF. 

Druhý poznamenaniuhodný efekt, ktorý 
vychádza z porovnania spektrálnych závislostí je 
vyššia dominancia spektrálnej oblasti 1400 – 1500 
nm v prípade neexcitovaného jadra. V tejto oblasti 
spektrálna intenzita monotónne rastie 
v neexcitovanom jadre oproti spektrálnej oblasti 
1200-1300 nm, kde od 100 nJ ostáva už nezmenená. 
Protikladne v excitovanom jadre spektrálna 
intenzita práve pri krátkych vlnových dĺžkach klesá 
veľmi intenzívne, kým pre dlhé vlnové dĺžky 
vykazuje len mierny nárast. Tieto pozorovania 
potvrdzujú spektrálnu závislosť väzbovej dĺžky 
šíriaceho sa žiarenia a dávajú podklad na využitie 
nelineárneho prepínania pre ľubovolné vlnové dĺžky 
v rámci nelineárne rozšíreného spektra. 
Optimalizácia tejto operácie z hľadiska vstupnej 
vlnovej dĺžky, vstupnej energie a polarizácie bude 
predmetom ďalšieho výskumu, ktorá sľubuje 
vysokokontrastné prepínanie pri nízkych vstupných 
energiách v spektrálnej oblasti optických 
komunikačných systémov. 

4 Záver 
V predkladanej práci sme sa venovali štúdiu 
nelineárnych vlastností mikroštruktúrnych 
optických vlákien so zameraním na spektrálne 
transformácie femtosekundových impulzov po 
prechode vláknom definovanej dĺžky. Pozorovanie 
bolo zamerané aj na možnosti nelineárneho 
prepínania zmenou vstupnej energie impulzov. 
Experiment bol realizovaný pomocou pozorovania 
excitovaného aj neexcitovaného jadra s cieľom 
kvalitatívne demonštrovať väzbu medzi jadrami. 
Zhodnotením nameraných výsledkov je zrejmé, že 
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jednoznačne dochádza k značnému rozširovaniu 
spektra v oboch jadrách v smere k väčším vlnovým 
dĺžkam. Taktiež sme pozorovali zväčšenie pomeru 
výstupnej intenzity v neexcitovanom jadre 
v porovnaní s excitovaným zmenou vstupnej 
energie impulzov. Poukázali sme aj na spektrálnu 
závislosť účinnosti nelineárneho prepínania 
a v budúcnosti sa plánujeme venovať jej 
optimalizácii pre vybrané vlnové dĺžky. Získané 
poznatky sú dôležité pri implementovaní 
dvojjadrových MOF na plne optické spracovávanie 
optického signálu, čomu sa v súčasnej dobe venuje 
veľká pozornosť.  
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Určenie excitačných účinných prierezov N2 C
3
Πu stavu 

pomocou elektrónovo indukovanej fluorescencie 
Michal Ďurian* 

Vedúci: Štefan Matejčík
‡ 

Katedra Experimentálnej Fyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
 

                                                           
*
 michal@ijd-procom.eu 

‡
 Stefan.Matejcik@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 

V tejto práci prezentujeme hodnoty excitačných 
účinných prierezov pre prvé tri vibračné stavy 
dusíka N2 C3Pu, namerané pomocou elektrónovo 
indukovanej fluorescencie pre energie excitujúcich 
elektrónov od 5eV do 50eV. Bolo namerané 
fluorescenčné spektrum dusíka pri energii 
elektrónov 14eV. Z nameraných emisných 
prierezov sme vypočítali excitačné účinné prierezy, 
ktorých hodnoty boli porovnané s inými autormi. 
Zvlášť sa venujeme významu získaných emisných 
aj excitačných účinných prierezov pre výskum 
mikrovýbojov. 
 
Kľúčové slová: účinný prierez, dusík, fluorescencia 

1 Úvod 

Excitačné účinné prierezy dusíka sú veľmi užitočné 
dáta pre viacero oblastí výskumu, napríklad pre 
štúdium procesov indukovaných v zemskej 
atmosfére slnečným žiarením [Solomon, 1989], 
[Meier, 1991], alebo pre teoretické výpočty ako je 
napríklad modelovanie výbojov v plynoch 
[Loureiro, Ferreira, 1989]. Konkrétna možnosť 
využitia týchto dát, ktorá nás momentálne zaujíma, 
vyplýva z nášho doterajšieho štúdia mikrovýbojov, 
a ide o určovanie parametrov mikrovýbojovej 
plazmy analýzou jej optického emisného spektra. 
Mikrovýboje majú veľký potenciál, pretože sú 
energeticky ľahko generovateľné aj pri vyšších 
tlakoch, na rozdiel od tlecích výbojov bežných 
rozmerov. Na aparatúre na generovanie DC 
mikrovýbojov zostavenej na Katedre 
experimentálnej fyziky boli dosiaľ namerané volt-
ampérové charakteristiky a zápalné napätia v 
rôznych plynoch – Paschenove krivky [Klas, 2011]. 
Pre hlbšie skúmanie mikrovýbojovej plazmy bola 
zostavená aparatúra na optickú emisnú 
spektroskopiu [Ďurian, 2012]. 

Aktuálne spektroskopické výsledky sú spektrá 
druhého pozitívneho systému dusíka (   

     
    

   ) [Ďurian, Matejčík, 2013], z ktorých 
chceme metódou navrhnutou v článku [Isola, 

Gómez, Guerra, 2009] určiť koncentráciu a teplotu 
elektrónov v mikrovýboji v čistom dusíku. Táto 
metóda na základe navrhnutého a zdôvodneného 
kinetického modelu a vstupných experimentálnych 
dát, poskytne relatívne hodnoty pre koncentráciu a 
teplotu elektrónov. Ak je k dispozícii aspoň jeden 
kalibračný bod, to znamená hodnota elektrónovej 
hustoty alebo teploty pri určitých výbojových 
podmienkach, možno hodnoty určiť absolútne. 
Spomínaný kinetický model pozostáva z troch 
reakcií, ktorých vplyv na zloženie plazmy vo výboji 
bol v [Isola, Gómez, Guerra, 2009] dokázaný ako 
dominantný.  

    (   )      (    ) (1) 

    (   )        
 (    ) (2) 

    
 (   )      

 (    ) (3) 
Ide o reakcie, ktorými sa excitujú stavy N2

+(B) a 
N2(C) excitáciou zo základného stavu molekuly N2 
alebo N2

+. Pre intenzitu I hlavy pásu vibračného 
prechodu   (    )    (     ) (druhý pozitívny 
systém) platí vzťah  

       〈   〉
 (      )

∑  (      )   
   (4) 

kde K je spektrálna odozva aparatúry, n0 je 
koncentrácia neutrálnych častíc, ne koncentrácia 
elektrónov a A(v´,v´´) sú Einsteinove koeficienty 
pre spontánnu emisiu príslušných vibračných 
prechodov. Stredná hodnota súčinu rozdelovacej 
funkcie elektrónov ve a  excitačného účinného 
prierezu σ je rýchlostná konštanta danej reakcie 
(angl. rate constant). Zo všetkých parametrov v 
tomto vzťahu má excitačný účinný prierez σ ako 
experimentálne určená hodnota najväčšiu neistotu z 
čoho vyplýva dôležitosť čo najlepšieho určenia 
hodnoty. V článku [Isola, Gómez, Guerra, 2009] 
autori dôsledne rozoberajú namerané dáta pre dusík 
od rôznych autorov a zvažujú, ktoré hodnoty je 
najlepšie použiť. 

Excitáciou elektronických stavov N2 sa 
zaoberalo viacero autorov. V článku [Zubek, 1993] 
bol použitý trochoidálny elektrónový 
monochromátor na vytvorenie monochromatického 
lúča elektrónov, ktorý sa v reakčnej komore zrážal 
so zväzkom molekúl dusíka. Z priebehu intenzít čiar 
v závislosti od energie boli určené relatívne 
excitačné prierezy vibračných stavov N2(C, v), kde 
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v = 0, 1, 2. Pomocou vopred nameraného emisného 
účinného prierezu potom prepočítal relatívne 
závislosti excitačných účinných prierezov na 
absolútne hodnoty. V práci [Poparić, Vićić, Belić, 
2005] bol taktiež zrealizovaný zrážkový experiment 
medzi elektrónmi a molekulami, ktorý sa sústredil 
najmä na diferenciálne účinné prierezy od prahu 
excitácie do energie 17eV. Vďaka rozlíšeniu 
elektrónového monochromátora (100meV) boli v 
závislostiach excitačných účinných prierezov dusíka 
zistené rezonančné štruktúry. V porovnaní s 
výsledkami [Zubek, 1993] mali namerané závislosti 
integrálnych excitačných prierezov približne 
rovnaký tvar, ale ich hodnoty boli o približne 25% 
vyššie. Z týchto dvoch prác boli v práci [Brunger, 
Buckman, Elford, 2003] určené odporúčané 
hodnoty exčitačných účinných prierezov, avšak s 
neistotou až 30%. V práci [Shemansky, Ajello, 
Kanik, 1995] boli z emisie druhého pozitívneho 
systému určené excitačné účinné prierezy ktoré 
súhlasia s výsledkami Brungera [Brunger, 
Buckman, Elford, 2003], s výnimkou oblasti okolo 
maxima, ktoré je v prípade Shemanskeho o 35% 
nižšie. V práci [Tabata, Shirai, Sataka, Kubo, 2006] 
autori vytvorili kompiláciu dosiaľ nameraných dát, 
ktorých základ tvorili spomenuté práce. Z týchto 
skompilovaných dát ktorých potom čerpal aj [Isola, 
Gómez, Guerra, 2009] pri spomínanej metóde 
analýzy emisného spektra dusíka. 

Okrem iných experimentov na našom pracovisku 
prebieha aj experiment elektrónovo indukovanej 
fluorescencie, ktorá umožňuje študovať excitácie 
nárazom elektrónov do molekúl. Aparatúra je z 
princípu identická s aparatúrou, ktorú použil Zubek 
[Zubek, 1993]. Zariadenie využíva trochoidálny 
elektrónový monochromátor a v reakčná oblasť je v 
konfigurácii skrížených zväzkov (elektrónový a 
molekulový zväzok). Je priamo určená na merania 
účinných prierezov, ale je taktiež schopná merať aj 
emisné spektrá plynov excitovaných nárazmi 
elektrónov. Niektoré z dosiaľ nameraných 
výsledkov sú napríklad disociatívne excitácie 
molekuly metánu [Danko et al., 2013], kde boli 
určené relatívne excitačné funkcie jednotlivých 
reakcií a taktiež prahové hodnoty týchto reakcií, 
ktoré boli nižšie ako uvádzajú iní autori. 

Zatiaľ nepublikované výsledky sa týkajú 
excitačných funkcií stavov atomárneho vodíka, kde 
bola nameraná prítomnosť vodíkového kontinua 
(    

        
   ) až pri vlnových dĺžkach 

680nm, pričom doterajšie práce iných autorov 
uvádzajú jeho prítomnosť len po 500 nm. Nižšie 
hodnoty prahov a schopnosť merať vodíkové 
kontinuum poukazujú na vysokú citlivosť našej 
aparatúry. Kvalita aparatúry a jej schopnosť merať 
účinné prierezy boli dôvodom, prečo sme sa pre 
potreby výskumu mikrovýbojov rozhodli namerať 
vlastné hodnoty excitačných účinných prierezov pre 
druhý pozitívny systém N2. Aparatúra v móde 

merania účinných prierezov poskytuje relatívne 
závislosti intenzity čiary v cps (counts per second) 
od elektrónovej energie v elektrónvoltoch, čo sú 
emisné účinné prierezy. Tieto závislosti 
okalibrujeme podľa známej hodnoty emisného 
účinného prierezu prechodu   (   )    (   ), 
ktorá je známa s presnosťou 3%. Následne 
vypočítame hodnoty excitačných účinných 
prierezov a hodnoty prahov excitácie. Na záver 
načrtneme, čo vyplýva z dosiahnutých 
fluorescenčných výsledkov pre mikrovýbojový 
experiment, kde aktuálne tiež študujeme dusík. 

2 Experiment 

2.1 Aparatúra 

Aparatúra na elektrónovo indukovanú fluorescenciu 
funguje na princípe skrížených zväzkov elektrónov 
a molekúl – tzv. cross-beam konfigurácia. 
Elektrónový lúč je vytváraný pomocou 
trochoidálneho elektrónového monochromátora 
(TEM) (Obr. 1), ktorý vo svojom elektrickom poli 
rozptyľuje elektróny emitované zo žeraveného 
volfrámového vlákna hrotového tvaru (hairpin), čím 
na svojom výstupe vytvorí zväzok elektrónov s 
požadovanou energiou. Rozlíšenie TEM bolo 
nastavené na 0,3eV, čo znamená, že krivka 
energetického rozdelenia sfiltrovaných elektrónov 
by mala v polovici svojej výšky takú šírku (angl. 
full width at half maximum - FWHM).  TEM a aj 
celá reakčná komora sa nachádza v homogénnom 
magnetickom poli dvoch Helmholtzových cievok o 
sile 5mT, ktoré je orientované v smere 
elektrónového lúča, čím sa značne zvýši 
elektrónový prúd, čo následne zvyšuje citlivosť 

aparatúry. Elektrónový prúd je snímaný 
zachytávaním elektrónov v tzv. Faradayovom 
pohári (angl. Faraday cup) nachádzajúcom sa oproti 

Obr. 1: Schéma aparatúry na EIF 

TEM – trochoidálny elektrónový monochromátor; 

MB – molekulový zväzok; FC – Faraday cup; L1,L2 – šošovky; 

W – MgF2 okienko; OM – optický monochromátor; 

PMT - fotonásobič 
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TEM a meraním pikoampérmetrom Keithley 6485, 
jeho typické hodnoty sú 400nA až 1000nA.  

Difúzny prúd molekúl analyzovaného plynu 
prúdi do reakčného priestoru z kapiláry s 
priemerom 0,5mm a dĺžkou 5mm. Ústie kapiláry je 
priblizne 5mm od miesta kde sa prúd molekú stretne 
s kolmo prichádzajúcim lúčom elektrónov. V 
kapiláre je pri prevádzke konštantný tlak približne 
2,2mbar, ktorý je kvôli konštantnému prietoku 
nastavený redukčným ventilom. Pracovný tlak na 
pozadí bol pomocou vývevy udržiavaný na 2×10-4 

mbar, pričom hraničný tlak aparatúry je rádu 10-8 

mbar. Použitý plyn pri našich meraniach bol dusík 
čistoty 4.6. 

Fotóny emitované pri fluorescencii prechádzajú 
cez MgF2 okno orientované kolmo na elektrónový 
aj molekulový lúč do aparatúry na optickú emisnú 
spektroskopiu (OES), tvorenej monochromátorom 
Cornerstone 260 s mriežkou s 1200 vrypmi na 
milimeter. Nastavenia štrbín boli 100µm pri meraní 
optických spektier, kde bolo treba dobré rozlíšenie 
(0,5nm FWHM) a 340µm pri meraní účinných 
prierezov, kde bolo treba snímať integrálny signál z 
určitej oblasti spektra. Fotóny boli počítané 
pomocou fotonásobiča Hamamatsu H4220P, ktorý 
bol kvôli zníženiu šumu chladený na -25°C. Steny 
reakčnej komory sú nastriekané grafitovým 
sprejom, aby sa eliminoval prechod fotónov zo 
žhavenej katódy trochoidálneho elektrónového 
monochromátora do OES časti aparatúry. 

2.2 Parametre meraní a postup 

Prvé zo zrealizovaných meraní bolo meranie 
optického emisného spektra druhého pozitívneho 
systému dusíka (2PS) pri konštantnej energii 
excitujúcich elektrónov 14eV, pretože pri tejto 
energii má 2PS maximálny emisný účinný prierez, 
t.j. pri tejto energii elektrónov najsilnejšie vyžaruje 
a tým pádom môžme spoľahlivejšie namerať aj 
slabé spektrálne čiary. Počas šiestich opakovaní 
merania, ktorých výsledky sa nakoniec 
spriemerovali kvôli zníženiu šumu, sa elektrónový 
prúd vrámci jedného merania zmenil o najviac 
1,2%, čo predstavuje zanedbateľnú výchylku v 
nameraných intenzitách. Krok monochromátora bol 
0,1nm a integračný čas na každej vlnovej dĺžke bol 
5s, nastavenie vstupnej aj výstupnej štrbiny 
monochromátora bolo 100µm (0,5nm FWHM). 
Spektrum bolo okalibrované na spektrálnu citlivosť 
aparatúry. 

Ako ďalšie boli určené emisné účinné prierezy 
prechodov   (    )    (   ) pre vibračné stavy 
v´ = 0, 1, 2 a emisné účinné prierezy prechodov 
  (   )    (     ), kde v´´ = 1, 2, 3. To sa dialo 
meraním závislosti intenzít pásov druhého 
pozitívneho systému od energie excitujúcich 
elektrónov. Išlo o tieto vibračné prechody (uvedené 
s vlnovou dĺžkou hlavy daného pásu): 2-

0 297,98nm, 1-0 315,93nm, 0-0 337,13nm; 0-
1 357,69nm; 0-2 380,49nm a 0-3 405,94nm. Štrbiny 
optického monochomátora boli rozšírené na 340µm, 
pretože sme chceli snímať signál z celej širky 
daného pásu. Pri tejto šírke štrbín bola polšírka 
snímaného intervalu spektra 1,6nm. Táto hodnota 
bola odmeraná postupným približovaním sa 
snímaného intervalu sprava ku hlave pásu, kde má 
pás strmý nábeh. V momente ako bol zadetekovaný 
signál sme z vlnovej dĺžky aktuálne nastavenej na 
optickom monochromátore a s vlnovej dĺžky okraja 
pásu vedeli polšírku intervalu zobrazeného štrbinou 
na detektor. Za skutočné šírky pásov (vo výške päty 
pásu) a polohy okrajov pásov sme považovali 
hodnoty zistené z článku [Mangina, Ajello, West, 
Dziczek, 2011], kde autori namerali optické emisné 
spektrá dusíka s vysokým rozlíšením (       
    ). Šírky pásov od hlavy po ľavý okraj v týchto 
spektrách boli 1,6nm (pre pás 0-0) a menej. Vlnovú 
dĺžku na monochromátore sme nastavili tak, aby 
hlava pásu bola v strede štrbiny, takto bola intenzita 
najsilnejšie žiariacej časti pásu najmenej skreslená 
a zároveň bol snímaný aj signál z ľavej časti pásu 
(P-rotačný pás). Integračný čas pri každej energii 
bol 20s. Krok energie bol 0,1eV až po energiu 
20eV, po ktorej bol krok 0,5eV až po konečnú 
hodnotu 50eV. Takýmto spôsobom máme pokrytú 
nábežnú časť a maximum emisnej funkcie (14,1eV) 
s dostatočným detailom a zároveň sme ušetrili čas 
pri meraní častí emisnej funkcie s nižšou 
informačnou hodnotou. 

Vpravo od hláv meraných pásov sa nenachádzali 
žiadne signály, s výnimkou merania emisného 
účinného prierezu prechodu 0-1 na vlnovej dĺžke 
357,69nm. Na vlnovej dĺžke 358,21nm sa nachádza 
prechod 1-0 prvého negatívneho systému (1NS) 
  

     
     

      
 , ktorého prah excitácie je 

približne 20eV. Keďže táto čiara sa stále nachádza 
v snímanom intervale vlnových dĺžok (0,51nm 
vpravo od stredu), pre elektrónové energie nad 
hodnotou excitačného prahu 1NS je nutné urobiť 
korekciu nameraného signálu. Tá sa realizovala 
nameraním emisného účinného prierezu iba čiary 1-
0 1NS so štrbinami zúženými tak (100µm), aby 
snímali signál iba z nej. Polšírka intervalu vlnových 
bola 0,2nm. Taktiež bolo namerané spektrum od 
355nm do 360nm pri energii elektrónov 30eV, 
podľa ktorého sme potom nanormovali nameraný 
účinný prierez 1-0 1NS ku pôvodnému signálu 
oboch pásov. Postup je detailnejšie popísaný vo 
výsledkoch v časti 3.4. 

Na záver boli z emisných účinných prierezov 
vypočítané závislosti excitačných účinných 
prierezov pre príslušné vibračné stavy dusíka C3Πu, 
pričom sme použili hodnoty Einsteinových 
koeficientov a stredných dôb života z práce 
[Gilmore, Laher, Espy, 1992]. Výpočty sú bližšie 
popísané v časti 3.5. Pomocou dvojitého lineárneho 
fitu bol tiež určený prah excitácie 2PS dusíka. Na 
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doplnenie významu tohto experimentu pre štúdium 
mikrovýbojov odhadneme typickú energiu 
elektrónov porovnaním pomerov nameraných 
emisných účinných prierezov s intenzitami 
príslušných pásov nameranými v spektre 
mikrovýboja v dusíku. 

3 Výsledky 

3.1 Emisné spektrum N2 280-450nm 
14eV 

Na Obr. 2 je emisné spektrum druhého pozitívneho 
systému dusíka    

         
    od 280nm do 

450nm, pri energii excitujúcich elektrónov 14eV. 
Intenzity okalibrované na spektrálnu citlivosť sú 
v jednotkách fotónov za sekundu, vďaka použitiu 
fotonásobiča v móde photo-counting. V spektre sú 
vyznačené vibračné prechody a červenou čiarou je 
znázornené desaťnásobné zväčšenie spektra, kvôli 
lepšej viditeľnosti píkov. 

3.2 Emisné účinné prierezy 

Všetky emisné účinné prierezy boli okalibrované na 
spektrálnu citlivosť na príslušnej vlnovej dĺžke. 
Obr. 3 znázorňuje už nanormované hodnoty 
emisných účinných prierezov pre stavy N2(C,v) v = 
0, 1, 2. Normalizácia bola na hodnotu emisného 
účinného prierezu 1,128 . 10-17cm2, ktorá vznikla 
spriemerovaním výsledkov viacerých autorov a na 
základe článku [Itikawa, 2006], ktorý posudzuje aj 
novšie dáta môžme skonštatovať, že táto priemerná 
hodnota je spoľahlivá. Hodnoty maxím sú 
vyznačené v grafe, pričom ich poloha na 
vodorovnej osi sa mierne posúva doprava s rastúcim 
vibračným číslom (v poradí: 14,1eV; 14,4eV; 
14,7eV). To je v súlade s výsledkami [Zubek, 
1993]. Šírka nami nameraného píku pre emisný 

účinný prierez prechodu 0-0 je 4,7eV FWHM, čo je 
o 7eV menej ako je vo výsledkoch [Zubek, 1993]. 
Na Obr. 4 sú znázornené emisné účinné prierezy pre 
prechody z N2(C,0) do N2(B,v), v = 0, 1, 2, 3. 
Keďže ide o emisiu z jedného stavu, všetky krivky 
dosahujú maximum pri elektrónovej energii 14,1eV. 
Prah excitácie druhého pozitívneho systému sme 
zvlášť určili v časti 3.6. 

Obr. 2: Fluorescenčné spektrum druhého pozitívneho systému N2 

Obr. 3: Emisné účinné prierezy N2(C,v) v = 0, 1, 2 → 

N2(B,0) 

Obr. 4: Emisné účinné prierezy N2(C,0) → N2(B,v)     

v = 0, 1, 2, 3 
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3.3 Emisné spektrum N2 355-360nm 
30eV 

Na Obr. 5 je emisné spektrum dusíka od 355nm do 
360nm pri elektrónovej energii 30eV. Pás s hlavou 
na vlnovej dĺžke 357,69nm je vibračný prechod 0-1 
z 2PS a malý pás na 358,21nm je vibračný prechod 
1-0 1NS. Pri 30eV je emisnný účinný prierez 1NS 
približne v polovici maximálnej hodnoty, preto aj 
keď v tomto spektre vyzerá tento pík zanedbateľne, 
nemožno tak v konečnom dôsledku učiniť. 

3.4 Korekcia emisného účinného 
prierezu 0-1 

Pri získavaní emisného účinného prierezu prechodu 
0-1 2PS, sa postupovalo nasledovne. Z nameraného 
spektra pri 30eV (Obr. 5) bol určený pomer intenzít 
píkov I2PS / I1NS, uvažujeme, že v rovnakom pomere 

sú pri tejto elektrónovej energii aj emisné účinné 
prierezy oboch prechodov. Potom uvažujúc 
nameraný signál emisného prierezu zahrňujúci oba 
účinné prierezy dostaneme jednoduché rovnice: 

            (5) 

    

    
          (6) 

kde A je číslo, hodnota súčtového emisného 

prierezu pri 30eV. Z toho sme vyjadrili hodnotu 

σ1NS, ktorá zodpovedá hodnote emisného účinného 

prierezu 1-0 1NS už v správnom pomere ku 

emisnému účinnému prierezu 0-1 2PS pri 30 eV. 

Jednoduchým vydelením tejto hodnoty pôvodne 

nameranou hodnotou emisného prierezu 1-0 1NS 

sme získali škálovaciu konštantu, ktorou sme 

následne vynásobili nameraný emisný prierez 1-0 

1NS. Na Obr. 6 je znázornený súčtový emisný 

prierez, zoškálovaný emisný prierez 1-0 1NS a ich 

rozdiel – teda vypočítaný emisný prierez 0-1 2PS. 

3.5 Excitačné účinné prierezy 

Medzi emisným a excitačným prierezom určitého 
vibračného stavu platí vzťah: 

   
    ( )    ´

   ( )   ´  ´´     (7) 

Kde Av´,v´´ je Einsteinov koeficient pre spontánnu 
emisiu elektrónového prechodu so zmenou 
vibračného stavu v´ do stavu v´´ a τv´ je stredná 
doba života vyššieho excitovaného stavu vo 
vibračnom stave v´. [Gilmore, Laher, Espy, 1992] 
uvádzajú pre prechody druhého pozitívneho 
systému ktoré nás zaujímajú, tieto hodnoty: 

Vib. Prechod [v´,v´´] Av´,v´´ [s-1] τv´ [s] 

2-0 3,97 . 106 3,81 . 10-8 

1-0 1,19 . 107 3,75 . 10-8 

0-0 1,31 . 107 3,71 . 10-8 

0-1 8,84 . 106  

0-2 3,56 . 106  

0-3 1,10 . 105  
Tab. 1: Einsteinove koeficienty Av´,v´´ a stredné doby 

života τv´ 

Pomocou týchto hodnôt, vzťahu (7) a 
okalibrovaných emisných prierezov vypočítame 
excitačné účinné prierezy pre N2 C

3Πu, v = 0, 1, 2,  
ktoré sú zobrazené na Obr. 7. Hodnota pre N2(C,0) 
je rovnaká ako v článku [Zubek, 1993], keďže sme 

Obr. 5: Fluorescenčné spektrum N2 pri energii 

elektrónov 30eV 

Obr. 6: Korekcia nameraného emisného prierezu 

prechodu 0-1 

Obr. 7: Excitačné účinné prierezy N2(C,v) v = 0, 1, 2 

→ N2(B,0) 
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na normovanie emisných účinných prierezov 
použili rovnakú hodnotu. Maximá vypočítaných 
excitačných účinných prierezov pre stavy N2(C, v) 
v = 0, 1, 2, sú vyznačené v Obr. 7 a oproti 
výsledkom [Zubek, 1993] sa líšia v poradí o 38% 
a 54%, čo sú štandardné rozdiely medzi hodnotami 
rôznych autorov. Napríklad rozdiel medzi 
výsledkami [Brunger, Buckman, Elford, 2003] a 
[Shemansky, Ajello, Kanik, 1995] je 36%.  

Zo všetkých troch emisných účinných prierezov 
sme vypočítali excitačný účinný prierez stavu 
N2(C,0) a výsledky sme vyniesli do Obr. 8. Keďže 
tieto závislosti by mali vyjsť rovnako, ich rozdiely 
nás informujú o presnostiach našich meraní. Vidíme 
teda, že vypočítané excitačné prierezy sú nižšie ako 
očakávané, najmä pre vibračné prechody 0-2 a 0-3 
2PS. Z toho môžme dedukovať, že aj naše hodnoty 
excitačných účinných prierezov môžu byť nižšie 
ako skutočné hodnoty. Keďže prechody 0-2 a 1-0 
majú porovnateľnú intenzitu, možno z tohto grafu 
odhadnúť neistotu určenia excitačného účinného 
prierezu pre stav N2(C,1) ako 36% a pre účinný 
prierez N2(C,2) ako 60%, keďže prechody 0-3 a 2-0 
majú tiež porovnateľné intenzity. 

Intervaly neistôt určenia excitačných prierezov 
vibračných stavov v = 1, 2 sú veľké hlavne smerom 
ku nižším hodnotám, ako vyplýva z nášho spôsobu 
odhadu týchto neistôt. Pokiaľ vypočítané hodnoty 
týchto excitačných prierezov zväčšíme o odhadnuté 
neistoty (v poradí 36% a 54%), dostaneme hodnoty 
vo veľmi dobrej zhode s výsledkami [Zubek, 1993], 
s odchýlkou 10% pre oba prierezy v = 1, 2. To 
poukazuje na možnú chybu v spektrálnej kalibrácii 
našich výsledkov, ktorou mohli vzniknúť nesprávne 
pomery nameraných účinných prierezov. 

3.6 Excitačný prah 2PS 

Prahy excitácie pre vibračné stavy stavu N2(C,v) v 
= 0, 1, 2 sme určili z tvary emisných účinných 
prierezov, lineárnym fitom ako je znázornené na 
Obr. 9. Zvyčajne sa pri určení prahov fituje aj 
vodorovná časť krivky, ale pre našu potrebu bola 

postačujúca nulová os. Hodnoty prahov excitácie sú 
znázornené v grafe a pre v = 0, 1 súhlasia 
s výsledkami [Zubek, 1993]. V prípade stavu 
s vibračným číslom 2 je určený prah nižší ako pre v 
= 0 a taktiež nižší ako v [Zubek, 1993]. 

3.7 Odhad energie elektrónov 
v mikrovýboji 

Porovnaním pomeru intenzít spektrálnych čiar 
s pomerom emisných účinných prierezov je možné 
nájsť takú energiu, pri ktorej sú tieto pomery 
rovnaké. Na základe toho je možné približne 
odhadnúť typickú hodnotu energie elektrónov 
v mikrovýboji. Týmto spôsobom sme zo spektra 
dusíka nameraného v [Ďurian, Matejčík, 2013] 
určili typickú energiu elektrónov len o málo väčšiu 
ako je prah excitácie 2PS. Avšak, v spektre 
mikrovýboja sa nachádzali viaceré čiary z 1NS, 
ktorého prah excitácie je 20eV. Keďže typická 
energia elektrónov je odhadnutá ako oveľa nižšia, 
tak je možné usúdiť, že pri vzniku stavov N2

+(B,v) 
budú zohrávať dominantnú úlohu Penningove 
ionizácie oproti priamej ionizácii elektrónom. 
Penningova ionizácia je proces, pri ktorom zrážkou 
dvoch neutrálnych molekúl, z ktorých je aspoň 
jedna excitovaná, vznikne excitovaný ionizovaný 
stav. 

S rastúcim tlakom v mikrovýboji rastie vplyv 
zrážok ťažkých častíc a klesajú energie elektrónov 
a s klesajúcim tlakom naopak. Preto, pri nízkych 
tlakoch je možné použiť na určenie teploty 
a koncentrácie elektrónov metódu [Isola, Gómez, 
Guerra, 2009], ktorá predpokladá minimálne 
interakcie ťažkých častíc, najmä Penningových 
ionizácií. Je nutné nájsť hraničnú hodnotu tlaku, 
kedy budú jej výsledky ešte prijateľné a pre vyššie 
tlaky je potrebné navrhnúť vlastný kinetický model 
mikrovýboja, ktorý vezme do úvahy dominantné 
efekty. 

Obr. 8: Excitačný účinný prierez N2(C,0) vypočítaný 

zo štyroch rôznych emisných účinných prierezov 

Obr. 9: Určenie prahu excitácie lineárnymi fitmi. 
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4 Záver 

V práci sme vysvetlili význam získavania 
fluorescenčných dát pre výskum mikrovýbojov. 
Namerali sme fluorescenčné spektrum čistého 
dusíka a emisné účinné prierezy pre prechody 
druhého pozitívneho systému 2-0, 1-0, 0-0, 0-1, 0-2 
a 0-3. Z týchto sme následne vypočítali excitačné 
účinné prierezy pre príslušné vyššie exciované 
stavy. U získaných excitačných prierezov sme 
zvážili presnosť ich určenia a porovnali sme ich 
s výsledkami iných autorov. Po korekcii dát na 
správne pomery sme dosiahli dobrú zhodu 
s výsledkami [Zubek, 1993]. Pomocou lineárneho 
fitu emisných prierezov sme určili prah excitácie 
2PS. Porovnaním pomerov intenzít spektrálnych 
čiar v spektre mikrovýboja v dusíku s pomermi 
emisných účinných prierezov sme odhadli typickú 
energiu elektrónu v mikrovýboji a z toho sme 
vyvodili dôsledok pre kinetiku mikrovýboja 
v dusíku. 
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Abstrakt
V  tejto  práci  bude  predstavená  iónová 
pohyblivostná  spektrometria  (IMS)  pre  priamu 
povrchovú  detekciu  2,4,6-trinitrotoluénu  (TNT). 
Práca  sa  zaoberá  vývojom  a  optimalizáciou 
zariadenia,  pomocou  ktorého  sme  desorbovali 
vzorku  priamo  z  povrchu  vzorky  do  reakčnej 
komory  IMS.  Dosiahnutý  detekčný  limit  pre 
povrchovú detekciu TNT bol 350 pg. Pohyblivostné 
spektrá  boli  overené  pomocou  hmotnostnej 
spektrometrie.  Nízke  detekčné  limity  nám 
dovoľovali  použiť  IMS pre  rôzne  aplikácie,  ktoré 
budú v tejto práci taktiež predstavené. 
Kľúčové  slová: Iónová  pohyblivostná 
spektrometria,  reakčné  ióny,   TNT,  povrchová 
detekcia.

1 Úvod
V  súčasnej  dobe  pri  neustálej  hrozbe 

teroristických  útokov  vzniká  potreba  rýchlej  a 
spoľahlivej  detekcie  výbušnín  predovšetkým  na 
verejných miestach ako sú školy a letiská. V tejto 
práci  sa  budem  venovať  detekcii  stopových 
množstiev  výbušnín  pomocou  iónovej 
pohyblivostnej  spektrometrie  (IMS -  Ion Mobility 
Spektrometry).  K  jej  výhodám  patrí  hlavne 
schopnosť  pracovať  pri  atmosférickom  tlaku, 
vysoká  citlivosť,  rýchla  odozva  a  relatívne  nízka 
cena  [1].  K  nevýhodám  môžeme  priradiť 
komplikácie  spojené  s  prácou  pri  atmosférickom 
tlaku ako napríklad prítomnosť  vodných pár, ktoré 
vstupujú do reakcií a vytvárajú klastre. Vodné pary 
a vznik vodných klastrov sa dá  čiastočne odstrániť 
pomocou lapačov vodných pár alebo  vyhrievaním 
IMS  spektrometra  [1].  Ďalšou  nevýhodou  je 
problém pri identifikovaní iónov, kvôli obmedzenej 
databáze pohyblivosti iónov.

2 Teoretický úvod

Obrázok 1 – Schéma IMS spektrometra: 1 – Iónový 
zdroj, 2 – Reakčná komora, 3 – Ovládacia mriežka, 4 – 

Driftová trubica, 5 – Detektor

IMS spektrometer pozostáva z 3 hlavných častí a 
to  iónového  zdroja,  reakčnej  komory  a  driftovej 
trubice (obr. 1). V zdroji iónov sú vytvorené ióny, 
ktoré  sú  ďalej  vedené  homogénnym  elektrickým 
poľom do  reakčnej  komory,  kde  prichádza  k  ich 
reakcii so vzorkou plynu a vznikajú nové ióny. Ako 
zdroj iónov sú najčastejšie používané rádioaktívne 
zdroje  a  korónový  výboj,  ktorý  bol  použitý  aj  v 
našej  IMS.  Najviac  využívaným  rádioaktívnym 
zdrojom je  63Ni,  najmä  kvôli  stabilite  a  tomu,  že 
nepotrebuje  externý  napäťový  zdroj.  Ďalšie  často 
využívané  rádioaktívne  zdroje  sú  amerícium  a 
trícium.  Ich  hlavnou  nevýhodou  je  rádioaktivita, 
ktorá si vyžaduje zvýšené bezpečnostné opatrenia a 
taktiež zabraňuje ich vývozu na niektoré zahraničné 
trhy.  Korónový výboj  ako  zdroj  iónov si  síce  na 
rozdiel  od  rádioaktívnych  zdrojov  vyžaduje 
vonkajšie  napájanie  elektrickou energiou,  no  jeho 
výhoda  je, že je nerádioaktívny a dosahujeme s ním 
vyššiu  citlivosť  detekcie.  V  prípade  použitia 
korónového výboja  ako iónového zdroja  je  veľmi 
dôležité  zabrániť  vstupu  neutrálnych  produktov 
vznikajúcich v koróne, do reakčnej komory.  To sa 
najčastejšie  realizuje  použitím  opačného  prúdenia 
ionizačného plynu ako je smer prúdenia iónov [1]. 
Nové ióny vzniknuté v reakčnej komore sú vedené 
na jej  koniec,  kde sa nachádza ovládacia mriežka 
(angl.  Shutter  Grid,  ďalej  len  SG).  SG  má 
schopnosť  otvoriť  sa  na  krátku  dobu  a  prepustiť 
balík iónov do driftovej trubice. Mriežka pozostáva 
z  rovnobežných  vodivých  vlákien,  pričom  párne 
vlákna  sú  vzájomne  vodivé  a  izolované  od 
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nepárnych,  ktoré  sú  taktiež  vzájomne  vodivé  [1]. 
Ak na párne aj nepárne vlákna privádzame rovnaké 
napätie,  mriežka  sa  otvorí  a  prepustí  ióny,  ak  je 
napätie rôzne, mriežka ostáva pre ióny zatvorená. V 
driftovej  trubici  sa  ióny  separujú  na  základe 
pohyblivosti k a sú vedené elektrickým poľom až na 
detektor  na  konci  trubice. Pohyblivosť  iónov  je 
daná  vzťahom,  ktorý  vo  svojej  práci  odvodili 
Ravercomb a Mason [2]:

k = (3q/16nΩ)*(2π/KbTmr)1/2              (1)
kde  n je  koncentrácia neutrálneho plynu,  Kb je 

Boltzmannova  konštanta,  T je  absolútna  teplota 
plynu,  Ω je  zrážkový  prierez  pre  zrážku  daného 
iónu  s  molekulou  driftového  plynu  a  mr je 
redukovaná hmotnosť:

mr = m*M/(m+M).                    (2)
Experimentálne určujeme pohyblivosť:

k = Ld
2/(U*td)                         (3)

kde  Ld je  dĺžka  driftovej  trubice,  U napäťový 
spád na driftovej trubici a  td je čas driftu. Pre naše 
potreby  častejšie  využívame  redukovanú 
pohyblivosť najmä kvôli zmenám teploty a tlaku v 
laboratóriu, ktorá je daná vzťahom:

k0=k*(T0/T)*(p/p0)                      (4)
kde  T0 je rovná 273 K,  T je teplota driftového 

plynu, p0 je 101 kPa a p tlak driftového plynu.

3 Experiment
V tomto experimente používame IMS, ktorý je 

postavený  z  ôsmych  kruhových  nerezových 
elektród,  elektricky  izolovaných  teflónovými 
krúžkami.  Prvá  elektróda  bola  napájaná  vysoko 
napäťovým zdrojom, táto elektróda bola spojená s 
ostatnými  elektródami  pomocou  odporov  v 
sériovom zapojení, pričom posledná elektróda bola 
pripojená cez odpor na zem (obrázok 2). Prvý odpor 
mal hodnotu 6,5 MΩ. Ostatné odpory mali hodnotu 
1,6 MΩ, čím zabezpečili homogénne elektrické pole 
v  driftovej  trubici  IMS.  Ako  zdroj  iónov  sme  v 
našom  spektrometri  použili  korónový  výboj  v 
geometrii hrot – rovina. Napätie na hrote bolo 9,5 
kV  a  na  rovine  6,5  kV.  Týmto  napäťovým 
rozdielom  sme  vytvorili  korónový  výboj.  Pri 
takomto  zapojení  bola  hodnota  intenzity 
elektrického  poľa  495,2  V.cm-1 podľa  čoho  sme 
rátali redukovanú pohyblivosť zo vzťahu (4). 

Výpust  plynu  bol  umiestnený  za  korónovým 
výbojom, čím sme dosiahli opačné prúdenie plynu 
ako  je  pohyb  iónov  v  korónovom  výboji.  Vo 
všetkých experimentoch sme pracovali pri hodnote 
korónového prúdu 14 μA. Ako prúdiaci plyn  sme 
používali  syntetický  vzduch,  pri  teplote  90,5  °C. 
Dĺžka  driftovej  trubice  bola  8,25  cm.  Otváracia 
mriežka  bola  vyrobená  z  volfrámových  drôtov  s 
priemerom  50  μm  vzdialených  od  seba  0,5  mm. 
Otváracia  doba  mriežky  bola  110  μs.  Pre  presnú 
identifikáciu  bol  IMS prepojený  k  hmotnostnému 
spektrometru, kvôli hmotnostnej analýze iónov. 

Obrázok 2 - Schéma nami používaného IMS 
spektrometra: CD-korónový výboj, RK-reakčná komora, 

SG- ovládacia mriežka, DT- driftová trubica, 1-vstup 
driftového plynu, 2- výpust plynu z IMS, 3- kolektor 

iónov, MS- hmotnostný spektrometer zdroj [1].

IMS pracoval mierne pod atmosférickým tlakom 
čím  sme  dosiahli  nasávanie  atmosférického 
vzduchu  do  reakčnej  komory  IMS.  Dosiahnutie 
nižšieho  tlaku  bolo  zabezpečené  membránovou 
pumpou,  ktorá  čerpala  IMS  spektrometer  za 
korónovým výbojom. Pre rôzne hodnoty tlaku sme 
dosiahli  rôzne  hodnoty  nasávania  atmosférického 
vzduchu do reakčnej komory IMS (tabuľka 1).

Nasávanie (ml/min) Tlak (mbar)
200 982,5
400 973,5
600 962,5
800 950

Tabuľka 1

Hodnoty  tlaku  nasýtených  pár  2,4,6-
trinitrotoluénu sú veľmi nízke, čo komplikuje jeho 
detekciu,  z toho  dôvodu  sme  na  povrch  vzorky 
fúkali  vyhriaty  vzduch,  vďaka  čomu  došlo 
k lepšiemu  odparovaniu  2,4,6-trinitrotoluénu. 
Priemer kapiláry, cez ktorú prúdil teplý vzduch na 
vzorku bol 0,5 mm, priemer nasávacej kapiláry do 
IMS spektrometra bol taktiež 0,5 mm tak ako je to 
zobrazené na obrázku 3. Hodnoty teploty ohrievania 
sa menili s prúdením, ako je to zobrazené v tabuľke 
2.

Prúdenie (ml/min) Teplota (°C)
400 75
600 94
800 140
1000 150

Tabuľka 2
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Obrázok 3 - Experimentálne nadstavenie používané na 
vkladanie vzorky v tomto experimente.

Vzorku  sme  pripravovali  riedením  malých 
množstiev  odváženého  2,4,6-trinitrotoluénu  v 
metanole.  Pre  lepšie  premiešanie  sme  roztok  na 
niekoľko minút vkladali do ultrazvukovej vaničky. 
Riedenie sme viackrát  opakovali,  aby sme mali  v 
roztoku  čo  najmenšie  množstvá  2,4,6-
trinitrotoluénu.  Začínali  sme  pri  1,1  mg  2,4,6-
trinitrotoluénu v 1 ml roztoku a niekoľko násobným 
riedením sme sa dostali  na hodnotu 140 ng 2,4,6-
trinitrotoluénu  v  0,4  ml  roztoku.  Zriedený  roztok 
sme  následne  nabrali  do  1  μl  striekačky.  Po 
vytlačení  striekačky  sme  získali  na  špičke  ihly 
kvapku  2,4,6-trinitrotoluénu  a  metanolu.  Kvapku 
sme následne nechali  vyschnúť  a špičku ihly sme 
vložili namiesto vzorky tak, ako je to znázornené na 
obrázku  3.  Z  množstva  2,4,6-trinitrotoluénu 
zriedeného  v  metanole  sme  následne  vyrátali 
množstvo tejto výbušniny na špičke ihly. V našom 
experimente  sme  merali  2,4,6-trinitrotoluénu  v 
rozsahu od 110 ng po 350 pg.  

4 Výsledky a diskusia

4.1 Reakčné ióny
Keďže vzduch prúdi cez korónový výboj opačne 

ako je smer pohybu iónov, tvoria sa hlavne reakčné 
ióny  O2

− [3]. Na obrázku 4 je zobrazené základné 
IMS  spektrum  reakčných  iónov  s  redukovanou 
pohyblivosť  k0 =  2,55  cm2V-1s-1   rátanou  podľa 
vzťahov 3-4. Na obrázku 5 je k nemu prislúchajúce 
hmotnostné  spektrum.  I  keď  na  pohyblivostnom 
spektre  vidíme  iba  jeden  pík,  z  hmotnostného 
spektra vidíme, že tento pík je zložený z viacerých 
iónov.  Najvýraznejší  z  týchto  iónov  je  O2

− s 
hmotnosťou  m/z  =  32  amu.  Okrem  neho 
identifikujeme aj ióny O2

−.H2O s hmotnosťou m/z = 
50 amu, O2

−.O2 s hmotnosťou m/z = 64 amu a ión 
N2O3

− s hmotnosťou m/z = 76 amu.   Vznik iónov 
O2

− popisuje  reakcia  z  rovnice  (5)  a  vznik   O2
−

(H2O)n+1 rovnica (6) [4]:
O2 +e−→O2

−                            (5)
O2

−(H2O)n +H2O→O2
−(H2O)n+1          (6)

Obrázok 4 – Základné IMS spektrum

Obrázok 5 – Základné MS spektrum

Po pridaní atmosférického vzduchu pozorujeme 
zmenu ako IMS tak aj MS spektra. Zmena tlaku v 
IMS spôsobila  posunutie  pôvodného píku,  pričom 
nečistoty v atmosférickom vzduchu zapríčinili malú 
zmenu redukovanej pohyblivosti z 2,55 cm2V-1s-1 na 
2,49 cm2V-1s-1. Nečistoty prítomné v atmosférickom 
vzduchu taktiež zapríčinili  vznik nového píku ako 
môžeme  vidieť  na  obrázku  6.  V  hmotnostnom 
spektre na obrázku 7 vidíme tak isto veľa nových 
iónov spôsobených nečistotami z ovzdušia.

Obrázok 6 – IMS spektrum po pridaní atmosférického 
vzduchu
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Obrázok 7 – MS spektrum po pridaní atmosférického 
vzduchu

Pre stabilizáciu spektra sme používali dopovanie 
chloridom  uhličitým  CCl4.  V  IMS  spektre  na 
obrázku  8  identifikujeme  nový  pík  Cl- s 
redukovanou pohyblivosťou k0 =  2,95  cm2V-1s-1 a 
jeho izotopy. K nemu prislúchajúce MS spektrum je 
zobrazené na obrázku 9.

Obrázok 8 – IMS spektrum pri dopovaní CCl4

Obrázok 9 – MS spektrum pri dopovaní CCl4

Ión Cl- sa využíva ako reakčný ión pre detekciu 
výbušnín,  dobre  reaguje  s  TNT,   pričom  vzniká 
(TNT-H)- ako vidno z rovnice (7) [5]:

Cl- + TNT → TNT.Cl- → (TNT-H)- + HCl    (7)

Po  pridaní  TNT  do  reakčnej  komory  sme 
identifikovali  pík  (THT-H)- s  redukovanou 
pohyblivosťou k0 = 1,59 cm2V-1s-1. Táto hodnota  sa 
dobre  zhoduje  s  redukovanou  pohyblivosťou 
uvedenou  v  literatúre  [5].   IMS  spektrum  je 
zobrazené na obrázku 10 a MS spektrum na obrázku 
11, kde je hmotnosť (TNT-H)- s m/z = 226 amu. 

Obrázok 10 – IMS spektrum po vložení vzorky TNT

Obrázok 11 – MS spektrum po vložení vzorky TNT

4.2 Detekčný limit
V  tomto  experimente  sme  určovali  detekčný 

limit   2,4,6-trinitrotoluénu  pomocou  nanášania 
TNT  zriedeného  s  metanolom  tak  ako  to  bolo 
popísané  v  experimente.  Pohybovali  sme  sa  v 
intervale od 110 ng až po 350 pg  TNT. Na obrázku 
12  vidíme  veľmi  výrazný  pík  TNT  pri  množstve 
110  ng  s  redukovanou  pohyblivosťou  k0 =  1,59 
cm2V-1s-1. Pre množstvo 14,4 ng je tento pík menej 
intenzívny,  ako  možno  vidieť  na  obrázku  13,  no 
stále  je  veľmi  ľahko  pozorovateľný,  redukovaná 
pohyblivosť k0 = 1,59 cm2V-1s-1. Na obrázku 14 je 
zobrazené IMS spektrum pre množstvo 350 pg TNT 
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s k0 = 1,59 cm2V-1s-1. Stále dokážeme rozoznať pík, 
čím  sme  sa  dostali  na  hodnotu  porovnateľnú  s 
experimentom,  kedy  sa  vzorka  vkladá  priamo  do 
IMS, kde bola vyhrievaná.  V našom prípade bola 
vzorka vyhrievaná mimo IMS a detekčný limit bol 
dosiahnutý bez potreby ďalšej úpravy IMS.

Obrázok 12 – IMS spektrum so vzorkou 110 ng TNT

Obrázok 13 – IMS spektrum so vzorkou 14,4 ng TNT

Obrázok 14 – IMS spektrum so vzorkou 350 pg TNT

Dosiahnutie nízkeho detekčného limitu je veľmi 
dôležité,  pretože  nám  umožňuje  vystopovať 
výbušninu aj vo veľmi malých množstvách. Nízke 
detekčné limity nám dovoľujú použiť našu IMS na 
povrchovú detekciu TNT v rôznych aplikáciách. Pre 
demonštráciu sme zvolili detekciu TNT z podrážky 
topánok a pera.   

4.3 Detekcia TNT z podrážky
Na  podrážky  topánok  sme  nanášali  rôzne 

množstvá  roztoku  TNT  zriedeného  v  metanole  v 
rozsahu od 50-3  μl, čo predstavovalo 5,5 až 90 μg 
TNT.  Roztok bol  nanesený na plochu približne 2 
cm2 tak ako je to vyznačené na obrázku 15, vzorky 
sme  nechali  zaschnúť  a  topánky  boli  následne 
nosené  8  hodín  a  týždeň  odložené  v  laboratóriu. 
Meranie  sme  uskutočnili  priložením  podrážok  na 
vyznačených miestach s tým, že bola analyzovaná 
plocha iba 1 mm2, čo predstavuje plochu, ktorá bola 
vyhrievaná.  Podrážka  bola  umiestnená  namiesto 
vzorky tak ako je to znázornené na obrázku 3 na 
dobu  niekoľko  sekúnd.  Bez  problémov  sme 
zadetekovali TNT na všetkých miestach podrážok. 

Obrázok 15 – Podrážky s aplikovaným roztokom TNT a 
metanolu

   Na obrázku 16 je zobrazené IMS spektrum pre 
analyzovanú  plochu  kde  bolo  rozliatych  50  μl 
roztoku  (90  μg  TNT  /  2cm2)  ión  (TNT-H)- má 
redukovanú pohyblivosť  k0 = 1,59 cm2V-1s-1.  IMS 
spektrum  analyzovanej  plochy  na  ktorú  bolo 
vyliatych   10  μl  roztoku (18  μg  TNT /  2cm2)  je 
zobrazené na obrázku 17  a IMS spektrum plochy, 
kde  bolo  rozliatych  3  μl  roztoku  (5,5  μg  TNT  / 
2cm2) je zobrazené na  obrázku 18.
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Obrázok 16 – IMS spektrum 50 μl roztoku TNT

Obrázok 17 – IMS spektrum 10 μl roztoku TNT

Obrázok 18 – IMS spektrum 3 μl roztoku TNT

Ako je  vidno  z  obrázkov  16,  17,  18  intenzity 
píkov sa  výrazne líšia.  To bude pravdepodobne z 
viacerých  dôvodov,  a  síce  najmä  kvôli  rôznym 
množstvám  nanášaného  roztoku  TNT. 
Predpokladali  by  sme,  že  zo  znižujúcim  sa 
množstvom  aplikovaného  roztoku  bude  klesať  aj 
intenzita  píku,  čomu však odporujú obrázky 17 a 
18. Tu bol zadetekovaný vyšší pík pri 3  μl ako pri 
10 μl roztoku. To bude pravdepodobne spôsobené 
miestom aplikácie, pretože na niektorých miestach 

sa  mohla  chôdzou  vzorka  ošúchať  viac  ako  na 
iných,  prípadne  rozdielnou  dobou  prikladania 
vzorky k IMS. 

4.4 Detekcia TNT z pera
Pri ďalšej aplikácii sme rozdrvili v prstoch 1mg 

TNT, ktorý sme potom spätne vysypali do nádobky. 
Bez umytia rúk boli po 15tich minútach   následne 
jednu  hodinu  písané  poznámky  z  predmetu 
atómová a jadrová fyzika s perom, ktoré sme potom 
uschovali  vo  vrecúšku  v  laboratóriu  a  po  troch 
dňoch analyzovali krátkym priložením pera k IMS. 
Na  obrázku  19  vidno,  že  sme  boli  schopný 
detegovať  výrazný  pík  TNT  s  redukovanou 
pohyblivosťou k0 = 1,59 cm2V-1s-1.

Obrázok 19 – IMS spektrum priloženého pera

5 Záver
V  tejto  práci  sme  modifikovali  IMS  na  priamu 
povrchovú analýzu. Možnosti IMS boli predstavené 
pre  detekciu  nebezpečnej  výbušniny  2,4,6  – 
trinitrotoluén.  Bol  dosiahnutý  detekčný  limit  350 
pg, čo predstavuje veľmi vysokú citlivosť. Vysoká 
citlivosť bola demonštrovaná na dvoch aplikáciách, 
pri  ktorých  bolo  detekované  TNT  z  podrážky  a 
pera.  
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Meranie vodivostí roztokov chloridu sodného a kyseliny akrylovej a
volt-ampérovej charakteristiky vodného výboja v roztoku NaCl
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Abstrakt: Roztoky kyseliny akrylovej (kyseliny
prop-2-énovej) a chloridu sodného sa hojne využí-
vajú v priemysle alebo, v prípade roztokov NaCl,
predstavujú pracovné prostredie v oblasti t’ažby a
geologického vŕtania. S nástupom plazmových tech-
nológií sa začali hl’adat’ postupy využívajúce výboje
práve v týchto roztokoch za rôznymi účelmi, ako
napríklad depozícia polymérnych vrstiev (akrylátov)
na povrchy materiálov ekologicky menej zat’ažujú-
cimi cestami. Efektivita týchto procesov závisí okrem
iných parametrov aj od vodivosti daných roztokov.
Práca sa zaoberá meraním a čiastočnou kvantifiká-
ciou závislostí vodivosti roztokov od ich koncentrácií
a teploty.
Kl’účové slová: impedančná spektroskopia, vodivost’
roztokov, plazma, vodný výboj, diafragmový výboj

1 Úvod

S rozšírením sa vysoko výkonných impulzných zdro-
jov sme schopní generovat’ plazmu nie len v ply-
noch pri atmosférickom tlaku, ale aj v kvapalinách
[Lisitsyn et al., 1999], kde majú potenciálne vel’a vy-
užití, napríklad v t’ažobnom priemysle na rozrušo-
vanie pôdy a hornín pri hĺbkových vrtoch alebo (pri
tepelne nerovnovážnej plazme) ako zdroj chemicky
aktívnych častíc, zdroj ozónu alebo ako zdroj silných
elektrických polí a UV žiarenia, ktoré sa používajú
na sterilizáciu vody alebo mlieka [Akiyama, 2000].
Dopyt po týchto technikách a snaha o ich efektivizá-
ciu narastajú s narastajúcimi nárokmi na ekonomic-
kost’ a znižovanie ekologickej zát’aže pri výrobe, čo
sú vel’ké výhody opracovávania materiálov plazmou.

2 Teoretická čast’

2.1 Výboje vo vodnom prostredí

Pri formovaní vodných výbojov sú dôležité dva me-
chanizmy:
∗tom.polakovic@gmail.com
†bucek@gimmel.ip.fmph.uniba.sk

1. Termálny mechanizmus, pri ktorom sa začne
roztok zahrievat’ v dôsledku tečúceho elektric-
kého prúdu. Pri dosiahnutí dostatočnej energie
začne roztok vriet’ a v jeho objeme sa začnú
formovat’ bubliny pary, v ktorých dôjde k za-
páleniu difúzneho výboja (kvôli malým rozme-
rom bublín samotných), ktorý po čase prejde do
streameru, ako sa objem bublín začne zväčšovat’
[Touya et al., 2006].

2. Elektrický mechanizmus, kde dôjde k vzniku
elektrónovej lavíny priamo v objeme vody,
podobne ako v plynných prostrediach
[Beroual et al., 1998].

Aj ked’ zahrnieme oba mechanizmy, formova-
nie streamerov v kvapalných prostrediach je ob-
last’, v ktorej sa stále robí intenzívny výskum
a celkový mechanizmus ešte nie je úplne vy-
svetlený [Katsuki et al., 2002] [Beroual et al., 1998]
[Lisitsyn et al., 1999]. Predošlé experimenty ale naz-
načujú, že stabilita a uniformita vel’ko-objemových
streamerov je ovplyvňovaná vodivost’ou prostredia
[Akiyama, 2000].

2.2 Vodivost’ roztokov

Vodivost’ roztokov, ako veličina, definuje schopnost’
viest’ prúd, kde nosičmi náboja sú disociované kati-
óny a anióny. S narastajúcou koncentráciou sa zvy-
šuje aj vodivost’ roztoku, jav, ktorý sa aproximuje na
základe Debye-Hückelovej teórie, špecificky podl’a
Debye-Hückelovej rovnice [Atkins, 2000]:

∆m = ∆0
m−K

√
cm (1)

kde K je empirická konštanta, cm molárna koncentrá-
cia a ∆0

m limitujúca molárna vodivost’. Molárne vodi-
vosti sa vyjadria ako

∆m =
κ
cm

(2)

kde κ je vodivost’ roztoku. Prípadne sa môže pou-
žit’ rozšírenie na Debye-Hückel-Onsagerov vzt’ah v
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tvare:
∆m = ∆0

m− (A+B∆0
m)
√

cm (3)

kde A a B sú konštanty závislé od stavových veličín
roztoku, jeho viskozity, dielektrickej pevnosti a vel’-
kostí nábojov iónov. Dôležité je podotknút’, že vzt’ah
(1) a (3) platí iba pre silné elektrolyty ako soli alebo
silné kyseliny a zásady a výsledná závislost’ molár-
nej vodivosti od molárnej koncentrácie je vel’mi slabá
[Atkins, 2000].
V prípade, že koncentrácia iónov je menšia ako
koncentrácia roztoku samotného, tak sa mecha-
nizmus prenosu náboja mení. Pri slabých mono-
karboxylových kyselinách alebo slabých zásadách
uplatňuje Ostwaldtov zákon v tvare [Atkins, 2000]:

1
∆m

=
1

∆0
m
+

∆mcm

Ka(∆0
m)

2 (4)

kde Ka je disociačná konštanta. Táto rovnica popisuje
stav, ked’ relatívne l’ahšie katióny H3O+, primárne
zodpovedné za vedenie prúdu v kvapaline, interagujú
s málo pohyblivými, t’ažkými aniónmi a dosahujú
rovnovážny stav charakterizovaný disociačnými kon-
štantami špecifickými pre každú látku.
Zákon (1) a (3) kolabuje pre relatívne vysoké kon-
centrácie, pretože pri klesajúcej vzdialenosti medzi
iónmi narastá intenzita interakcie medzi nimi, až do
momentu, kedy vodivost’ nie je určovaná pohybli-
vost’ou iónov, ale vel’kých, vzájomne interagujúcich
clusterov, ktoré z dôvodu svojej väčšej hmotnosti zni-
žujú efektivitu prenosu náboja [Wright, 2007].

2.3 Impedančná spektroskopia

Merané vzorky (v našom prípade roztoky) sa ne-
správajú ako jednoduché elektrické odpory, ale majú
komplexnú impedanciu, ktorá je závislá od frekven-
cie privádzaného napätia.

Z∗ = Z‘+ jZ“ = R
1

1+(ωRC)2 + jR
−ωRC

1+(ωRC)2

(5)
kde graf Z“(Z‘) predstavuje polkružnicu pod Z“ = 0
a odpor vzorky sa dá určit’ z priesečníku spektra s
osou Z‘.
Na rozhraní kovovej elektródy a vzorky dochádza k
vzniku blokujúcej vrstvy, ktorá je nevodivá pri napo-
jení na jednosmerné napätie, ale ma kapacitný cha-
rakter. Procesy spojené s polarizovaním tejto vrstvy
sprostredkujú prenos striedavých alebo impulzných
signálov [Barsoukov and Macdonald, 2005].

Obr. 1: Impedančné spektrum destilovanej vody. čer-
vené body reprezentujú namerané hodnoty, zelená
čiara fit. Inset: Ekvivalentný elektrický obvod a zís-
kaná hodnota elektrického odporu [Kundracik, ].

Na obr. (1) vidíme výhodu určovania vodivostí po-
mocou metódy impedančnej spektroskopie: bloku-
júce vrstvy spôsobujú, že pri rôznych frekvenciách
meriame rôzne hodnoty impedancie (lineárna čast’
grafu na pravej strane). Tento jav by bolo možné
potlačit’ privedením vyššieho napätia ako je napätie
na blokujúcej vrstve (rádovo vyšším ako pri meraní
touto metódou), pri vel’kých vodivostiach roztokov
by však vznikali problémy s vel’kost’ami prúdu tečú-
ceho vzorkami.
Na grafe tiež vidíme, kde sa začne prejavovat’ ’obje-
mová’ čast’ impedancie od vzorky (vidíme čast’ pol-
kruhu), ktorá reálne zodpovedá vodivostiam, ktoré
chceme určit’.

3 Experiment

Vykonané boli dva druhy merania:

1. meranie vodivostí roztokov NaCl a kyseliny ak-
rylovej pri rôznych koncentráciách

2. meranie volt-ampérovej charakteristiky diafrag-
mového výboja horiaceho v roztokoch NaCl

3.1 Určovanie vodivosti roztoku NaCl a ky-
seliny akrylovej

Merania boli robené impedančnou spektroskopiou v
rozsahu 1 Hz - 100 kHz s budiacim napätím 100 mV.
Samotné meracie zariadenie (obr. (2)) pozostáva zo
sklenenej nádoby na kvapalinu, do ktorej sa ponára
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te
fl
ó
n

o
v
é
 s

e
p

a
rá

to
ry

roztok

elektródy

Obr. 2: Schéma meracej bunky na meranie pomocou
impedančnej spektroskopie

elektródový systém a lock-in nanovoltmetra Stan-
ford Instruments SR850A. Dvojica nerezových val-
cových elektród je udržiavaná v konštantnej vzdiale-
nosti pomocou troch teflónových separátorov, ktoré
zároveň slúžia na stabilizáciu a centrovanie elektró-
dového systému v nádobe.
Na meranie sa využíva čast’ elektród s dĺžkou 25 mm.
Vzdialenost’ ich osí je 7.1 mm, priemer elektródy 1.5
mm a vnútorný priemer nádoby je 12 mm.
Ked’že odpor, je funkciou aj geometrických paramet-
rov sústavy, na určenie rezistivity (merného odporu)
potrebujeme meracie zariadenie okalibrovat’ (určit’
geometrickú konštantu meracej bunky).

V našom prípade sme na určenie geometrickej
konštanty zariadenia modelovali potenciálové, resp.
prúdové pole pomocou programu FEMM.
Výsledkom modelu je, že pri napätí 1 V na 1 mm a
vodivosti 1 S/m tečie prúd 0.00108 A. Elektrický od-
por systému je:

R =
1
κ

k (6)

odkial’ dostávame, pri dĺžke elektród 25 mm, hod-
notu k = 0.370 cm−1. Elektrickú vodivost’ roztoku
sme schopný určit’ z odporu nameraného našim za-
riadením ako

κ =
0.370

R
[S/cm] (7)

Na prípravu roztokov sa používala kyselina ak-
rylová od firmy Sigma-Aldrich (99%, 180-220 ppm
MEHQ ako inhibítor).

3.2 Volt-ampérová charakteristika výboja v
roztoku NaCl

Výboj horel v reaktore (obr. (3)) s PMMA prepážkou
hrúbky 3 mm so štrbinou o rozmeroch 51 mm x 0.3
mm, ktorá ho rozdel’ovala na dva rovnaké objemy, v
ktorých v každom bol 1 l roztoku. Napájaný bol vyso-
konapät’ovým generátorom, ktorý dodával impulzné
záporné napätie s amplitúdou U do -25 kV, frekven-
ciou 100 Hz a polšírkou impulzu v ráde 450 ns.
Merania napätí aj prúdov boli uskutočnené oscilosko-
pom Tektronix 2024b, vysokonapät’ovými sondami
Tektronix P6015a a prúdovej sondy Pearson 4100.
Merania sa opakovali pre rôzne koncentrácie roztoku
NaCl v poradí od nižších k vyšším.

4 Výsledky a diskusia

4.1 Vodivost’ roztokov

Pri meraní vodivosti roztoku NaCl v závislosti od
koncentrácie (príklad impedančného spektra na obr.
(9)) sa potvrdil teoretický predpoklad slabej závis-
losti molárnej vodivosti ∆m od molárnej koncentrácie
cm, ktorá v rozsahu troch rádov vyšla konštantná (obr.
(4)), teda empirická konštanta K bude blízka nule. Na
základe tohto výsledku očakávame, v priblížení, line-
árnu závislost’ elektrolytickej vodivosti κ od koncen-
trácie c a vieme určit’ empirickú konštantu úmernosti
medzi nimi (obr. (5)).
Pre účely extrapolácie môžeme používat’ vzt’ah:

κ[S/cm] = 0.0018277∗ c[g/l] (8)

Uskutočnili sme aj meranie vodivosti pitnej vody,
kde nám vodivost’ κ vyšla 5.81*10−4 S/cm, čo je
hodnota zodpovedajúca roztoku NaCl s koncentrá-
ciou c = 0.25 g/l.
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Obr. 3: schéma reaktora a zapojenia sónd pre meranie
volt-ampérovej charakteristiky.
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Obr. 4: ∆m(cm) roztoku NaCl
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Obr. 5: κ(c) pre roztok NaCl
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Obr. 6: ∆m(cm) pre roztok kyseliny akrylovej

Rovnako podl’a očakávaní vyšla nekonštantná a neli-
neárna závislost’ molárnej vodivosti od molárnej kon-
centrácie ∆m(cm) pri kyseline akrylovej, ktorá nado-
búda hodnoty blízke nule už okolo cm rovné 10 mol/l
(obr. (6)). Tiež z meraní vidíme, že existuje optimálna
hodnota koncentrácie, pokial’ chceme dosiahnut’ ma-
ximálnu vodivost’ roztoku a to v okolí hodnoty c =
150 g/l (obr. (7)).
Za účelmi dôkladnejšej kvantitatívnej charakterizácie
vodivosti bola odmeraná aj závislost’ vodivosti roz-
toku NaCl od teploty t, ktorá sa javí byt’ v našom
rozsahu teplôt lineárna (obr. (8)), pričom empirický
vzt’ah má tvar pre koncentráciu c = 0.3 g/l:

κ[S/cm] = 3.0172∗10−5t[◦C]+0.2∗10−3 (9)

Vzt’ah (9), ukazujúci rastúci trend vodivosti s tep-
lotou je v zhode s predošlými meraniami v tejto ob-
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Obr. 7: κ(c) pre roztok kyseliny akrylovej

[°C]

Obr. 8: tepelná závislost’ κ(t) pre roztok NaCl s kon-
centráciou 0.3 g/l

lasti [Light et al., 2005].

4.2 Volt-ampérová charakteristika výboja

Z priebehu U-I charakteristiky (vykreslená pre dve
rôzne koncentrácie na obr. (10)) pred zapálením vý-
boja (v oblasti okolo 8 kV) je vidiet’ prinajmenšom
rádovú zhodu s vodivost’ami určenými z meraní v
časti 4.1. Potenciálnymi zdrojmi odchýliek sú dva
faktory:

1. Fakt, že pracujeme s neideálnym obvodom. Sa-
motný reaktor, pozostávajúci z dvoch vodivých
objemov s dielektrikom medzi nimi má nenu-
lovú kapacitu, čo môžeme pozorovat’ na zá-
klade oneskorovania sa amplitúdy napätia (vid’
obr.(11)). Presnejšia kvantifikácia tohto faktoru
by vyžadovala d’alšie modelovanie komplikova-

Obr. 9: detail impedančného spektra pre našu vzorku
destilovanej vody

ných elektrických polí v reaktore, čo je mimo
rozsah tohto článku.

2. Pri dostatočne vel’kej amplitúde napätia, resp.
prúdu, začíname pozorovat’ vznikanie bublín v
dôsledku vrenia roztoku. Tieto bubliny spôso-
bujú zníženie vodivosti (na obr. (11) v oblasti
10 kV), ktorá začne s narastajúcim napätím na-
rastat’ v dôsledku vzniku vodivejších kanálov v
mieste horenia výboja [Šimor, 2002].

Bližšia kvantifikácia tejto nelinearity bola znemož-
nená technickými obmedzeniami experimentálnej
aparatúry, kde sme narážali na hranicu maximálneho
napätia dodávaného zdrojom pri nízkych koncentrá-
ciách alebo na maximum rozsahu prúdovej sondy (pri
koncentráciách nad 3g/l boli amplitúdy prúdov pri
kritickej hodnote napätia nad 150A)

5 Záver

Ciel’om práce bolo určit’ vodivosti roztokov v závis-
losti od niektorých parametrov, konkrétne koncentrá-
cie a teploty. Pre závislosti od koncentrácií sme boli
schopní nájst’ priebeh vodivostí na širokom intervale
(od destilovanej vody až po stav nasýtenia) a poskytli
tak jednoduchý nástroj na d’alšie teoretické predik-
cie, či už pre efektivitu výbojových procesov, alebo
na určovanie disociačných konštánt pre kyselinu ak-
rylovú a potvrdili naše výsledky výstupom z meraní
volt-ampérových charakteristík. V prípade závislosti
vodivosti od teploty sme poskytli nezávislé potvrde-
nie predošlých experimentov.
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Obr. 10: Volt-ampérové charakteristiky v roztokoch
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Obr. 11: Detail jedného napät’ového (modrá) a prú-
dového (červená) impulzu z osciloskopu.
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Abstract 

Study of hydrogen excitation by impact of 
monochromatic electrons was performed using a 
crossed electron/molecular beams apparatus. 
Fluorescence spectra were recorded by optical 
spectrometer in the range of 200-700 nm. In this 
region a large number of singlet and triplet 
molecular transition were identified besides 
Balmer’s lines, Fulcher (α-δ) series, continuum H2 
(a

3
Σ

+
g → b

3
Σ

+
u). From the measured excitation 

curves the threshold energies for the excitation of 
H2 molecule into the state a

3
Σ

+
g were determined. 

Cross sections of the continuum H2 (a
3
Σ

+
g → b

3
Σ

+
u) 

at wavelengths greater than 500nm were measured 
for the first time as known.  
Keywords: hydrogen, emission spectrum, cross-
section, threshold, continuum 

1 Introduction 

Many different theoretical and experimental 
methods were used to study the spectrum of 
hydrogen molecule, resulting in a great amount of 
data concerning the hydrogen atom and molecule. 

 The spectra of molecular hydrogen were studied 
by Richardson [Richardson et al., 1934] who 
examined the rotational structure of the secondary 
system of hydrogen molecule with Hilger quartz 
spectrograph. Afterwards, Gale and [Gale et al., 
1928] published rich spectrum containing more than 
3000 rotational lines using the interferometry of 
discharge spectra. They sorted lines by their relative 
intensities. Later Finkelburg [Finkelburg et al., 
1929] named the observed molecular bands based 
on already known atomic systems of hydrogen or on 
data of other authors who observed or predicted 
their existence. In order to make a better systematic 
review of his own work and work of previous 
authors, Herzberg [Herzberg et al., 1963]  has made 
a table with symbolic representation of examined 
states. As the hydrogen molecule is important not 
just for its simplicity and better understanding of 
more complex systems but also because of its 
energetic potential as a fuel for the future its 
isotopes were examined [Dieke et al., 1958] Dieke 
gathered and tabulated known levels of all of the 

combinations of hydrogen atoms combined into the 
diatomic hydrogen molecules. In the first half of the 
previous century, the knowledge about the spectra 
of molecules, which are commonly used in 
chemistry, chemical technology, or are interesting 
in astrophysics, medicine etc., were reviewed and 
listed by Pearse [Pearse and Gaydon, 1965] . Sharp 
[Sharp, 1971]presented systematic spectroscopic 
labeling of the hydrogen lines and compared it 
compared with Dieke and emphasized that 
“although much is known about molecular 
hydrogen and its ions, a considerable amount of 
research remains to be done.” Significant work has 
been done by Mohlmann and De [Mohlman et al., 
1976] who studied emission cross sections of 
Fulcher-α bands using the electron impact. The 
maximum value of the cross section was at energy 
of 15.6eV, but it has been noted that secondary 
processes are of great importance in determining 
cross sections for this band considering pressures in 
range of nearly 3∙10

-4
 mbar. Fulcher-α band was 

further examined by Kuzmenko [Kuzmenko et al., 
1979] , who has published the band strength tables. 
On the other hand, there were more experiments 
concerning VUV and EUV region, where Werner 
and Lyman bands can be observed, [Shemansky et 
al., 1985] , which is of great importance for 
astrophysics. Besides the molecular bands, there are 
reports about hydrogen continuum emission H2 
(a

3
Σg

+
→b

3
Σ u

+
) mainly in the VUV spectral range 

[Lavrov et al., 1999]  and UV/VIS range. [James et 
al., 1998]  

The motivation for hydrogen emission spectra 
study is the importance of this molecule for electric 
discharges of technological relevance, or also for 
the next generation of nuclear power reactors. 
Knowledge of the emission spectra of this molecule 
is useful for modelling and diagnostic of plasmas, 
and it is also relevant for understanding atmospheric 
processes on planets where hydrogen/hydrocarbons 
are present. In this work we present first results 
concerning electron impact excitation and 
dissociative excitation of hydrogen molecule. We 
present emission spectra induced by 14, 25, 50 and 
100eV monochromatic electrons in the spectral 
range 200-700 nm. Continuum has been recorded in 
almost whole spectral range with the region above 
500nm measured probably for the first time. For 
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several emission lines we present excitation cross 
sections and dissociative excitation cross sections as 
measured in this experiment. 

2 Experimental apparatus 

Experiment was performed on apparatus 
schematically presented in Figure 1. Nearly 
monoenergetic electrons are formed in trochoidal 
electron monochromator (TEM). The magnetic field 
of 5×10

-3
T necessary for operation of TEM is 

aligned in the direction of the electron beam (blue 
arrow in the Figure 1). Electron energy resolution 
was set to 300 meV full width at half maximum 
(FWHM) as determined by retarding potential 
method. The electron current was in this case 
~750nA as measured by picoampermeter Keithley 
6485. The perpendicular beam of molecules was 
formed by an effusive capillary. Its dimensions are 
0.3mm diameter and 10mm length. The reaction 
occurs under single collision conditions. The purity 
of hydrogen was 99.98% guaranteed by the 
supplier. Capacitive pressure gauge, Pfeifer 
Vacuum CMR 362, was used to measure the 
pressure inside the capillary and was kept constant 
during the measurement. The working pressure in 
the vacuum chamber during measurements was 
1×10

-4
mbar and the background pressure was 8×10

-

9
mbar as measured by Pfeiffer Vacuum gauge PBR 

260.  
The emitted photons are passing through the bi-

convex optical lens made of UV fused silica 
forming collimated beam of light. Between Czerny-
Turner optical monochromator and vacuum 
chamber MgF2 window is placed, after which the 
photons pass through additional plano-convex lens 
of the same material as the first one focusing the 
beam onto the entrance slit of the optical 
monochromator. Resolution of optical 
monochromator is regulated by slit width 
(resolution of 0.8 nm FWHM as measured at 588 
nm Ar line is achieved with 200 μm, or 70μm slit 
width for resolution 0.3 nm FWHM at the same 
line). Photomultiplier on the exit of the optical 
monochromator was Hammatsu H4220P, which 
was cooled down to -25°C and was sensitive 
between 185-710nm. 

Surface of the electrodes of TEM and inner wall 
of the vacuum system were covered with colloidal 
graphite. This layer and the shape of electrodes in 
which the filament was located, reduced the 
background radiation from the hot filament.  

The electron energy scale was calibrated using 
the emission cross section of the (0,0) band of the 
2

nd
 positive system of N2 (C

3
Πu → B

3
Πg) at 337 nm 

and He I (1s2p 
3
P

o
1,2 - 1s4d 

3
D1,2,3) 447.14 nm 

emission line using the 14.1eV peak of N2 (C
3
Πu → 

B
3
Πg) (0,0) cross section and 23.736eV of He I 

(1s2p 
3
P

o
1,2 - 1s4d 

3
D1,2,3) cross section step.  

The apparatus was operated in two regimes (i) 
fluorescence spectra recording at selected electron 
energy and (ii) the dependence of specific transition 
intensity on the electron energy. The dissociative 
excitation threshold energies were determined by 
least square fitting method. 

 
Figure 1: Schematic view of the experimental setup. 

TEM- Trochoidal electron monochromator, MB – 

molecular beam, M – spherical mirror, L1, L2 – fused 

silica lenses, W- MgF2 window, OM- optical 

monochromator, PM-photomultiplier. 

3 Results and discussion 

We have measured the spectrum of hydrogen 
molecule induced by nearly monoenergetic 
electrons of 50eV kinetic energy (Figure 2). As it 
can be seen in the Figure 2, apart from Balmer lines 
we were able to identify Fulcher α, β, γ, and δ 
systems, and H2 (a

3
Σ

+
g → b

3
Σ

+
u) continuum , which 

actually starts in the VUV region at 121.5nm. 
Fulcher systems overlap one another and there are 
several groups of each system that rise from the 
continuum radiation and can be observed in form of 
peaks. 
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Figure 2: Spectrum of H2 at 50eV with transitions 

corresponding to: Balmer series H(α-ζ), Fulcher (α-δ) 

bands overlapping one another (approximately the 

range below arrows), continuum a
3
Σ

+
g-> b

3
Σ

+
u. 

 Noticeable difference in spectra obtained by 
previous authors [James et al., 1998] at energies 14, 
19, and 100eV, at 20 and 100eV [Aguilar et al., 
2008] led us to the measurements of hydrogen 
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molecule spectrum at various energies. (Figure 3 
and Figure 4). It has been confirmed that at low 
energies, more specifically 14eV in our case (Figure 
4) only continuum is observable. Having the ability 
to observe only continuum radiation we could 
obtain sensitivity curve for the apparatus as this 
continuum has already been recorded by previous 
authors, even though not as high as our apparatus 
could record. Using this [Ajello and Shemansky, 
1993]  for the wavelengths to 500nm, and 
previously obtained tungsten filament spectrum 
from 500nm to 710nm, we were able to build the 
apparatus function for the whole region of 
observation. Now we use this function to get the 
real spectrum shape (Figure 3 and Figure 4) by 
multiplying the signal recorded by our system (for 
ex.Figure 2) with this apparatus function.  

As it has been already mentioned, we were 
guided by experience of previous authors who were 
devoted to measuring emission cross sections and 
spectra of hydrogen molecule at various energies to 
examine the difference in forming triplet, singlet 
states and Balmer lines probabilities. [Aguilar et al., 
2008] [James et al., 1998]  

It has been proven that at lower energies (14eV 

Figure 4) only continuum is visible, with raising the 

energy of impact electrons (25eV Figure 4) both 

singlet and triplet states begin to form just as 

Balmer lines. This is the energy when the spectrum 

is the richest. At higher energies triplet and singlet 

transitions drastically decrease, and on the other 

hand Balmer lines are, as it will be seen on their 

cross sections, still strong. (Figure 3 and Figure 4)  

200 300 400 500 600 700

0

40

80

120

160

  14eV  

  25eV  

  50eV  

 100eV 

In
te

s
it
y
 [
re

l.
]

Wavelength [nm]

continuum peak

H

H


Fulcher 

(0, 0)

(1, 1)
(2, 2)

(3, 3)

H


H


H

H

Figure 3: Hydrogen spectra gained at various 

energies multiplied with sensitivity curve to observe 

the develepement of singlet, triplet transitions as well 

as the continuum and Balmer series. Some of the 

transition wich are or are planet to be examined in 

more detail are marked 

100 200 300 400 500 600 700
-20

-10

0

10

20

30

40

50

In
te

s
it
y
 [

a
rb

.u
n
it
s
]

 14eV 500m slit

Wavelength [nm]
 

200 300 400 500 600 700
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160  25eV 500m slit

In
te

s
it
y
 [

a
rb

.u
n
it
s
]

Wavelength [nm]
 

200 300 400 500 600 700

-20

0

20

40

60

80

100

In
te

s
it
y
 [

a
rb

.u
n
it
s
]

 50eV 200m slit

Wavelength [nm]
 

200 300 400 500 600 700
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60
 100eV 200m slit

In
te

s
it
y
 [

a
rb

.u
n
it
s
]

Wavelength [nm]
 

Figure 4: Hydrogen spectra obtained by 14, 25, 50 

and 100eV from the top to the bottom graph 

respectively with difference in resolution depending 

on the slit widths (200mm slits have greater 

resolution) are presented. 
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For the Balmer’s lines we have carried out 
measurements of dissociative excitation functions. 
These excitation curves were measured at the 
wavelengths corresponding to Balmer series lines 
(example is shown in the Figure 5 for Hα and Hγ) 
and several other wavelengths (230, 638, 650 and 
670nm; Figure 6) in order to obtain excitation 
function for the H2 (a→b) continuum.  

Wavelength 

(nm) 

1
st
 Threshold 

energy (eV) 

2
nd

 treshold 

energy (eV) 

670 12.2±0.5  

657 (Hα) 12.4±0.5 16.4±0.5 

650 12.2±0.5  

638 12.5±0.5  

486.8 (Hβ) 12.2±0.5 17.1±0.5 

434.4 (Hγ) 12.1±0.5 17.8±0.5 

410.4 (Hδ) 12.3±0.5 17.5±0.5 

397.5 (Hε) 12.4±0.5  

389.5 (Hδ) 12.5±0.5  

230 12.1±0.5  

Table 1: Threshold energies of observed transitions 

within hydrogen continuum a
3
Σ

+
g-> b

3
Σ

+
u and Balmer 

series 
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Figure 6: Emission cross-sections of transitions within 

hydrogen continuum normalized on unit 

intensity.Measured cross-sections on 650nm and 

230nm (upper) have the same shape and threshold, as 

well as 638, 650 and 670nm (lower) 

There are several visible thresholds in the 
measured excitation curve for Hα. The first of the 
thresholds for each of the cross-section 
measurements was determined by fitting procedure 
and the data are shown in the Table 1. The first 
threshold corresponds to the threshold for the 
H2(a→b) continuum radiation (as enthalpies of 
formation corresponding to Balmer series lines are 
higher than obtained energy values). The calculated 
theoretical minimum of energy needed to excite to 
the a

3
Σ

+
g state is 10.2eV. Subtracting the continuum 

from the obtained signal, we were able to calculate 
thresholds for first four transitions of Balmer series 
(Hα HβHγ and Hδ). Because of other processes 
occurring on the same wavelength as Hε and Hδ, we 
were not able to determine thresholds for these 
transitions. 

The determination of the threshold energies for 
the Balmer series transitions had to be done after 
subtracting the continuum contribution to the 
intensity of the line. On Hα line which raises at 
657nm the continuum contribution has been 
confirmed. This led us to the conclusion that the 
sensitivity of our apparatus could be used for 
measurement of continuum cross-sections on 
wavelengths higher than 500nm, which hasn’t been 
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found in literature. The measurements were 
performed at 638nm and 670nm (Figure.6.) and 
compared to the 650nm and 230nm cross sections. 
All of the cross-sections have almost the same 
shape and approximately the same threshold 
energies at 12eV. Continuum presence at 
wavelengths higher than 500nm has been 
confirmed.  

4 Conclusion 

Studies of hydrogen are important for many fields 
of physics, chemistry, energetic or technology. In 
this experimental study we focused on electron 
impact excitation of hydrogen molecule in crossed 
beams experiment. The spectra of hydrogen at 
impact energies of 14, 25, 50 and 100eV were 
recorded and evaluated. Fulcher (α-δ) systems, H2 
(a

3
Σ

+
g → b

3
Σ

+
u) continuum and hydrogen atomic 

Balmer lines were identified. Excitation curves 
were measured at the wavelengths corresponding to 
Balmer lines H(α-δ), and the first thresholds were 
determined. In order to determine thresholds for 
transitions within continuum, four wavelengths, 
where no other line or band appears, have been 
chosen. Threshold for the observed continuum 
transitions are in range of 12.1-12.5±0.5eV, and 
16,4-17,8±0.5eV  for the second threshold 
corresponding to Balmer Hα, Hβ, Hγ and Hδ. 
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Povrchová úprava PLA využitím neizotermickej plazmy 
DCSBD výboja
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Abstrakt
Kyselina polymliečna (PLA, angl.  polylactic acid) 
je  biodegradovateľný  (kompostovateľný)  polymér, 
ktorý sa vyrába polymerizáciou kyseliny 2-hydroxy 
propánovej (kyseliny mliečnej). 

PLA sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ako je 
napríklad  kukuričný  škrob.  Má  široké  využitie 
v obalovom  priemysle  a  biomedicíne  vďaka  jej 
jednoduchému  rozkladu.  V biomedicínskych 
aplikáciách sa PLA používa napríklad na zošívanie 
rán a výrobu dočasných náhrad ľudských tkanív. 

V tejto  práci  skúmame  úpravu  povrchu  PLA 
pomocou  plazmy  generovanej  prostredníctvom 
Difúzneho koplanárneho povrchového bariérového 
výboja  (DCSBD,  angl.  Diffuse  Coplanar  Surface 
Barier  Discharge)  pri  atmosférickom  tlaku. 
Vplyvom  plazmy  sa  na  povrch  naviažu  rôzne 
polárne  funkčné  skupiny,  ktoré  zvýšia  povrchovú 
energiu, teda sa povrch stane hydrofilnejší. Takéto 
opracovanie  môže  mať  široké  využitie  napr. 
v obalovom  priemysle,  kde  je  potrebná  farebná 
potlač na fólie, resp. ďalšie plasty. Keďže je povrch 
hydrofilnejší  môžu sa  použiť  ekologickejšie  farby 
napr.  vodou  riediteľné,  ale  na  takto  aktivovaný 
povrch sa ľahšie naviažu aj iné farbivá. 
Kľúčové  slová: PLA,  povrchová  úprava, 
povrchový dielektrický bariérový výboj, kontaktný 
uhol, starnutie, FTIR analýza.

1 Základné pojmy

1.1 PLA

PLA  je  priehľadný  termoplast  vhodný  na 
priemyselné  spracovanie.  Kyselina  mliečna  je 
opticky  izomérna  (existuje  l  a  d  forma),  a  preto 
poznáme P(d,l)LA,  ktorá  obsahuje  oba izoméry  a 
P(l)LA (prípadne P(d)LA), ktorá obsahuje iba l (d) 
izoméry. P(l)LA má pomerne kryštalickú štruktúru 
na rozdiel  od P(d,l)LA, ktorá je  amorfná.  V tejto 
práci je použitá PLA od NatureWorks s označením 
4042D  [NatureWorks],  ktorá  obsahuje  viac 
l izomérov.  V  práci  používame  namiesto  P(l)LA 
stručnejšie označenie PLA. 

1.2 DCSBD výboj

Difúzny  koplanárny  povrchový  bariérový  výboj 
(DCSBD) je dielektrický bariérový výboj [Černák 
a kol., 2009], ktorý generuje nerovnovážnu plazmu 
pri atmosférickom tlaku. 

Konfigurácia DCSBD výbojky je tvorená dvomi 
hrebeňovými elektródami v tvare vodivých pásikov 
na  povrchu  dielektrika  Al2O3.  Pri  dostatočnej 
intenzite  elektrického  poľa  medzi  elektródami  na 
povrchu  dielektrika  vzniká  veľké  množstvo 
mikrovýbojov,  ktoré  vytvárajú  homogénnu  vrstvu 
plazmy  s hrúbkou  0,3  až  0,5 mm.  Schematické 
znázornenie koplanárneho výboja je na obr. 1.

Obr. 1. Prierez elektródového systému DCSBD 
výboja [Hergelová, 2011].

Výboj  používaný v tejto  práci  bol  napájaný 
striedavým  napätím  s amplitúdou  približne  10 kV 
a frekvenciou  15 kHz.  Výkon  v  plazme  (w) 
v závislosti od príkonu (P) dodávaného do DCSBD 
výbojky z elektrickej siete je: w = 0,806.P - 5,695, 
kde  P  je  príkon  z elektrickej  siete.  Hodnotám 
príkonu,  ktoré  sme  používali,  zodpovedá  výkon 
a plošná hustota výkonu podľa  Tab. 1. [Hergelová, 
2011]. 

príkon 
[W]

výkon
[W]

plošný výkon 
[W/cm2]

300 236 1,40
350 276 1,63
400 316 1,87

Tab. 1. Závislosť výkonu v plazme od príkonu 
DCSBD výboja pri atmosférickom tlaku.

Pracovným  plynom  bol  laboratórny  vzduch  pri 
laboratórnej teplote.
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1.3 Infračervená spektroskopia

IČ  spektroskopia  sa  zaoberá  meraním  a 
vyhodnocovaním  absorpčných  spektier  látok 
v oblasti  vlnových  dĺžok  800 nm  až  1000 μm. 
Vznik  infračerveného  spektra  je  spôsobený 
interakciou  oscilujúceho  elektrického  vektora 
infračerveného  lúča  s oscilujúcim  dipólovým 
momentom  väzby.  Aktívne  vibrácie 
v infračervenom spektre sú tie, pri ktorých sa mení 
dipólový  moment  (vektor  závislý  na  distribúcií 
kladných  a záporných  nábojov  v  molekule).  Čím 
väčšia  je  zmena  dipólového  momentu  tým 
intenzívnejší  absorpčný pás  pozorujeme [Milata  a 
kol., 2008].

2 Experiment

2.1 Príprava vzoriek

Vzorky PLA  rozmeru  2 x 5,5 cm  s hrúbkou  0,4-
0,7 mm  boli  očistené  vo  vaničke  s etanolom 
a následne  2 minúty  čistené  ultrazvukom 
v destilovanej vode. Takto sa zabránilo prítomnosti 
nečistôt, ktoré boli rozpustené v etanole a následne 
boli  zvyšky  etanolu  odstránené  v ultrazvukovej 
čističke.

2.2 Opracovanie v plazme

Pri  opracovaní  v plazme  boli  vzorky  prichytené 
podtlakom  pomocou vákuovej  pumpy  na  vozíku 
poháňanom elektromotorom. Reguláciou napätia sa 
nastavila  doba  prechodu  vozíka  cez  plazmu 
v rozsahu 2 až 30 s. Vzdialenosť povrchu vzorky od 
povrchu  keramiky  DCSBD  výboja  bola  0,3 mm. 
Celkový  pohľad  na  použitú  aparatúru  zachytáva 
Obr. 2.

Obr. 2. Plazmový reaktor na báze DCSBD výboja 
s posuvným vozíkom, ktorý je poháňaný 

elektromotorom.

2.3 Meranie kontaktného uhla

Meranie  kontaktného  uhla  prebiehalo  na  prístroji 
DSA30 od firmy Krüss (Obr. 3.).

Obr. 3. Prístroj DSA30 (Krüss) na meranie 
kontaktného uhla.

Na  vzorku  sme  nanášali  kvapku  destilovanej 
vody  s objemom  2 μl.  Merania  kontaktného  uhla 
vody  boli  vyhodnotené  v programe  Drop  Shape 
Analysis.

Tento  program  bol  použitý  aj  na  určenie 
povrchovej  energie  metódou  equation  of  state 
(EOS).

(1)

kde  θ je kontaktný uhol,  �s je  známe povrchové 
napätie,  �l je  povrchové  napätie  ktoré  určujeme 
a � = 0,0001247 je konštanta.

2.4 FTIR spektrum

Na  získanie  FTIR  spektra  bola  použitá  ATR 
technika, použitý bol spektrometer f. Bruker Vector 
22,  s inštalovaným  príslušenstvom  MIRacleTM 

(PIKE  Technologies)  s kryštálom  Diamant/ZnSe 
s indexom lomu 2,40 pre IČ a uhlom dopadu 45°. 
Parametre nastavenia prístroja pri meraní boli: 

• 10 scanov
• rozlíšenie 4 cm–1 

• rozsah merania 4000 – 500 cm–1

V oblasti  2000 cm–1 má  zariadenie  zníženú 
citlivosť.

Použitím vzorca [Milata a kol., 2008] pre hĺbku 
prieniku dp dostaneme:

(2)( )
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Kde � je vlnová dĺžka, θ je uhol dopadu lúča, n1 

index lomu vzorky a n2 index lomu kryštálu. Index 
lomu PLA v IČ oblasti je 1,445. Vlnová dĺžka IČ 
svetla  je  v rozmedzí  2,5-20 μm  čomu  zodpovedá 
prienik do hĺbky 0,47-3,75 μm. Teraz určíme koľko 
polymérnych  jednotiek  PLA  zmeriame  pomocou 
FTIR spektroskopie.  Jedna  polymérna  jednotka je 
zložená  z 3 uhlíkov,  4 vodíkov  a 2 kyslíkov 
(označme  si  ju  C3H4O2).  Hustota  PLA  s ktorou 
pracujeme  je  1240 kg/m3.  Molárna  hmotnosť 
C3H4O2 je 72 g/mol. V jednom μm3 je teda 1,03.1010 

jednotiek.  To  zodpovedá  dĺžkovej  hustote  2180 
C3H4O2  na  1 μm.  V  závislosti  na   � zmeriame 
vlastnosti  do  hĺbky  1024  až  8175  polymérnych 
jednotiek. S takýmto nastavením meracej aparatúry 
zmeriame skôr objemové vlastnosti ako povrchové, 
keďže plazma preniká len do hĺbky rádovo desiatok 
nm.

3 Výsledky

3.1 Kontaktný uhol

Závislosť kontaktného uhla vzoriek PLA od príkonu 
DCSBD výboja sa nedá zmerať v plnom rozmedzí 
príkonu,  lebo  pri  nízkom  príkone  výboj  nehorí 
rovnomerne.  Najprv  sme  zmerali  závislosť 
kontaktného uhla vody od rôznych hodnôt príkonu 
pri čase opracovania 3 s (Graf 1). 

Graf 1. Závislosť kontaktného uhla od príkonu 
DCSBD výboja pri čase opracovania plazmou 3 s.

V  grafe  1  vidíme,  že  najnižšiu  hodnotu 
kontaktného  uhla  sme  dosiahli  pri  opracovaní 
plazmou s príkonom 350 W. Preto bola táto hodnota 
príkonu  zvolená  aj  pre  experimenty  zamerané  na 
určenie  závislosti  kontaktného uhla  vody od  času 
opracovania vzoriek PLA plazmou DCSBD výboja. 
S rastúcim  časom  opracovania  sa  kontaktný  uhol 
prudko  zmenšil,  ale  ďalším  zvyšovaním  času 
opracovania už viac neklesal (Graf 2).  Plazmovou 
úpravou  sa  tak  znížila  hodnota  kontaktného  uhla 
z pôvodných 70,4° na úroveň približne 53° až 55°. 

Graf 2. Závislosť kontaktného uhla vody od času 
opracovania pri príkone DCSBD výboja 350 W.

Závislosť  kontaktného  uhla  od  času  starnutia  je 
znázornená v grafe 3. Po opracovaní plazmou boli 
vzorky  uskladnené  v  uzavretom  priestore  pri 
laboratórnych podmienkach. 

Graf 3. Závislosť kontaktného uhla vody od času 
starnutia pri rôznom čase opracovania plazmou.

Chyby merania sú pomerne veľké, ale rozhodne 
môžeme povedať, že sa kontaktný uhol nevrátil na 
pôvodnú hodnotu cca 70°.  Použitím metódy EOS 
dostaneme  pre  povrchovú  energiu  neopracovanej 
vzorky 41,46 ± 0,73 mJ/m2 (φ = 70,4° ± 1,18°) a pre 
opracovanú 10 s pri 350 W je to 50,3 ± 0,58 mJ/m2 

(φ = 55,9° ± 0,97°).

Obr. 4. Neopracovaná vzorka PLA – Fisher tint test.
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Použitím  kvapalín  na  meranie  povrchovej 
energie Fisher tint test sme určili povrchovú energiu 
neopracovanej PLA na približne 38 mJ/m2, pretože 
kvapaliny s vyššou povrchovou energiou dostatočne 
nezmáčali povrch.

Pre  vzorku opracovanú pri  príkone  350 W po 
dobu 10 s je povrchová energia medzi 48 mJ/m2 a 
58 mJ/m2. Zmena spôsobená opracovaním vzorky je 
jasne viditeľná na Obr. 5.

1

Obr. 5. Vzorka PLA opracovaná DCSBD výbojom pri 
príkone 350 W a čase opracovania 10 s – Fisher tint 

test.

3.2 FTIR analýza

Z malej  zmeny  vo FTIR  spektre  vyplýva,  že 
nedošlo k zásadnému narušeniu štruktúry PLA pri 
opracovaní plazmou v trvaní 3 s. Zväčšovaním času 
opracovania sa však pri vlnočte 1650 cm-1 objavila 
rezonančná vibrácia  rastúca s  časom opracovania. 
Iné zmeny v spektre (Graf 4, 5) neboli pozorované.

Graf 4. FTIR spektrum povrchu PLA vzoriek po 
opracovaní plazmou s rôznym časom opracovania.

Graf 5. Pohľad na absorpčnú vibráciu pri 1650 cm-1 

plazmou opracovanej vzorky PLA.

4 Diskusia

4.1 Aktivácia povrchu

Zo  zníženia  kontaktného  uhla  vody  vyplýva 
zvýšenie  povrchovej  energie.  Predpokladáme,  že 
toto  zvýšenie  povrchovej  energie  bolo  spôsobené 
naviazaním funkčných skupín na povrch vzorky ako 
dôsledok pôsobenia aktívnych častíc plazmy. 

Najpravdepodobnejší  spôsob  aktivácie  povrchu 
je  oxidácia.  V plazme  sa  nachádza  voda  aj 
kyslíkové  radikály,  prípadne  ozón.  Kyslíkový 
radikál  môže  s vodou  vytvoriť  peroxid  vodíka, 
ktorý  sa  rozpadne  na  dva  OH  radikály. 
Najpravdepodobnejšie  miesto  naviazania  nových 
skupín na reťazec PLA je zrejme metylová skupina. 
Takto  môže  vzniknúť  CH(OH)2 skupina,  ktorá  sa 
rozpadne  na  CHO  karbonylovú  skupinu.  Ďalším 
takýmto  labilným  medziproduktom  môže  byť 
CH2OOH, ktorý sa opäť rozkladá na CHO a vodu. 
Vznik C=O a COH väzieb zvýši povrchovú energiu 
a zhydrofilní povrch.

Ďalšou  možnosťou  je  naviazanie  dusíka  a 
vytvorenie NH väzieb.  Elektrónový pár na dusíku 
môže  tvoriť  vodíkové  mostíky,  podobne  ako 
elektrónový  pár  na  kyslíku  v OH,  čo  spôsobí 
zhydrofilnenie povrchu.

4.2 Interpretácia FTIR spektra

Nameraná  rezonancia  pri  vlnočte  1650 cm-1 môže 
byť  spôsobená  vznikom  funkčných  skupín  na 
povrchu alebo zmenou optickej izomérie z P(l)LA 
na  P(d,l)LA.  P(d,l)LA  už  nemá  kryštalické 
vlastnosti.  Nameraná  vibrácia  pri  1650 cm-1 

zodpovedá zosieťovanej vzorke P(d,l)LA a teda sa 
môže  jednať  o zosieťovanie  účinkom  plazmy 
[Quynh a kol., 2012].
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4.3 Starnutie

Starnutie  môže  byť  spôsobené  otáčaním 
polymérnych  reťazcov,  čo  spôsobí  presun 
funkčných  skupín  do  vnútra  materiálu,  prípadne 
difúziou krátkych polymérnych reťazcov. Týmto sa 
stáva  povrch  opäť  hydrofóbnejší.  Keďže  PLA  je 
zložená  z dlhých  polymérnych  reťazcov,  funkčné 
skupiny  zostávajú  pri  povrchu  a  plazmová 
povrchová  úprava  PLA  je  z  väčšej časti  trvalá 
[Mortazavi a Nosonovsky, 2012].

5 Záver
Plazmová  úprava  povrchu  PLA  využitím  plazmy 
generovanej  DCSBD  výbojom  viedla  k  zníženiu 
kontaktného  uhla  z 70,4° ± 1,18°  na  55,4° ± 0,95° 
už pri  opracovaní trvajúcom 3 s  a  príkone 350 W. 
Pri  čase  opracovania  30 s  a príkone 350 W klesol 
kontaktný uhol dokonca na hodnotu 52,9° ± 1,22°. 
Ukázalo sa, že takáto povrchová úprava je pomerne 
stála  a  ani  po  6  dňoch  sa  vzorka  nevráti  do 
pôvodného  stavu.  Nameraný  pokles  hodnôt 
kontaktného  uhla  po  plazmovej  úprave  je  zrejme 
spôsobený naviazaním polárnych funkčných skupín 
na povrch.
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Disociatívny elektrónový záchyt (DEA – 
dissociative electron attachment) je rezonančný 
proces elektrón - molekulovej interakcie 
prebiehajúci pri nízkych energiách elektrónov (do 
~15 eV). Interakcia inicializuje vznik prechodného 
záporného iónu (TNI – temporary negative ion), 
prichádzajúci elektrón dočasne obsadí predtým 
neobsadení energeticky najnižšie postavený 
molekulový orbitál. Rezonančný charakter procesu 
vyplýva z Franck-Condonovho princípu, prechodu 
medzi neutrálnou a záporne nabitou molekulou. 
TNI následne disociuje na stabilný (metastabilný) 
anión (M-X)

-
 a jeden alebo niekoľko neutrálnych 

fragentov X, [Illenberger and Momigny, 1992]: 
 

M + e(ε)-
 → M #

-
 → (M - X)

-
 + X 

 
Štúdium DEA na metal-organických molekulách 

je významné z hľadiska ich použitia ako 
prekurzorov v mnohých  nanotechnologických 
aplikáciách (napríklad EBID – electron beam 
induced deposition, [Dorp and Hagen, 2008] ako aj 
PECVD – plasma enhanced chemical vapor 
deposition, [Oehr and Suhr, 1987]). V práci boli 
študované tri metalorganické molekuly: Copper(II) 
hexafluoro–acetylacetonate (Cu(hfac)2), Copper(II) 
acetylacetonate (Cu(acac)2) a Nickel(II) 
acetylacetonate (Ni(acac)2). 

Meranie rezonančného záchytu bolo 
uskutočnené metódou skrížených elektrón 
molekulových zväzkov vo vysokom vákuu. 
Molekulový zväzok bol vytváraný sublimáciou 
vzorky (v pevnom skupenstve) do vákua, ktorá bola 
umiestnená vo vyhrievanej komore s úzkou 
kapilárou na jej konci. Elektrónový zväzok bol 
generovaný trochoidálnym elektrónovým 
monochromátorom z rozlišovacou schopnosťou 
~180 meV. Energia elektrónov bola kalibrovaná 
pomocou kalibračného plynu SF6, ktorého 
maximum rezonančného záchytu pripadá na energiu 
0 eV. Generované záporné ióny boli slabým 
extrakčným poľom a iónovou optikou smerované 
do kvadrupólového hmotnostného spektrometra 
a následne detekované dinódovým elektrónovým 
násobičom. 

Elektrónový záchyt na všetkých molekulách 
viedol ku tvorbe záporne nabitého parentu pri 
energii elektrónov v blízkom okolí 0 eV. Tvorbu 
záporne nabitého ligandu pre jednotlivé molekuly 
zobrazuje Obr. 1. Kým tvorba ligandu hfac

-
 

z Cu(hfac)2 je jasne charakterizovaná až tromi 
rezonančnými prechodmi, pri tvorbe ligandu acac

- 

z Cu(acac)2 a z Ni(acac)2 je tretia rezonancia menej 
výrazná. Pre Cu(hfac)2 boli zaznamenané aj 
rezonancie fragmentov s hmotnosťou 288 amu 
(~4 eV) a 137 amu (~6,2 eV), pre Ni(acac)2 
fragmenty s hmotnosťami 156 amu (~5 eV) 
a 16 amu (~5,63eV). 
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Obr. 1: DEA na jednotlivých molekulách za vzniku 

záporne nabitého ligandu. 
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Interakcie elektrónov s molekulami a ich 
klastrami patria v súčasnosti k študovaným 
problematikám. Medzi významné procesy patria 
interakcie molekúl s nízko-energetickými 
elektrónmi s kinetickou energiou do niekoľko 
desiatok eV. Experimentálne zariadenie vhodné na 
takýto výskum, ktoré je inštalované na KEF, FMFI 
UK, je založené na princípe skrížených zväzkov 
elektrón/molekula [Ingolfsson et al., 1996]. 
Supersonický zväzok molekulových klastrov je 
tvorený adiabatickou expanziou plynnej zmesi 
argón/vzorka do vákua pri nízkej teplote. 
V reakčnej časti experimentu sa už vytvorený 
klaster molekúl križuje s elektrónovým lúčom. Ako 
zdroj elektrónov slúži trochoidálny elektrónový 
monochromátor [Stamatovic and Schulz, 1970], 
pomocou ktorého dokážeme vyprodukovať úzky 
zväzok elektrónov s dobre definovanou kinetickou 
energiou. Vďaka tomu dokážeme pomocou tohto 
experimentu určiť energetickú bilanciu ionizačných 
a s nimi súvisiacich disociatívnych reakcií. 
Produkty týchto reakcií sú analyzované pomocou 
kvadrupólového hmotnostného analyzátora. 

V predkladanej práci sa venujeme ionizácii 
molekulových klastrov acetónu (Ac, CH3–CO–CH3) 
tvorených v argónovom nosnom plyne. Okrem 
hmotnostného spektra (meraného štandardne pri 
kinetickej energii elektrónov 70 eV) pre 
monomolekulárny acetón, ktoré je možné porovnať 
už so známymi dátami [NIST, 2011], pre acetónové 
klastre porovnávame naše výsledky aj s predošlou 
prácou z multi-fotónového „time-of-flight“ 
experimentu [Tzeng et al., 1989]. Najintenzívnejším 
produktom v hmotnostnom spektre acetónu je 
fragment (Ac-CH3)

+
 s hmotnosťou m/z = 43 amu, 

ktorý vzniká približne pri 10,3 eV [NIST, 2011]. 
V nami nameranom hmotnostnom spektre (Obr. 1.) 
je tento fragment vždy najintenzívnejší v konkrétnej 
časti spektra s určitým počtom Ac v klastri, t.j. 
v monomolekulárnej časti (Ac-CH3)

+
, v klastri z 

dvoch (Ac-CH3)Ac
+
 a troch (Ac-CH3)Ac2

+
 molekúl 

acetónu. Druhým najintenzívnejším produktom 
v spektre je Ac

+
 ionizovaný acetón s m/z = 58 amu, 

ktorého ionizačná energia je očakávaná pri 9,7 eV 
[NIST, 2011]. Podobne ako pre fragment 
(Ac-CH3)

+
, aj v tomto prípade dosahuje klaster 

maximálny rozmer s tromi molekulami acetónu. 
V spektre nám navyše vzniká významný produkt pri 

m/z = 59 amu, ktorý odpovedá protonizovanému 
acetónu (AcH

+
) [Tzeng et al., 1989], pričom tento 

produkt sa môže tvoriť len z klastrov Ac molekúl. 
Jeho klastrový ekvivalent však pozorujeme iba pre 
dvojmolekulový klaster (AcH

+
)Ac. V práci sa 

zameriame aj na merania prahových energií týchto 
spomínaných procesov. 
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Obr. 1: Hmotnostné spektrum acetónových klastrov 

v argóne merané pri Ekin elektrónov = 70 eV. 
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Náchylnosť biomateriálov na bakteriálnu 
adhéziu a adsorpciu proteínov je určená viacerými 
faktormi, najmä povrchovým potenciálom a 
zmáčavosťou povrchu. Tieto možno ovplyvňovať 
prostredníctvom elektrickej modifikácie povrchov 
a vytvoriť tak nové možnosti pre ochranu 
medikálnych implantátov pred kontamináciou 
infekciami a tiež aj modifikáciu adsorpcie 
konkrétnych druhov proteínov. [1], [2] 

Minerál hydroxyapatit (HA) patrí medzi 
najvýznamnejšie biomateriály, pretože má výborné 
bioaktívne a biokompatibilné vlastnosti a jeho 
štruktúra je veľmi podobná biologickému 
hydroxyapatitu v ľudských kostiach a zuboch. [3] 

V našom experimente [4] sme použili tenké 
vrstvy HA deponované na kremíkových 
substrátoch. Vrstvy boli elektricky modifikované 
ožarovaním elektrónovým zväzkom po dobu 70, 7 a 
1s. Dopadajúce elektróny mali rôznu energiu, v 
rozsahu od 3 do 30 keV. Absorbovaný prúd 
elektrónového zväzku bol nastavený na kobaltovom 
štandarde na 1,4, 14 a 100 nA, čo viedlo na ∼100 
nC injektovaného náboja pre všetky použité prúdy. 
Týmto spôsobom boli na povrchu HA vrstiev 
vytvorené kruhové vzory (mikrodomény) s 
modifikovaným povrchovým potenciálom. 
Sústredili sme sa na skúmanie minimálnej možnej 
veľkosti mikrodomén v rozložení povrchového 
potenciálu, nakoľko je to dôležitý limitujúci faktor 
pri aplikáciách. 

Veľkosť vzorov je určená viacerými činiteľmi, 
ako pohybom nosičov náboja v materiáli a na 
povrchu materiálu, tiež priemerom elektrónového 
zväzku a rozsahom interakčného priestoru 
elektrónového zväzku vo vnútri materiálu. Pre 
fixovaný prúd sa priemer elektrónového zväzku 
zväčšuje so znižujúcou sa energiou elektrónov, 
pretože pomalšie elektróny je ťažšie sfokusovať v 
dôsledku odpudivej Coulombovej sily. Na druhej 
strane rozsah interakčného priestoru elektrónového 
zväzku vo vnútri materiálu sa výrazne zväčšuje so 
zväčšujúcou sa energiou elektrónov. Teda 
energetická závislosť veľkosti vzorov nie je 
monotónna, ale vykazuje minimum v oblasti 
energie, kde priemer zväzku a šírka interakčného 
priestoru sú približne rovnaké. Tieto predpoklady sú 

v dobrej kvalitatívnej zhode s naším experimentom, 
aj keď veľkosť vytvorených vzorov bola väčšia. 

 
Obr. 1: Znázornený priemer doménových vzorov 

povrchového potenciálu, ktoré boli vytvorené 

ožarovaním elektrónovým zväzkom s rozličnými 

prúdmi zväzku a energiami elektrónov. 

 
Minimálnu veľkosť mikrodomén d ~ 4 μm sme  

obdržali pri energii elektrónov 10 keV. [4] 
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Abstract: We investigate the possibility of CP vio-
lation in the lepton sector caused by Majorana neu-
trino mixing. Results are confronted with current
neutrinoless double-beta decay experiments. Both
cases of normal and inverted neutrino mass spectrum
as well as the model including 1 sterile neutrino are
considered.

Keywords: neutrino, mixing, mass, spectrum, sterile,
Majorana, phase, CP, violation, baryon, asymmetry

1 Introduction

1.1 What Are Neutrinos?

The neutrino is an elementary particle basic proper-
ties of which are still unknown, despite the fact that
its existence was postulated back in 1930 by Pauli
in an attempt to explain energy conservation in beta
decay. From the experiments by Hahn and Meitner
in 1911 and Chadwick in 1914 it was clear that beta
particles – electron e− and positron e+ – emitted from
nuclei possess continuous energy spectrum. Pauli as-
sumed the rest of the decay energy to be carried away
by an unknown, yet unobserved particle which was
later called “neutrino” (denoted ν).1 For beta decay
of neutron and proton he would write:

β− : n→ p+ e−+ ν̄ ,
β+ : p→ n+ e++ν .

(1)

From Pauli hypothesis it immediately follows that
neutrino is an electrically neutral fermion with spin
1/2 and, compared to electron, very small (possi-
bly zero) rest mass. Due to extremely small cross
sections for neutrino interactions with electrons and
nuclei, for many years the neutrino was considered
an undetectable particle. Only in 1956 Cowan and

∗andrejbabic@centrum.sk
†fedor.simkovic@fmph.uniba.sk

1The name “neutrino” was introduced by Fermi in 1931,
meaning “small neutral one” in Italian.

Reines were first able do detect antineutrinos ν̄ from
the Savannah River Plant nuclear reactor.

In the Standard Model – a unified theory of elec-
troweak interactions developed in 1967 by Glashow,
Salam and Weinberg – the neutrino is a neutral lep-
ton and couples to the charged leptons – electron e,
muon µ and tauon τ – in 3 flavours as electron νe,
muon νµ and tauon neutrino ντ , respectively. It in-
teracts with other particles exclusively via the weak
interaction (the gravitational interaction being negli-
gible in problems of particle physics, however, not in
cosmology), so that in particle interactions (e.g. W
boson decay) the lepton family numbers Ll , where
l = e, µ, τ , are always conserved.2

In Standard Model the neutrino was introduced as
a massless particle. However, in 1998 the Super-
Kamiokande experiment revealed an azimuthal de-
pendence of the atmospheric νe and νµ flux, implying
that neutrinos travelling through space can change
their flavour. From this and numerous other exper-
iments (K2K, SNO, MINOS etc.) it is nowadays es-
tablished that so-called neutrino oscillations actually
occur, which is only possible if:

• Neutrino mixing takes place.

• Neutrinos have small, however nonzero masses.

Together with photons, neutrinos are the most
abundant particles of ordinary matter, with overall av-
erage density of 336cm−3. On the Earth, according
to the source we distinguish:

• Solar neutrinos produced in the Sun’s nuclear
reactions.

• Atmospheric neutrinos produced in interactions
of the cosmic rays with atoms in the Earth’s at-
mosphere.

2Ll =+1 for lepton l− and neutrino νl , Ll =−1 for antilep-
ton l+ and antineutrino ν̄l and Ll = 0 for all other particles.
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• Geoneutrinos originating from the radioactivity
of the Earth’s crust.

Man-made sources include:

• Nuclear reactors (reactor antineutrinos).

• Particle accelerators (accelerator neutrino
beams).

In space:

• Supernova explosions produce short and intense
supernova neutrino bursts.

• There is a cosmic neutrino background dis-
tributed throughout the Universe, originating in
the Big Bang.

1.2 Why Is CP Violation Important?

After Wu et al. (on proposal of Lee and Yang)
demonstrated in 1956 (via beta decay of 60Co) that
P-symmetry (parity symmetry; invariance of physical
laws under coordinate mirror inversion) is violated in
weak interactions, the CP-symmetry – a product of
C-symmetry (charge conjugation symmetry; invari-
ance of physical laws under particle-antiparticle in-
terchange) and P-symmetry – was supposed to be a
fundamental symmetry of the nature. However, in
1964 Cronin and Fitch showed on the decays of neu-
tral kaons K0, K̄0 that weak interactions violate CP
symmetry in quark sector.

In cosmology, CP violation is essential for ex-
planation of the baryon asymmetry of the Uni-
verse, i.e. the dominance of matter over antimat-
ter in the observable Universe. For this asymmetry
to occur the Sakharov conditions must be satisfied
[Bilenky, 2010]:

1. The baryon number has to be violated at some
stage of the evolution.

2. C-symmetry and CP-symmetry must be vio-
lated.

3. Departure from thermal equilibrium must take
place.

Thus, from 2nd condition, if CP were conserved all
baryonic matter would have annihilated right after the
Big Bang.

However, the observed CP violation in quark sec-
tor (originating from quark mixing) is insufficient for

explanation of the baryon asymmetry. Furthermore,
CP-symmetry is known to hold in strong and electro-
magnetic interaction. One possibility is to search for
CP violation in the lepton sector (caused by neutrino
mixing). Existence of leptonic CP violation still re-
mains an open question.

1.3 Present Status and Future Perspective

At present it is unknown whether neutrinos are Dirac
particles (meaning that neutrino and corresponding
antineutrino are distinct particles) or Majorana parti-
cles (meaning that the two are identical). Observation
of the neutrinoless double-beta decay (0νββ ) would
only be possible in case of Majorana neutrino na-
ture. Sensitivity of current experiments (Heidelberg-
Moscow, KamLAND-Zen, Nemo 3 etc.) is not yet
sufficient to bring decisive results. Nevertheless, the
non-observation of the effect yields limitations on
possible values of measured quantities.

The experiments LSND in 1998, MiniBooNE in
2007, the gallium anomaly (experiments GALLEX
and SAGE) and the reactor antineutrino anomaly in
2011 [Mention et al., 2011] brought results explana-
tion of which requires existence of more than 3 neut-
rino types. Additional hypothetical neutrino flavours
are called sterile neutrinos since they would not enter
weak interaction Lagrangian of the Standard Model.3

Sterile neutrinos could still manifest themselves via
their influence on neutrino flux disappearance and
measured neutrino mass differences in oscillation ex-
periments. Mentioned anomalies point on existence
of at least 1 heavy sterile neutrino (model 3+1), ex-
planation of MiniBooNE results requires no less than
2 heavy sterile neutrinos (model 3+2).

In the neutrino oscillation experiments the abso-
lute values of individual neutrino masses (the abso-
lute neutrino mass scale) cannot be measured, only
the mass-squared differences being available. Thus,
oscillations are also unable to reveal the nature of
neutrino mass spectrum which could be either normal
(with larger mass difference between the two heav-
ier neutrinos) or inverted (with larger mass difference
between the lighter ones).

To sum up, neutrino physics today is searching
for answers on several fundamental questions, among
which the most important are:

1. Are neutrinos Dirac or Majorana particles?
3The number of weakly interacting neutrino flavours is well-

established to be 3 (e.g. by Z boson decays at LEP).

On the Possibility of Leptonic CP Violation Due to Majorana Neutrinos 141



2. Is neutrino mass spectrum normal or inverted?

3. What is the absolute scale of neutrino masses?

4. Is CP-symmetry violated in the lepton sector?

5. Do sterile neutrinos exist?

In this work we show that predictions about the 4th
question can be made (taking into account that an-
swers on the others are still unknown) if more precise
measurements are performed in the years to come.

2 Elementary Theory

2.1 Neutrino Mixing

Neutrinos νe, νµ , ντ which interact with other parti-
cles are described by mutually orthonormal flavour
eigenstates with definite flavour |νe〉, |νµ〉, |ντ〉.
However, when describing the neutrino propagation
in space the orthonormal basis of mass eigenstates
|ν1〉, |ν2〉, |ν3〉 with definite masses m1, m2, m3, re-
spectively, is more convenient. Neutrino mixing de-
scribes the fact that the flavour eigenstates are ac-
tually linear combinations of the mass eigenstates
and vice versa. The transformation between the two
bases is unitary (in order to conserve measurement
probabilities) and is expressed by the unitary neut-
rino mixing matrix or Pontecorvo-Maki-Nakagawa-
Sakata (PMNS) matrix U with elements Uli, where
l = e, µ, τ and i = 1, 2, 3, so that:4

|νl〉= ∑
i

Uli|νi〉,

|νi〉= ∑
l

U∗li |νl〉.
(2)

Since the mixing matrix is required to be unitary:

U†U = 1 (3)

its elements are not all mutually independent. Hence,
it is possible to parametrise the matrix in a certain
manner. In the standard parametrisation the mi-
xing matrix is parametrised by the mixing angles θi j,
Dirac phases δi j and, if neutrinos are Majorana par-
ticles, by additional Majorana phases αk. In the ge-
neral case of N neutrino types (e.g. models 3+1 and

4Note that the PMNS matrix was originally introduced in
analogy with the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix
which describes the quark mixing.

3+2 including sterile neutrinos), for number of mix-
ing angles nθ , Dirac phases nδ and Majorana phases
nα we get [Bilenky, 2010]:

nθ =
1
2

N(N−1),

nδ =
1
2
(N−1)(N−2), (4)

nα = N−1.

For relevant cases this yields:

N nθ nδ nα

2 1 0 1
3 3 1 2
4 6 3 3
5 10 6 4

Values of the mixing parameters fully determine the
matrix elements Uli and must be further obtained
from the experiments.

Mixing angles θi j are introduced into the N ×N
mixing matrix U via its decomposition into product
of nθ orthogonal matrices Ri j of N-dimensional pas-
sive spatial rotations about angle θi j in the i j-plane.
Dirac phases δi j are then introduced via multiplying
the corresponding matrix Ri j as follows:

R̃i j = Di jRi jD
†
i j, (5)

where Di j is N×N diagonal matrix:

Di j = diag
(

1, . . . , 1, eiδi j
)
. (6)

If neutrinos are Majorana particles the mixing matrix
is finally multiplied from the right by the N×N di-
agonal matrix P containing the additional Majorana
phases.

In two-neutrino approximation the 2× 2 mixing
matrix U = R12 (Dirac neutrino case) is parametrised
by one mixing angle θ12 only:

U =

(
cosθ12 sinθ12
−sinθ12 cosθ12

)
. (7)

In the standard 3-neutrino case the 3×3 mixing ma-
trix contains the mixing parameters θ12, θ13, θ23, δ13
and usually takes the form:

U = R23R̃13R12 (8)
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which explicitly reads (si j = sinθi j, ci j = cosθi j):

U =




1 0 0
0 c23 s23
0 −s23 c23






c13 0 s13e−iδ13

0 1 0
−s13eiδ13 0 c13







c12 s12 0
−s12 c12 0

0 0 1


 . (9)

In the model 3 + 1 including 1 sterile neutrino we
parametrise the 4× 4 mixing matrix by θ12, θ13,
θ23, θ14, θ24, θ34 and δ13, δ14, δ24 as follows
[Barry et al., 2011]:

U = R34R̃24R̃14R23R̃13R12. (10)

In the general N-neutrino case, the expression for
the transition probability Pl→l′ that an ultrarelativis-
tic (which is almost always the case) flavour neutrino
νl produced with energy E will be detected as flavour
neutrino νl′ of (in general) different flavour after trav-
elling the distance L in vacuum is [Bilenky, 2010]:

Pl→l′(E, L) =
N

∑
i=1

N

∑
j=1

Ul′ j U∗l j U
∗
l′iUli ei∆m2

jic
3L/(2h̄E),

(11)
where ∆m2

ji =m2
j−m2

i is the mass-squared difference
of the neutrino masses m j, mi. It is now obvious that
neutrino oscillation is only possible if neutrinos mix
(in order for the elements Uli to be nonzero) and pos-
sess different (i.e. nonzero) masses.

2.2 Determining the Neutrino Mass

From neutrino oscillation experiments only the infor-
mation about the mixing angles θi j and mass-squared
differences ∆m2

ji is available.5 From oscillation ex-
periments with solar neutrinos the mass-squared dif-
ference ∆m2

S = ∆m2
21 is known. From oscillations

of atmospheric neutrinos the difference between the
largest and smallest mass ∆m2

A = |∆m2
32| ≈ |∆m2

31|
is known (both definitions are acceptable because of
∆m2

S� ∆m2
A) [Vergados et al., 2012].

Due to the absolute value in ∆m2
A two types of neu-

trino mass spectrum are possible:

1. Normal spectrum (NS):

m1 < m2� m3. (12)

5Dirac phases δi j, Majorana phases αk as well as individual
neutrino masses mi do not enter into oscillation results.

For mass-squared differences we get:

∆m2
S = m2

2−m2
1,

∆m2
A = m2

3−m2
1.

(13)

We pick the smallest mass as the free parameter
m0:

m1 = m0,

m2 =
√

∆m2
S +m2

0, (14)

m3 =
√

∆m2
A +m2

0.

2. Inverted spectrum (IS):

m3� m1 < m2. (15)

Mass-squared differences read:

∆m2
S = m2

2−m2
1,

∆m2
A = m2

2−m2
3.

(16)

The smallest mass is once again chosen as the
free parameter m0:

m1 =
√

∆m2
A−∆m2

S +m2
0,

m2 =
√

∆m2
A +m2

0, (17)

m3 = m0.

Knowledge of the mass spectrum type (NS or IS) and
free parameter value m0 would reveal the absolute
neutrino mass scale.
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Figure 1: Normal (NS) and inverted (IS) neutrino
mass spectrum.

In the 3+ 1 model including 1 sterile neutrino the
additional mass m4 is introduced:

m1, m2, m3� m4 (18)

and expressed via ∆m2
41 and the free parameter m0 as

follows:
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1. Normal spectrum:

m4 =
√

∆m2
41 +m2

0. (19)

2. Inverted spectrum:

m4 =
√

∆m2
41 +∆m2

A−∆m2
S +m2

0. (20)

The up-to-date global fit to experimen-
tal results yields following mixing param-
eter values (with 1σ statistical significance)
[Gonzalez-Garcia et al., 2012]:

sin2 θ12 0.302+0.013
−0.012

sin2 θ23 0.413+0.037
−0.025

sin2 θ13 0.0227+0.0023
−0.0024

∆m2
S [10−5 eV2/c4] 7.50+0.18

−0.19
∆m2

A [10−3 eV2/c4] (NS) 2.473+0.070
−0.067

∆m2
A [10−3 eV2/c4] (IS) 2.427+0.042

−0.065

For the 3+1 sterile neutrino model the following ad-
ditional values were obtained [Kopp et al., 2013]:

|Ue4| 0.15
∆m2

41 [eV2/c4] 0.93

The free parameter m0 can be constrained e.g. via
the following measurements:

• Various cosmological observations (especially
the measurement of CMB anisotropy) provide
an upper bound on the sum of neutrino masses
[Vergados et al., 2012]:

mcosmo = ∑
i

mi. (21)

Current results yield the upper bound of the
order 10−1 eV/c2 [Abazajian, 2011]. For in-
stance, the galactic redshift survey yields a limit
[Thomas et al., 2010]:

mcosmo < 0.28eV/c2. (22)

This bound excludes the values of m0 exceeding
0.09eV/c2.

• On the other hand, from precise measurements
of tritium 3H and rhenium 187Re beta spectrum
endpoint the effective neutrino mass mβ can be
examined [Vergados et al., 2012]:

mβ =
√

∑
i
|Uei|2m2

i . (23)

From the experiments in Mainz and Troitsk the
following upper bound has been obtained:

mβ < 2.2eV/c2, (24)

implying that m0 should also not be larger than
approximately 2.2eV/c2 for both types of mass
spectrum.

In addition to this, there are possibilities to determine
the m0 value in certain models of the Grand Unified
Theory.

2.3 Effective Majorana Neutrino Mass

We further assume Majorana nature of massive neu-
trinos. The effective Majorana neutrino mass mββ is
defined as follows [Vergados et al., 2012]:

mββ = ∑
i

U2
ei mi. (25)

Since the elements Uei in the first row of the mixing
matrix can in general be complex numbers the mββ
could also be complex. Modulus of the effective Ma-
jorana neutrino mass |mββ | can in principle be mea-
sured in 0νββ experiments. Since the 0νββ has not
yet been observed (either due to the Dirac neutrino
nature or simply because of insufficient sensitivity
of running experiments) only the upper bound over
|mββ | has been cast, of the order 10−1 eV/c2. For ex-
ample, the Heidelberg-Moscow experiment with the
76Ge isotope yields a limit [Vergados et al., 2012]:

|mββ |< 0.32eV/c2. (26)

A slightly stronger bound has been obtained
in the KamLAND-Zen experiment with 136Xe
[Vergados et al., 2012]:

|mββ |< 0.30eV/c2. (27)

Sensitivity improvement in current and future experi-
ments up to an order of 10−2 eV/c2 is expected in the
prospect of a few years.

3 Constraining the Majorana
Phases from Up-to-Date Data

3.1 Model with 3 Neutrino Types, Normal
Spectrum of Masses

In case of 3 Majorana neutrino types we multiply
the mixing matrix (8) from the right by 3× 3 diag-
onal matrix P containing the Majorana phases α1, α2
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[Vergados et al., 2012]:6

P = diag
(

eiα1/2, eiα2/2, eiδ13
)
, (28)

so that the elements Uei in the first row of the mixing
matrix become:

Ue1 = c12 c13 eiα1/2,

Ue2 = s12 c13 eiα2/2, (29)

Ue3 = s13.

Recalling the parametrisation of masses in NS (14)
via the free parameter m0 we can express the effective
Majorana neutrino mass as follows:

mββ = c2
12 c2

13 m1 eiα1 + s2
12 c2

13 m2 eiα2 + s2
13 m3. (30)

Once the values of the mixing parameters θ12, θ13
and mass-squared differences ∆m2

S, ∆m2
A are known,

the value of mββ for certain type of mass spectrum
and certain value of m0 is completely given by the
Majorana phases α1, α2, values of which are, how-
ever, unknown [Nakamura and Petcov, 2012]. Majo-
rana phases can in general possess any value from the
interval [0, 2π). Nevertheless, if any of the Majorana
phases turned out to be different from 0 and π the CP-
symmetry would be violated in the lepton sector since
the elements Uli would no longer be all real.7 We
show that precise measurements of the |mββ | could
exclude certain values of Majorana phases and even-
tually reveal CP violation caused by Majorana neutri-
nos.

Firstly, we analyse the case of normal spectrum of
neutrino masses. Assuming all possible values of the
Majorana phases α1, α2 the |mββ | can only obtain
certain range of values. In the fig. 2 we plot the pos-
sible values of |mββ | as a function of the free param-
eter m0 in case of NS in model with 3 neutrino types.
The values from subsection (2.2) were used within
the analysis. Possible values are indicated as the blue
region. Black lines represent values that conserve the
CP-symmetry (i.e. both Majorana phases are either
equal to 0 or π). For the purpose of illustration the IS
is also indicated in red. Considering the experimen-
tal limits of cosmological and 0νββ measurements
the values of m0 larger than 0.1eV/c2 are excluded
and fall outside the range of our interest. Around the

6The special choice of the last diagonal element eliminates
the Dirac phase δ13 from the first row of the mixing matrix.

7The same statement is valid for the Dirac phases. However,
0νββ experiments are not sensitive to these parameters.
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Figure 2: |mββ | dependence on m0, 3 ν-s, NS.

free parameter value 0.005eV/c2 very low values of
|mββ | are also allowed which could hardly be mea-
sured in the forthcoming experiments.

Here we take a closer look at the Majorana phases.
Given a fixed m0 we examine which values of Majo-
rana phases α1, α2 (separately) are allowed in order
to generate certain value of |mββ | (leaving the other
Majorana phase to take any arbitrary value). We per-
form the analysis for the m0 values of 0.0005eV/c2,
0.005eV/c2 and 0.05eV/c2 (as these correspond to
qualitatively different regions of the plot in the fig.
2). Corresponding regions with respect to the range
of |mββ | are plotted in the fig. 3 to 5. α1 is indicated
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Figure 3: α1, α2 dependence on |mββ |, 3 ν-s, NS,
m0 = 0.0005eV/c2.

in blue, α2 in red. In principle, from the fig. 4, the
leptonic CP violation (assuming 3-neutrino mixing,
NS and value m0 = 0.005eV/c2) would be revealed
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Figure 4: α1, α2 dependence on |mββ |, 3 ν-s, NS,
m0 = 0.005eV/c2.
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Figure 5: α1, α2 dependence on |mββ |, 3 ν-s, NS,
m0 = 0.05eV/c2.

if |mββ | was shown to be less than cca. 0.5meV/c2

(since at least one Majorana phase would have to be
different from 0 and π). Reason for excluding the
CP-conserving Majorana phase values can be brought
into connection with the rapid decrease region of pos-
sible |mββ | values below the CP-conserving black
lines in fig. 2. Outside this region the CP-conserving
Majorana phase values are always allowed. It is ex-
pected that future 0νββ measurements will further
constrain the upper bound on |mββ | down to the value
of around 10meV/c2. However, for NS the |mββ | in
the physically significant part of the plot in the fig. 2
lies almost an order below this level. Thus, discov-
ering the CP violation in this case is far beyond the
possibilities of current and forthcoming experiments.

3.2 Model with 3 Neutrino Types, Inverted
Spectrum of Masses

For the inverted spectrum of masses we also use the
matrix P in the form (28) and further parametrise the
masses as in (17).

Possible |mββ | values for all Majorana phase com-
binations with respect to m0 is plotted in the fig. 6.
We indicate the possible values as the red region,
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Figure 6: |mββ | dependence on m0, 3 ν-s, IS.

black lines representing the CP-conserving values.
NS is also shown in blue for clarity. We observe that
IS casts lower limit of approximately 20meV/c2 for
the possible values of |mββ |. Thus, if |mββ | is found
to lie below this limit in the future, IS would be ex-
cluded within the 3-neutrino model.

In the fig. 7, we perform the Majorana phase anal-
ysis for m0 value of 0.05eV/c2 only, since the range
of |mββ | is virtually constant over the m0 values of
interest. α1 is depicted in blue, α2 in red. In case
of IS the whole range of |mββ | allows CP-conserving
combinations of Majorana phases, thus disabling us
to make any CP violation predictions.

It is, however, interesting to plot the possible val-
ues of Majorana phase difference α21 = α2 − α1
[Šimkovic et al., 2013] (fig. 8). In fact, it is possible
to write the modulus of effective Majorana neutrino
mass |mββ | (as a modulus of sum of complex num-
bers) as follows:

|mββ |=

√√√√
N

∑
i=1

r2
i +2

N

∑
i=2

i−1

∑
j=1

ri r j cos(α j−αi), (31)

where ri = |Uei|2 mi, while N = 3 and α3 = 0 in
standard 3-neutrino model. It turns out that in this
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Figure 7: α1, α2 dependence on |mββ |, 3 ν-s, IS,
m0 = 0.05eV/c2.

case (3-neutrino mixing, IS and m0 = 0.05eV/c2) the
dominant term among those in the second sum is that
which contains cos(α2−α1) = cosα21. We see that
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Figure 8: α2−α1 dependence on |mββ |, 3 ν-s, IS,
m0 = 0.05eV/c2.

given the value of |mββ | only narrow intervals of α21
are allowed, symmetrically distributed around π .

3.3 Model with 3 + 1 Neutrino Types, Nor-
mal Spectrum of Masses

When considering 1 additional sterile neutrino we
introduce the Majorana phases α1, α2, α3 by
multiplying the 4 × 4 mixing matrix U from the
right with 4 × 4 diagonal matrix P in the form

[Vergados et al., 2012]:

P = diag
(

eiα1/2, eiα2/2, ei(δ13+α3/2), eiδ14
)

(32)

and thus the elements Uei become:

Ue1 = c12 c13 c14 eiα1/2,

Ue2 = s12 c13 c14 eiα2/2,

Ue3 = s13 c14 eiα3/2,
(33)

Ue4 = s14.

The effective Majorana neutrino mass in the model
3 + 1 can be expressed as follows:

mββ = c2
12 c2

13 c2
14 m1 eiα1 + s2

12 c2
13 c2

14 m2 eiα2+

+ s2
13 c2

14 m3 eiα3 + s2
14 m4. (34)

where the mass m4 is expressed via (19) (NS).
In the fig. 9, we once again present the plot of

possible values of |mββ |with respect to m0 for normal
mass spectrum, in the 3 + 1 model. Allowed values
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Figure 9: |mββ | dependence on m0, 3+1, NS.

for NS are displayed in blue, black lines correspond
to CP-conserving cases. IS is sketched in red. We see
that the region of rapid decrease is now located near
the m0 value of 0.05eV/c2.

We analyse the Majorana phases α1, α2, α3 in case
of NS for m0 values of 0.005eV/c2 and 0.05eV/c2,
as these correspond to physically distinct areas of in-
terest. Again, α1 is indicated in blue and α2 in red.
Additional Majorana phase α3 is presented in yellow.
From the fig. 10 no CP violation can be predicted. In
the fig. 11, once again, the CP-violating region is ob-
served for very low values |mββ | of around 1meV/c2.
Current experiments are unable to tell whether |mββ |
is truly of this order.

On the Possibility of Leptonic CP Violation Due to Majorana Neutrinos 147



0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

ÈmΒΒÈ @eV�c2D

Α
1

Α
2

Α
3

@ΠD

Figure 10: α1, α2, α3 dependence on |mββ |, 3+ 1,
NS, m0 = 0.005eV/c2.
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Figure 11: α1, α2, α3 dependence on |mββ |, 3+ 1,
NS, m0 = 0.05eV/c2.

3.4 Model with 3 + 1 Neutrino Types, In-
verted Spectrum of Masses

Finally, we analyse the case of inverted spectrum of
neutrino masses. Multiplying the mixing matrix with
the diagonal matrix P of the form (32) we obtain
once again the elements (33) and parametrise the ad-
ditional mass m4 via the relation (20).

In the fig. 12 we present the dependence of
|mββ | on m0 for the inverted neutrino mass spectrum.
Allowed region for the IS is shown in red. Black lines
correspond to CP conservation. Blue lines represent
the NS. The region including very low |mββ | values
has been largely extended to the m0 values lying be-
neath 0.04eV/c2.
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Figure 12: |mββ | dependence on m0, 3+1, IS.

In the fig. 13 and 14 we examine the Majorana
phases again for the m0 values of 0.005eV/c2 and
0.05eV/c2, this time in case of IS. Majorana phases
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Figure 13: α1, α2, α3 dependence on |mββ |, 3+1, IS,
m0 = 0.005eV/c2.

α1, α2 and α3 are represented by blue, red and yel-
low, respectively. For the IS we again observe CP
violation for |mββ | less then a few meV/c2 in the
whole region of m0 corresponding to possibly low
|mββ | values (i.e. for m0 less than approximately
0.04eV/c2). Contemporary experiments are again
not sensitive enough to decide whether the leptonic
CP violation due to Majorana neutrinos in this case
(model 3+1, IS) actually occurs.
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Figure 14: α1, α2, α3 dependence on |mββ |, 3+1, IS,
m0 = 0.05eV/c2.

4 Summary and Outlook

We conclude that values of m0 which allow very low
|mββ | values also create a possibility to theoretically
predict the leptonic CP violation (in NS model with
3 neutrino types and both NS and IS models with
3 + 1 neutrino types). However, the predictions
can be only made if |mββ | turns out to be of the or-
der 10−3 eV/c2, which is inaccessible through current
0νββ experiments. The neutrino physics either has
to develop more sensitive ways of measurements or
perhaps determine the values of the mixing parame-
ters in a brand-new way. Until then, the CP violation
in the lepton sector still remains an open question and
a challenge for particle physics and cosmology.
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Abstrakt 

V mojej práci sa zaoberám rozpadom top-
kvarkových párov, ktoré sa rekonštruovali ako 
leptón-jetové eventy. Keďže ide o Monte Carlo 
dáta, vieme, o akú udalosť v skutočnosti išlo. 
Cieľom je preskúmať, aká časť eventov, ktoré sa 
rekonštruovali ako elektrón + jet, resp. mión + jet, 
bolo naozaj tohoto typu a koľko z nich bol 
nesprávne rekonštruovaný iný typ eventu. 
Klúčové slová:  Top-kvark, leptón-jetové eventy, 
invariant-mass kritérium. 

1 Úvod 

Top kvark patrí do tretej generácie kvarkov. Bol 
objavený vo Fermilabe v roku 1995. Je najťažšou 
elementárnou časticou, jeho hmotnosť bola určená 
na 172.7 ± 2.9GeV/c

2
 , čo je porovnateľné s 

hmotnosťou atómu wolfrámu. Podľa Štandardného 
modelu je náboj top-kvarku 2/3.  V dôsledku toho, 
že kvarky sa produkujú v pároch, z 
experimentálnych dát sa zatiaľ nepodarilo 
spoľahlivo určiť� či produkovaný kvark s 
hmotnosťou približne 173 GeV/c2 sa rozpadá na b-
kvark  a W

+
  bozón, alebo na b-kvark a W

-
 bozón. 

Druhý prípad by protirečil SM a jednalo  by sa o 
exotický kvark s nábojom -4/3. 

2 Produkcia top-kvarku 

Top-kvark sa dá produkovať osamotený, alebo v 
páre top-antitop. Účinný prierez pre produkciu 
jediného top-kvarku je však menej než polovičný 
ako prierez produkcie páru a taktiež je veľmi ťažké 
odlíšiť ho od pozadnia, z tohto dôvodu sa v našej 
práci budeme zaoberať len produkciou párov top-
kvark a antitop-kvark. 

2.1 Produkcia osamoteného top-
kvarku 

V prípade osamoteného top-kvarku ide o tvorbu 
pomocou slabej interakcie, ktorú sprostredkúva W 
bozón. Táto produkcia sa vyznačuje veľkým 

pozadím a jej štúdium predstavuje veľkú výzvu pre 
experiment. 

Obr. 1: Vznik osamoteného top-kvarku cez 

tzv. t-kanál 

Obr. 2: Vznik osamoteného top-kvarku  cez 

tzv. c-kanál 

Pri energii 1,96 TeV na jeden protón-antiprotónový 
pár  je účinný prierez pre t-kanál 2,34 ± 0,14 pb a 
pre s-kanál 1,12 ± 0,06 pb. Pre porovnanie, pre 
produkciu páru top-antitop kvark je účinný prierez 
približne 8 pb. 

 

2.2 Párová produkcia top a antitop 
kvarku 

Ide o produkciu pomocou silnej interakcie. 
Poznáme viacero možných spôsobov. Prvým je 
gluón-gluónová fúzia, ďaľším je anihilácia páru 
kvark-antikvark, pri ktorej vznikne gluón, z ktorého 
následne vznikne pár top-kvark a antitop-kvark. 
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Obr. 3: Produkcia top-kvarkového páru 

prostredníctvom anihilácie páru kvark-

antikvar (vľavo) a gluón-gluónovej fúzie 

(vpravo) 

3 Fyzika top-kvarku a jeho 
rozpad 

Top-kvark je veľmi nestabilný, jeho stredná doba 
života je približne 5.10

-25
 s, čo je asi 20 krát menej 

ako čas potrebný na hadronizáciu. Z tohto dôvodu 
je top-kvark jediným kvarkom, ktorý netvorí 
hadróny, zároveň to však neumožňuje jeho priame 
pozorovanie, keďže sa rozpadne skôr, ako sme 
schopní zachytiť ho v nejakom detektore. 
V experimentoch pozorujeme preto len rozpadové 
produkty top-kvarku. 
 
Top-kvark sa v 99,8 % prípadov rozpadá na W

 +
 

bozón a b-kvark. V našej práci študujeme len tento 
rozpad a zvyšnými 0,2% rozpadov sa nezaoberáme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 
+2/3

 → b
 -1/3

 + W 
+1

  

Obr. 4: Rozpad top-kvarku na b-kvark a W 

bozón 

Ďalším možným rozpadom top-kvarku je rozpad na 
W

+ 
bozón a s-kvark, prípadne d-kvark. Tieto 

rozpady sú ale tak zriedkavé, že ich v našej práci 
zanedbávame. 
B-kvark je nestabiľná častica (stredná doba života 
b-kvarku je približne 10

-12
 s). Hadronizuje a ďalej 

sa rozpadá, pričom vznikne spŕška častíc, ktorú 
nazývame b-jet.  
W

+
 bozón je veľmi nestabilná častica (stredná doba 

života je približne 3. 10
-25

 s, čo je ešte menej ako u 
top-kvarku), ktorá sa ďalej rozpadá. Existujú 2 
základné rozpadové metódy W 

+
 bozónu: 

hadrónový a leptónový rozpad. 

3.1.1 Hadrónový rozpad 

W
+
 bozón sa rozpadá na pár kvark – antikvark. 

Tento rozpad je najpravdepodobnejší. Nastáva v 
67,6 ± 0,27 % prípadov.  Produkty tohto rozpadu sú 
opäť nestabilné častice, ktoré sa rozpadajú a 
vznikajú ďalšie jety. 

3.1.2 Leptónový rozpad 

(nastáva v 32,4  ± 0,27 % prípadov) 
 Leptónový rozpad na pozitrón a neutríno.  

Nastáva v 10,75 ± 0,13 % prípadov. 
Rozpadové produkty sú stabilné, ďalšie jety 
nevznikajú. 

 Leptónový rozpad na antimión a neutríno.  
Nastáva v 10,57 ± 0,15 % prípadov. Stredná 
doba života antimiónu je síce krátka (2,2. 
10

-6
s), ale stačí na to, aby antimión preletel 

dráhu niekoľko km, čo stačí na jeho 
zachytenie v detektore. Ďalšie jety vznikajú 
len veľmi ojedinele a to v prípadoch, keď sa 
mión rozpadne ešte pred zachytením 
v detektore. 

 Leptónový rozpad na antitau leptón 
a neutríno.  Nastáva v 11,25 ± 0,20 % 
prípadov. Stredná doba života antitau 
leptónu je veľmi krátka (2,9. 10

-13
s), 

a nestačí na to, aby doletel do detektora. 
Rozpadá sa oveľa skôr. V tomto prípade 
v detektore zachytíme len rozpadové 
produkty antitau leptónu. 

3.2 Rozpad páru top-antitop 

Produkcia top-kvarku, ktorej sa v tejto práci 
venujeme prebieha vždy v pároch, čiže naraz 
vytvoríme pár top-kvark a antitop-kvark. Tento pár 
sa náslene rozpadá na b-kvark, antib-kvark, W

 +
 

bozón a W
 –
 bozón. 

Obr. č. 5: Rozpad páru top-kvark antitop-

kvark 

Rekonštrukcia leptón-jetových top-kvarkových eventov 151



 

 

V 10,49 ± 0,17 % prípadov
1
 sa oba W bozóny 

rozpadnú leptónovo (tzv. dileptónový rozpad). 
Pozadie je na dobrej úrovni, keďže na jeden pár 
pripadajú len 2 jety od b a antib-kvarku, avšak 
týchto prípadov je relatívne málo, čo nám 
neumožnuje získať dostatočne veľkú štatistiku 
týchto rozpadov. 
V 45,70 ± 0,37 % prípadov sa oba W bozóny 
rozpadnú hadrónovo (tzv. hadrónový rozpad). 
Vzniknú ďalšie jety, ktoré vytvoria veľké pozadie, 
takže ani tento typ rozpadu nie je vhodný na ďaľšie 
výpočty. 
Posledným druhom je rozpad, kedy sa jeden W 
bozón rozpadne hadrónovo a druhý leptónovo. Toto 
nastane v 43,80 ± 0,54 % prípadov. V našej práci sa 
koncentrujeme iba na tento prípad, keďže máme 
dostatočne veľké množstvo eventov a zároveň aj 
pozadie na prijateľnej úrovni. Tento rozpad 
nazývame leptón-jetový. 

Obr. 6: Jeden z možných leptón-jetových 

rozpadov páru top a antitop-kvark. 

4 Určenie náboja rozpadových 
produktov top-kvarku 

SM predpovedá náboj top-kvarku 2/3, zatiaľ čo 
exotický model (XM) predpovedá -4/3. Štúdium 
náboja top-kvarku teda umožnuje rozhodnúť 
o správnosti týchto modelov. Podľa XM má 
rozpadová schéma top-kvarku tvar 

t 
-4/3

 → b
 -1/3

 + W 
-1

 
Zatiaľ čo SM predpovedá 

t 
+2/3

 → b
 -1/3

 + W 
+1

 
Vidno, že ak vynásobíme náboje b-kvarku a W 
bozónu, ktoré vzniknú rozpadom toho istého top-

                                                           
1
 Dá sa jednoducho vypočítať pomocou 

pravdepodobností leptónového, resp. hadrónového 

rozpadu W bozónu. Tieto pravdepodobnosti sú nezávislé 

od toho, či ide o W 
+
 alebo W 

–
 bozón. 

kvarku (resp. antitop-kvarku), tak stredná hodnota 
tohto súčinu musí byť podľa SM menšia než 0, 
zatiaľ čo ak by platil exotický model, táto hodnota 
by bola vačšia ako 0. Na tejto myšlienke je založené 
stanovenie náboja top-kvarku. 
Pre presné určenie náboja top-kvarku je klučové 
vedieť čo najpresnejšie určit náboj b-jetu a správne 
priradiť b-jet k vzniknutému leptónu, ktorý môže 
vzniknúť buď rozpadom top-kvarku, alebo antitop-
kvarku 
 

4.1 Určenie náboja b-jetu 

Počas experimentu dochádza v detektore k veľkému 
množstvu zrážok a vzniká značný počet častíc, ktoré 
tvoria obrovské pozadie. Je ťažké priradiť nejakú 
časticu k určitému eventu. Na určenie náboja b-jetu 
bola vyvinutá tzv. nábojová procedúra. Efektívny 
náboj b-jetu počítame nasledovne 
 
 
 
 
 
 
 
Kde qi je náboj i-tej častice, pi je jej hybnosť, j je 
jednotkový vektor v smere osi jetu a κ je konštanta, 
ktorá bola optimalizáciou určená na 0,5.  
Od náboja Qb-jet očakávame, že jeho stredná hodnota 
bude kladná, ak b-jet bol iniciovaný anti-b-kvarkom  
a bude zaporná, ak bol iniciovaný b-kvarkom. 

4.2 Priradenie leptónu k b-jetu 

Používa sa invariant-mass kritérium, ktoré je 
založené na tom, že v ideálnom prípade (ak 
ignorujeme energetické rozlíšenie detektora) 
invariantná hmotnosť páru leptón a b-jet nemôže 
presiahnuť invariantnú hmostnosť top-kvarku, 
z ktorého vznikli. Ak máme teda 2 jety a jeden 
leptón, pričom invariantná hmotnosť prvého jetu 
a leptónu je menšia ako hmotnosť top-kvarku, ale 
invariantná hmotnosť druhého jetu a leptónu je 
vačšia, ako hmotnosť top-kvarku, vieme leptón 
priradiť k prvému jetu. Pod invariantnou 
hmotnosťou páru leptón-jet rozumieme 

 
V praxi sa nepoužíva porovnanie s hmotnosťou top-
kvarku, ale s hmotnosťou mcr = 155 GeV/c

2
 , ktorá 

je o málo menšia než hmotnosť top-kvarku. Táto 
hodnota je získaná optimalizačnými metódami. 
Matematicky zapísané:  
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Pre ďalšie výpočty používame len eventy, ktoré 
prešli invariant-mass kritériom. 

4.3 Kombinovaný náboj 

Kombinovaný náboj b-jetu je definovaný ako 
Qcomb = Q 

l
bjet . Q l 

kde Q 
l
bjet je náboj b-jetu priradeného k leptónu 

s nábojom Q l 

Ak sa pozrieme na rozpadové schémy top-kvarku 
(resp. antitop-kvarku), vidíme, že stredná hodnota 
Qcomb < 0 ak platí SM. Ak by platil XM, znamenalo 
by to Qcomb > 0. 

5 Monte Carlo dáta 
a spolahlivosť invariant-mass 
kritéria 

Pre overenie spolahlivosti invariant-mass kritéria 
sme použili dáta nasimulované metódou Monte 
Carlo (ďalej len MC).  Eventy sme rekonštruovali a 
následne z nich vybrali len tie, čo sa rekonštruovali 
ako elektrón + jet, resp. mión + jet. Keďže išlo len o 
MC dáta a nie o skutočné eventy, ku každému 
eventu máme záznam, čo bolo na začiatku v 
skutočnosti nasimulované. Má zmysel sa teda pýtať, 
koľko z eventov, ktoré sa rekonštruovali napr. ako 
eletrón+jet bolo naozaj tohoto druhu a koľko z nich 
bol nesprávne rekonštruovaný mión + jet event, tau 
leptón + jet event, prípadne dileptónový event. 

5.1 MC dáta pre elektróny 

Pre elektróny sme použili vzorku MC dát s 
celkovým počtom eventov 648 716. V tabuľke č. 1 
uvádzam, koľko z nich bolo naozaj nasimulovaných 
ako elektrón + jet a teda sa rekonštruovali správne a 
koľko s nich bolo od iného druhu rozpadu, ktorý sa 
nesprávne rekonštruoval. 

Rozpad Počet eventov % 

Elektrón + jet 528098 81,40666 

Mión + jet 79 0,012178 

Tau leptón + jet 17282 2,664032 

Dileptónový 
rozpad 103257 15,91713 

Spolu 648716 100 

Tabuľka č.1: MC dáta pre eventy tupu 

elektrón 

Pre každý druh rozpadu sme dostali histrogram 
závislosti počtu eventov od kombinovaného náboja. 
Stredná hodnota kombinovaného náboja je pre nami 
rekonštruované eventy záporná, čo je v súlade so 
Štandardným modelom. Neplatí to len v prípade, 
keď sa mión + jetový event nesprávne 
rekonštruoval ako elektrón + jet, týchto eventov je 
veľmi málo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogramy (1-4) získané z MC dát pre 

eventy, ktoré sa rekonštruovali ako elektrón 

+ jet. Znázornená závislosť počtu eventov 

(os y)  od kombinovaného náboja (os x)
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5.2 MC dáta pre mióny 

Zo vzorky MC dát sme opäť vybrali dáta, ktoré sa 
rekonštruovali ako leptón + jet, tento krát mión + 
jet. Tak isto, ako pre elektróny skúmame, koľko z 
nich bolo skutočne mión + jet a koľko z nich boli 
nesprávne rekonštruované iné eventy. V tabuľke č. 
2 je počet, resp. percento eventov, ktoré sa 
rekonštruovali ako mión + jet.  

Rozpad Počet eventov % 

Mión + jet 670532 82,25368 

Elektrón + jet 25 0,003067 

Tau leptón + jet 32410 3,975711 

Dileptónový 
rozpad 112233 13,76754 

Spolu 815200 100 

Tabuľka č. 2: MC dáta pre eventy typu mión 

Pre každý typ rozpadu sme opäť dostali histogramy 
závislosti počtu eventov od veľkosti 
kombinovaného náboja. Stredná hodnota 
kombinovaného náboja pre všetky eventy 
rekonštruované ako mión + jet bola záporná, čo 
súhlasí s predpoveďou Štandardného modelu. 

 

 

 

Histogramy (5-8) získané z MC dát pre 

eventy, ktoré sa rekonštruovali ako mión + 

jet. 

Znázornená závislosť počtu eventov (os y)  

od kombinovaného náboja (os x) 

6 Záver 

Preskúmali sme MC nasimulované eventy rozpadov 
páru top a antitop kvarku, ktoré sa rekonštruovali 
ako leptón-jetové, konkrétne elektrónové a 
miónové. Zistili sme, že časť eventov, ktoré sú na 
partónovej úrovni dileptónové sa rekonštruujú ako 
leptón-jetové. Podobne časť tau-leptón + jetových 
eventov sa rekonštruuje ako elektrón + jetové resp. 
mión+jetové eventy. V obidvoch prípadoch má však 
kombinovaný náboj spravné znamienko.  
Priemerná hodnota kombinovaného náboja bola v 
nami rekonštruovaných eventoch záporná, čo 
súhlasí s predpoveďou Štandardného modelu a 
naopak protirečí predpovediam XM. 
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Abstrakt: V tejto práci sa zaoberáme rekonštruk-
ciou dijetových eventov obsahujúcich bb̄-kvarkové
páry. Využívame Monte Carlo vzorku pp̄ zrážok pri
energii 1,96 TeV nasimulovanej pomocou generátora
Pythia. Skúmame energetické straty b kvarkov pred
hadronizáciou na partónovej úrovni a porovnávame
rekonštruovanú energiu b-jetov so skutočnou ener-
giou b kvarkov, ktoré dané b-jety vytvárajú. Ciel’om
je prispiet’ k pochopeniu rekonštrukcie bb̄ kvarko-
vých párov experimentom CDF, čo využijeme pri
skúmaní predo-zadnej asymetrie v bb̄ produkcii.

Kl’účové slová: b kvark, b-jet, predo-zadná asymet-
ria, CDF

1 Úvod

V súčasnosti vel’ké množstvo experimentálnych vý-
sledkov v oblasti časticovej fyziky je vo vel’mi dob-
rej zhode so Štandardným modelom elementárnych
častíc. Analýza experimentálnych dát získaných v
experimente CDF na urýchl’ovači Tevatron vo Fermi-
labe však poukazuje na predo-zadnú asymetriu v pro-
dukcii top-kvarkových párov, ktorá sa od predpovedí
Štandardného modelu výraznejšie odlišuje [1]. Je
preto zaujímavé skúmat’, či niečo podobné budeme
pozorovat’ aj v prípade produkcie bottom-kvarkových
párov. Aby sme však boli schopní výsledky porov-
nat’ s teoretickými predpoved’ami, musíme získané
výsledky pretransformovat’ z rekonštrukčnej úrovne
na úroveň partónovú. Preto sa zaoberáme rekonštruk-
ciou priečnej energie na Monte Carlo vzorke nasi-
mulovanej pomocou generátora Pythia, ktorým simu-
lujeme protón-antiprotónové zrážky v experimente
CDF.

2 Štandardný model

Štandardný model je súborom teórií popisujúcich
častice hmoty a ich interakcie na subjadrovej úrovni.
Popisuje tri zo štyroch základných interakcií – elek-
tromagnetickú, silnú jadrovú a slabú jadrovú interak-
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Obr. 1: Častice hmoty a intermediálne bozóny podl’a
Štandardného modelu [2].

ciu, pričom elektromagnetická a slabá jadrová inte-
rakcia je dnes popísaná jednotnou teóriou elektro-
slabej interakcie. Okrem toho popisuje aj Higgsov
mechanizmus, ktorý hovorí, ako častice nadobúdajú
hmotnost’ interakciou s Higgsovým pol’om.

2.1 Fundamentálne fermióny

Na základe Štandardného modelu predpokladáme, že
hmota vo vesmíre je tvorená fermiónmi, t.j. časti-
cami s poločíselným spinom, ktoré podliehajú Pau-
liho vylučovaciemu princípu. Navyše, Štandardný
model hovorí, že tieto častice nemajú vnútornú štruk-
túru. Fundamentálne fermióny delíme do dvoch sku-
pín: na leptóny a kvarky. Každá skupina obsahuje
šest’ častíc rozdelených do troch pokolení, ktoré sa
navzájom líšia hmotnost’ou častíc. Zatial’ čo častice
prvého pokolenia tvoria stabilnú hmotu vo vesmíre,
častice druhého a tretieho pokolenia sú nestabilné a
pozorujeme ich iba v kozmickom žiarení, alebo ako
produkty zrážok v urýchl’ovačoch častíc. Ku každej
z týchto častíc existuje antičastica, ktorá ma rovnakú
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hmotnost’, avšak opačný elektrický náboj.
Medzi leptóny patrí elektrón (e), mión (µ) a tau

(τ), ktoré majú jednotkový náboj1. Ku každému elek-
tricky nabitému leptónu prislúcha elektricky neut-
rálne neutríno: elektrónové (νe), miónové (νµ ) a tau
neutríno (ντ ) (vid’ obr. 1). Leptóny interagujú slabo
(všetky) alebo elektromagneticky (e, µ , τ). Nakol’ko
neutrína interagujú iba slabou interakciou, ich detek-
cia je mimoriadne náročná.

Ďalšou skupinou sú elementárne častice s necelo-
číselným elektrickým nábojom1 – kvarky. Z obr. 1 vi-
díme, že rozlišujeme šest’ kvarkov: up (u), down (d),
charm (c), strange (s), top (t) a bottom (b). Kvarky
nie sú schopné existovat’ samostatne, ale vytvárajú
hadróny, častice s celočíselným elektrickým nábo-
jom1, ktoré delíme na dve skupiny. Ide o mezóny
tvorené dvojicou kvark-antikvark a baryóny, ktoré sú
tvorené trojicou kvarkov. Okrem elektrického náboja
sú kvarky nositel’mi aj tzv. farebného náboja. Pomo-
cou farebného náboja rozlišujeme tri kvantové stavy,
v ktorých sa kvark môže nachádzat’: červený, zelený
a modrý (farby boli zvolené na základe analógie s
optikou). Viazané stavy kvarkov (hadróny) sú tvorené
iba bezfarebnou kombináciou farieb, nakol’ko had-
róny „nemajú farbu“.

2.2 Interakcie a intermediálne bozóny

Častice, ktoré sprostredkujú už spomenuté interakcie
medzi fermiónmi, nazývame intermediálne bozóny.
Tieto bozóny sú kvantami daného silového pol’a.
Predstavit’ si to môžeme tak, že dve častice navzá-
jom interagujú vymieňaním si intermediálneho bo-
zónu. Každej interakcii prislúcha jeden alebo viacero
rôznych intermediálnych bozónov.

Elektromagnetickú interakciu sprostredkúva fotón
(γ). Ide o bozón s nulovým elektrickým nábojom a s
nulovou pokojovou hmotnost’ou.

Nosičmi slabej interakcie sú W+, W− a Z0 bozón.
Sú to častice s vel’kou pokojovou hmotnost’ou (vid’
obr. 1), ktorá zapríčiňuje krátky dosah tejto interak-
cie. Slabá interakcia je zodpovedná za rádioaktívnu
premenu.

Silná interakcia je sprostredkovaná ôsmimi rôz-
nymi gluónmi. Gluóny sú neutrálne častice s nulo-
vou pokojovou hmotnost’ou. Nesú však farebný ná-
boj, ktorý si kvarky navzájom vymieňajú. Silná inte-
rakcia je zodpovedná za udržanie kvarkov v hadró-
noch a zároveň udržiava jadrá atómov pokope pôso-

1Elektrický náboj vyjadrený v násobkoch náboja elektrónu.

bením proti odpudivej elektrostatickej sile medzi pro-
tónmi. Zvláštnost’ou silnej interakcie je, že sila in-
terakcie rastie so vzdialenost’ou, čo má za následok
„uväznenie kvarkov“ v hadrónoch [3].

Higgsov mechanizmus popisuje interakciu s Higg-
sovým pol’om a vysvetl’uje, prečo fotón na rozdiel
od W± a Z0 bozónov nemá pokojovú hmotnost’ (tzv.
spontánne narušenie symetrie) a zároveň vysvetl’uje,
ako hmotnost’ nadobúdajú aj ostatné častice hmoty.
Higgsov bozón doposial’ nebol nájdený, avšak 4. júla
2012 ohlásili vedci z Európskej organizácie pre jad-
rový výskum (CERN) objav nového bozónu, ktorý
má hmotnost’ v oblasti 125–126 GeV/c2 a má rov-
naké vlastnosti ako Higgsov bozón [4].

Napriek tomu, že vel’ké množstvo experimentál-
nych výsledkov je v zhode so Štandardným mode-
lom, nejedná sa o teóriu všetkého. Nepopisuje gravi-
táciu a nehovorí nič o tmavej hmote a tmavej energii,
ktorých podstatu nepoznáme. Štandardný model ne-
ponúka uspokojivú odpoved’ na niektoré fundamen-
tálne otázky, ako napríklad príčinu asymetrie v množ-
stve hmoty a antihmoty vo vesmíre. V niektorých
prípadoch sa predpovede Štandardného modelu do-
konca značne líšia od experimentálnych výsledkov.
Príkladom môže byt’ pozorovaná predo-zadná asy-
metria v produkcii top kvarkových párov [1]. Práve
toto meranie je motiváciou tejto práce, v ktorej sa
zaoberáme možnost’ami skúmania predo-zadnej asy-
metrie v produkcii b kvarkových párov.

3 Predo-zadná asymetria v bb̄
produkcii

Predo-zadná asymetria hovorí o rozdielnom počte
častíc (b kvarkov) vyprodukovaných v smere letia-
ceho protónu (dopredu) a častíc vyprodukovaných v
opačnom smere (dozadu).

Bottom-kvarkové páry môžu vznikat’ pomocou sil-
nej interakcie dvoma procesmi: anihiláciou kvarku s
antikvarkom (q+ q̄→ b+ b̄), alebo gluónovou fúziou
(g+g→ b+ b̄). V oboch prípadoch Štandardný mo-
del nepredpovedá predo-zadnú asymetriu v základ-
nom ráde poruchovej teórie. Korekcie vyšších rá-
dov však poukazujú na niekol’ko zdrojov asymetrie.
V prvom rade ide o interferenciu amplitúd procesov
kvark-antikvarkovej anihilácie, pri ktorých dochádza
k vyžiareniu gluónu v počiatočnom a konečnom stave
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Obr. 2: Pôvod asymetrie t’ažkých kvarkov pri anihilá-
cii kvarku s antikvarkom: interferencia amplitúd pro-
cesov, pri ktorých dochádza k vyžiareniu gluónu v
počiatočnom (b) a konečnom (a) stave; interferencia
box diagramu (c) a Born diagramu (d) [5].

Obr. 3: Pôvod asymetrie t’ažkých kvarkov vd’aka
interferencii amplitúd procesov kvark-gluónovych
rozptylov (a)-(e) [5].

(obr. 2). Ďalším zdrojom asymetrie je interferencia
amplitúd procesov kvark-gluónovej interakcie (obr.
3). Okrem toho k asymetrii prispievajú aj procesy
elektroslabej interakcie q+ q̄→ Z/γ? → b+ b̄. Pro-
cesy gluón-gluónovej fúzie ku asymetrii neprispie-
vajú ani pri korekciach vyšších rádov. [6, 5]

3.1 Definícia predo-zadnej asymetrie

Predo-zadná asymetria sa často definuje ako funkcia
produkčného uhla kvarku vzniknutého pri interak-
cii. Tento uhol je definovaný v sústave hmotného
stredu kvarkov vstupujúcich do interakcie. Pri re-
konštrukcii eventov však nevieme, aké partóny vstu-
povali do interakcie a nevieme, aké mali energie a
hybnosti. Preto pri skúmaní asymetrie nevieme vy-
počítat’ predo-zadnú asymetriu pomocou tohto pro-
dukčného uhla. Namiesto toho ju definujeme pomo-

cou rozdielu rapidít vyprodukovaných b a b̄ kvarkov
(∆yb = yb− yb̄), pričom rapidita je definovaná ako:

y =
1
2

ln
(

E + pz c
E− pz c

)
, (1)

kde E je energia skúmanej častice a pz jej hybnost’ v
smere letiaceho protónu. Predo-zadnú asymetriu teda
vyjadrujeme vzt’ahom:

AFB =
N(∆yb > 0)−N(∆yb < 0)
N(∆yb > 0)+N(∆yb < 0)

, (2)

kde N(∆yb > 0) (N(∆yb < 0)) vyjadruje počet prípa-
dov, kedy rozdiel rapidít b a b̄ kvarkov bol kladný
(záporný).

4 Rekonštrukcia b-jetov

Ked’že kvarky nemôžu existovat’ v neviazanom
stave, dochádza k hadronizácii, t.j. vytváraniu had-
rónov. Kvark alebo gluón potom pozorujeme v de-
tektore ako spŕšku hadrónov letiacich približne rov-
nakým smerom, ktorej hovoríme jet. Na identifikáciu
jetov pochádzajúcich z b (b̄) kvarkov používame me-
tódu, ktorá hl’adá sekundárny priesečník trekov (stôp
nabitých hadrónov v driftových komorách). Princíp
tejto metódy spočíva v tom, že b-hadróny vznikajúce
po zrážke sú relatívne dlho žijúce častice, takže prele-
tia určitú vzdialenost’ od bodu zrážky a až potom sa
rozpadnú a vytvárajú sekundárny priesečník trekov.
Ten sa prejaví ako bod ležiaci mimo bodu interakcie
protónu a antiprotónu. [6]

Ďalším krokom rekonštrukcie je rozlišovanie, či b-
jet pochádza z b alebo b̄ kvarku. Za týmto účelom
používame kritérium soft lepton tag, ktoré určuje zna-
mienko náboja kvarku na základe prítomnosti miónu
alebo anti-miónu v b-jete ako na obr. 4. Využívame
pri tom fakt, že b kvark sa môže prostredníctvom sla-
bej interakcie rozpadnút’ na W− bozón a l’ahký kvark
(u alebo c), pričom W− sa rozpadá na mión a mió-
nové anti-neutríno. Ak by išlo o b̄ kvark, slabá inte-
rakcia by prebiehala procesom b̄→W++ ū/c̄ a W+

by sa rozpadol na anti-mión a miónové neutríno. Na
základe znamienka miónu je teda možné rozlíšit’ b
kvark od b̄ kvarku. [6]

Prítomnost’ miónu požadujeme v jednom z b-jetov,
ktorému hovoríme miónový jet. Zo zákonu zachova-
nia hybnosti vyplýva, že v opačnom smere bude tak-
tiež jet, ktorý vznikol z druhého kvarku z bb̄ páru,
ktorý nazývame away jet.
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Obr. 4: Schéma jetov vzniknutých z b a b̄ kvarkov
pochádzajúcich z pp̄ zrážky [6].

5 Skúmanie rekonštrukcie na Monte
Carlo vzorke

Na skúmanie sme využili Monte Carlo (MC) vzorku
vyprodukovanú generátorom Pythia, ktorá obsahuje
produkty zrážok pp̄ pri t’ažiskovej energii 1,96 TeV.
Vzorka obsahuje nielen informáciu o vzniknutých
kvarkoch a gluónoch (partónová úroveň), ale aj si-
muláciu jetov a ich odozvu v detektore CDF (rekon-
štrukčná úroveň).

Na partónovej úrovni Pythia zaznamenáva jednot-
livé častice do tzv. HEPG banky. Častice sú rozlišo-
vané pomocou identifikačného čísla (ID), ktoré ur-
čuje typ častice a zároveň je každej častici priradený
index. My sa v našej práci budeme zaoberat’ iba čas-
ticami, ktoré sú produktami interakcie, takže nás ne-
budú zaujímat’ častice, ktoré vstupovali do interakcie
a sú zaznamenané v HEPG banke. Pri hl’adaní častíc
v HEPG banke pomocou indexov a ID je treba dávat’
pozor na prípady, kedy je jednej častici priradených
viacero indexov. Tento prípad nastane, ak kvark vy-
žiari gluón – kvarku je priradený jeden index pred vy-
žiarením gluónu a druhý index po vyžiarení gluónu.

Ako u kvarkov na partónovej úrovni, tak aj u jetov
sa zaoberáme niekol’kými potrebnými veličinami.
Primárne ide o absolútnu hodnotu priečnej hybnosti
|~pT | a priečnu energiu ET častice/jetu, ktoré súvisia s
absolútnou hodnotu celkovej hybnosti |~p| a celkovou
energiou E častice/jetu nasledovne:

z

x
~p

~pT

θ φ

x

y
~pT

Rovina x-z Rovina x-y

Obr. 5: Znázornenie uhlov θ a φ , hybnosti ~p a prieč-
nej hybnosti ~pT . Smer osi z je určený smerom letia-
cich protónov v urýchl’ovači. Rovina x-y je priečna
rovina kolmá na os z.

|~pT | = |~p| · sinθ (3)

ET = E · sinθ , (4)

kde θ je uhol medzi smerom vyprodukovanej častice
(osou jetu) a smerom protónu vstupujúceho do inte-
rakcie. Pomocou tohto uhla definujeme aj pseudora-
piditu:

η =− ln
(

tan
θ
2

)
. (5)

Pre θ = 90◦ je η = 0, pričom postupne narastá až
do nekonečna pre θ → 0◦. Naopak, pre θ → 180◦ η
klesá do mínus nekonečna.

Na úplný popis smeru vyprodukovanej častice
(jetu) používame aj azimutálny uhol φ v rovine kol-
mej na smer letiaceho protónu. Celková konfigurácia
súradníc je znázornená na obr. 5.

Pre skúmanie rekonštrukcie je taktiež dôležité ve-
diet’ kvantitatívne porovnat’ smer pohybu častice a
smer osi jetu. Za týmto účelom využívame rozdiel
vzdialenosti ∆R v dvojrozmernom priestore η−φ de-
finovaný nasledovne:

∆R =

√
(η1−η2)

2 +(φ1−φ2)
2, (6)

kde η1 a φ1, resp. η2 a φ2 sú pseudorapidita a azi-
mutálny uhol prvej častice, resp. druhej častice. Ak
sa teda dve častice pohybujú rovnakým smerom, tak
ich ∆R = 0. Podobne môžeme charakterizovat’, či je
častica v kónuse istého jetu, a to tak, že porovnáme
smer častice a osi jetu. V našom prípade používame
jety definované kónusom ∆R = 0,4.
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5.1 Skúmané veličiny

V práci sa zaoberáme energetickými stratami b kvar-
kov. Veličinu, ktorú sme za týmto účelom skúmali
je rozdiel celkovej energie prvého a posledného b
kvarku v HEPG banke ∆Eb:

∆Eb = Elast−Efirst, (7)

kde first, resp. last označuje b-kvark pre daný event,
ktorý ma v HEPG banke najnižší, resp. najvyšší in-
dex. Ked’že pri jetoch sa budeme zaoberat’ prieč-
nou energiou (nie celkovou), zaujímal nás aj rozdiel
priečnej energie ∆ET,b, ktorý definujeme analogicky
ako v prípade rozdielu celkovej energie:

∆ET,b = ET,last−ET,first (8)

Pre účely skúmania rekonštrukcie bb̄ eventov sme
potrebovali určit’, či sa vytvorený b kvark nachádza v
rekonštruovanom b-jete a nakol’ko sa líši ich priečna
energia. Pri vyžiarení alebo absorpcii gluónu b kvark
zmení svoj smer. Skúmali sme preto vzdialenost’ b
kvarku od osi zrekonštruovaného b-jetu ∆R v pries-
tore η − φ a rozdiel medzi zrekonštruovanou prieč-
nou energiou b-jetu a priečnou energiou prislúchajú-
ceho b kvarku vzniknutého pri interakcii:

∆ET = ET,b-jet−ET,b (9)

Rozlišovali sme štyri prípady:

• b kvark, ktorý vytvoril miónový jet
• b kvark, ktorý vytvoril away jet
• b̄ kvark, ktorý vytvoril miónový jet
• b̄ kvark, ktorý vytvoril away jet

5.2 Selekcia eventov

Tak, ako pri zrážkach častíc v urýchl’ovačoch pre-
bieha množstvo nezaujímavých pozad’ových proce-
sov, aj naša MC vzorka obsahuje eventy, ktoré pre
nás nie sú zaujímavé. V prvom rade samozrejme po-
žadujeme, aby event obsahoval b, resp. b̄ kvark. V
prípade určovania rozdielu energii ∆Eb požadujeme,
aby pre každý event HEPG banka obsahovala aspoň
dva b, resp. b̄ kvarky s rôznymi indexami.

Pri skúmaní rozdielu priečnej energie b-jetu a b
kvarku požadujeme, aby v evente bol práve jeden b
resp. b̄ kvark, pričom tieto môžu vyžarovat’ gluóny
(b, resp. b̄ kvark pred a po vyžiarení gluónu pova-
žujeme za ten istý). Okrem toho požadujeme nasle-
dovné kritériá:

• Miónový jet aj away jet musia byt’ označené ako
b-jety algoritmom hl’adajúcim sekundárny prie-
sečník trekov.

• Priečna energia oboch jetov ET > 20GeV.

• Vel’kost’ priečnej hybnosti miónu |~pT | >
10GeV/c.

• Pseudorapidita miónu |η |< 0,6.

• Pseudorapidita away jetu |η |< 1,0.

• Rozdiel medzi azimutálnym uhlom miónového
jetu a away jetu ∆φ > 2,8rad.

6 Výsledky a diskusia

Rekonštrukciu bb̄ párov sme skúmali na vzorke, ktorá
mala 1,3 ·107 eventov.

6.1 Energetické straty b kvarkov

Najskôr sme sa zaujímali o spektrum energie b kvar-
kov na partónovej úrovni v eventoch obsahujúcich as-
poň dva b, resp. b̄ kvarky. Zaujímalo nás, kol’ko b
(b̄) kvarkov stratilo v eventoch viac energie ako zís-
kalo. Sledovali sme teda rozdiel energií ∆Eb medzi
kvarkom s najvyšším a najnižším indexom v HEPG
banke, ako je definované v rovnici (7). Výsledky sme
zobrazili v histogramoch na obr. 6.

Napriek tomu, že približne 92% zo selektovaných
eventov malo záporný rozdiel energie b, resp. b̄ kvar-
kov, čo by sme očakávali, v histograme evidentne vi-
díme eventy so značne kladným rozdielom energie,
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Obr. 6: Spektrum rozdielu energie ∆Eb medzi b (b̄)
kvarkom s najvyšším a najnižším indexom.
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Obr. 7: Spektrum počtu rôznych b, resp. b̄ kvarkov v
evente.

a to rádovo až niekol’ko 100 GeV. Takto vel’ké roz-
diely energií môžu byt’ spôsobené tým, že sa nepo-
zeráme na jeden kvark, ktorý vyžiaril alebo pohltil
gluón, ale porovnávame viacero b, resp. b̄ kvarkov.
Preskúmali sme preto, kol’ko je rôznych b, resp. b̄
kvarkov v evente. Z obr. 7 vidíme, že naša vzorka ob-
sahuje nezanedbatel’né množstvo eventov, kde máme
dva alebo viac rôznych b (b̄) kvarkov.

Pre elimináciu porovnávania energií rôznych b,
resp. b̄ kvarkov sme zobrali iba eventy, kde je práve
jeden b resp. b̄ kvark. Mohlo tak nanajvýš dôjst’ k vy-
žiareniu alebo pohlteniu gluónov týmto kvarkom. Z
obr. 8 vidíme, že po tejto selekcii sú potlačené vysoké
hodnoty rozdielu energií kvarku (hodnoty niekol’ko
100 GeV). V spektre samozrejme zostali aj eventy s
kladným rozdielom energií (8%), čo zodpovedá málo
pravdepodobnému procesu pohltenia gluónu b kvar-
kom.

Príliš vel’ké rozdiely energií, ktoré môžme vidiet’
na obr. 6, sú spôsobené porovnávaním energie rôz-
nych kvarkov. Spektrá však stále obsahujú eventy, v
ktorých došlo k strate energie viac ako 100 GeV. Ide
o eventy, v ktorých vznikol bb̄ pár z vysoko energetic-
kého gluónu pochádzajúceho priamo z protónu, či an-
tiprotónu a tieto kvarky potom vyžiarili energetické
gluóny.

Ked’že pri rekonštruovaných jetoch sa zaujímame
o ich priečnu energiu, pozreli sme sa tiež na rozdiel
priečnej energie b, resp. b̄ kvarkov s najvyšším a naj-
nižším indexom v HEPG banke v eventoch, ktoré ob-
sahujú práve jeden b, resp. b̄ kvark. Na obr. 9 vidíme,
že toto rozdelenie má podobný charakter ako rozde-
lenie rozdielu celkových energií kvarku na obr. 8. Pre
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Obr. 8: Spektrum rozdielu energie ∆Eb medzi b (b̄)
kvarkom s najvyšším a najnižším indexom v HEPG
banke v eventoch s jedným b (b̄) kvarkom.
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Obr. 9: Spektrum rozdielu priečnej energie ∆ET,b me-
dzi b (b̄) kvarkom s najvyšším a najnižším indexom
v HEPG banke v eventoch s jedným b (b̄) kvarkom.

úplnost’ treba dodat’, že jednotlivé rozdelenia pre b
kvark a pre b̄ kvark sa výrazne neodlišujú.

6.2 Rekonštrukcia priečnej energie b jetov

Pri skúmaní rekonštrukcie priečnej energie b-jetov
sme požadovali, aby eventy splnili výberové krité-
riá popísané v kapitole 5.2 a zároveň, aby obsaho-
vali práve jeden b resp. b̄ kvark. Vd’aka vyžaro-
vaniu, resp. absorpcii gluónov bude rekonštruovaná
priečna energia odlišná od priečnej energie pôvod-
ného vzniknutého b/b̄ kvarku (s najnižším indexom
v HEPG banke) a tiež sa zmení smer jeho pohybu.
Rozdiel medzi smerom pohybu pôvodného b kvarku

Štúdium rekonštrukcie bb kvarkových párov v experimente CDF 161



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
∆R

100

101

102

103

104

105

E
ve

nt
s

b-muon jet
N 5.6E+04
µ 0.0828±0.000277
σ 0.0655

b-away jet
N 5.83E+04
µ 0.0762±0.000329
σ 0.0795

∆Rb−MJ > 0.4: 0.514%
∆Rb−AJ > 0.4: 0.954%

b-muon jet
b-away jet

Obr. 10: Rozdiel medzi smerom pohybu b-jetu a b
kvarkom, ktorý tento jet inicioval.
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Obr. 11: Rozdiel medzi smerom pohybu b-jetu a b̄
kvarkom, ktorý tento jet inicioval.

a osou miónového, resp. away jetu v priestore η −φ
(∆Rb) je znázornený na obr. 10. Prípad s b̄ kvarkami
(∆Rb̄) je zobrazený na obr. 11. Z informácií v týchto
histogramoch vidíme, že iba v zanedbatel’ne malom
množstve eventov dochádza k tomu, že smer vznik-
nutého b-jetu sa vd’aka vyžarovaniu gluónov vychýli
od smeru pôvodného b kvarku.

Rozdiel priečnej energie rekonštruovaného mióno-
vého, resp. away jetu a b (b̄) kvarku, ktorý tento jet
inicioval, je znázornený na obr. 12 (obr.13). Pre tieto
rozdelenia sme požadovali, aby rozdiel smeru pôvod-
ného b kvarku a osi rekonštruovaného jetu bol menší
ako 0,4 (teda b kvark ostal v b-jete). Ako vidno,
rozdelenia zodpovedajú energetickej strate b kvarkov
spôsobenej vyžiarením gluónov zobrazenej na obr. 9.
Vidíme však, že rekonštruovaný b-jet môže mat’ aj
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Obr. 12: Spektrum rozdielu priečnej energie ∆ET

b-jetu a b kvarku, ktorý tento jet inicioval, pre eventy
s ∆Rb < 0,4.
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Obr. 13: Spektrum rozdielu priečnej energie ∆ET

b-jetu a b̄ kvarku, ktorý tento jet inicioval, pre eventy
s ∆Rb̄ < 0,4.

väčšiu energiu ako b kvark, ktorý ho inicioval. To
môže byt’ spôsobené pohltením gluónu b kvarkom,
ale aj započítaním častíc pozadia do uvažovaného b-
jetu.

Ďalej si môžeme všimnút’, že stredné hodnoty
spektier rozdielu priečnej energie b-jetu a pôvodného
b, resp. b̄ kvarku získané z miónového jetu a away
jetu sú odlišné. Stredná hodnota v prípade miónového
jetu je nižšia ako stredná hodnota pre away jet asi o
15 GeV. Tento rozdiel je spôsobený tým, že energia
miónového jetu neobsahuje príspevok energie miónu,
ktorý sa v jete nachádza. Ak by sme urobili korekciu
energie miónového jetu na prítomnost’ miónu, tak by
stredné hodnoty spektier na obr. 12 a 13 pre miónový
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Obr. 14: Závislost’ rozdielu priečnej energie ∆ET

miónového b-jetu a b kvarku, ktorý inicioval tento jet,
od rozdielu smerov ich pohybu.
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Obr. 15: Závislost’ rozdielu priečnej energie ∆ET

away b-jetu a b kvarku, ktorý inicioval tento jet, od
rozdielu smerov ich pohybu.

jet boli rovnaké ako pre away jet.

Charakter závislosti rozdielu priečnych energií
∆ET pôvodného b, resp. b̄ kvarku a rekonštruovaného
b-jetu je možné vyjadrit’ aj ako závislost’ na rozdieli
smerov pohybu pôvodného b, resp. b̄ kvarku a rekon-
štruovaného b-jetu. Tieto rozdelenia môžeme vidiet’
na obr. 14 – 17. Pre narastajúce ∆R sledujeme po-
sun ∆ET do zápornejších hodnôt, čo poukazuje na
fakt, že ak sa pôvodný b, resp. b̄ kvark pohyboval
smerom, ktorý nie je v kónuse rekonštruovaného jetu,
došlo k výraznejšej strate energie pôvodného b, resp.
b̄ kvarku vyžiarením gluónu. Pri rekonštrukcii tak po-
zorujeme menšiu energiu, než b (b̄) kvark v skutoč-
nosti mal.
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Obr. 16: Závislost’ rozdielu priečnej energie ∆ET

miónového b-jetu a b̄ kvarku, ktorý inicioval tento jet,
od rozdielu smerov ich pohybu.
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Obr. 17: Závislost’ rozdielu priečnej energie ∆ET

away b-jetu a b̄ kvarku, ktorý inicioval tento jet, od
rozdielu smerov ich pohybu.

7 Záver

V tejto práci sme sa zaoberali možnost’ou skúma-
nia predo-zadnej asymetrie v bb̄ produkcii prostred-
níctvom štúdia rekonštrukcie priečnej energie b-jetov
na MC vzorke simulujúcej pp̄ zrážky v experimente
CDF.

Určili sme spektrum strát celkovej a priečnej ener-
gie b, resp. b̄ kvarku v eventoch obsahujúcich iba je-
den bb̄ pár. Stredná hodnota strát priečnej energie do-
sahuje úroveň približne 5 GeV, a to rovnako pre b,
ako aj b̄ kvarky.

Následne sme skúmali rozdiel v priečnej ener-
gii zrekonštruovaného b-jetu v porovnaní s energiou
b kvarku, ktorý tento jet inicioval, na partónovej
úrovni. Zistili sme, že stredná hodnota tohto roz-
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dielu je pre prípad miónového jetu nižšia o približne
15 GeV v porovnaní s prípadom away jetu. Je to však
spôsobené tým, že energia miónového jetu nezahŕňa
energiu miónu, ktorý sa v tomto jete nachádza. Po ko-
rekcii by stredné hodnoty rozdielu priečnych energií
boli približne rovnaké pre prípady miónového a away
jetu.

V práci sme sa zaoberali prípadmi, kedy bol v
evente vytvorený iba jeden bb̄ pár. Ako sme však uká-
zali, výberové kritéria spĺňajú aj eventy obsahujúce
viacero bb̄ párov. Túto prácu je teda možné d’alej roz-
šírit’ o štúdium, ako sa budú rekonštruovat’ eventy s
viacerými bb̄ pármi.
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Abstrakt 

Tento článok sa zameriava na problematiku 
spontánneho štiepenia jadier, pričom vychádza zo 
štatistického súboru hodnôt dôb polpremeny 
a vetviacich pomerov pre 88 nuklidov z oblasti 
Z ≥ 96, získaných experimentálnymi metódami. 
Práca sa zaoberá analýzou faktorov, ktoré majú 
vplyv  na samotné štiepenie jadier, a to konkrétne 
uzavreté vrstvy protónov a neutrónov a  párnosť, 
resp. nepárnosť ich počtu v jadre. 

 
Kľúčové slová: Spontánne štiepenie, Doba 
polpremeny, Vetviaci pomer, Magické čísla, Faktor 
potlačenia 
 

1 Úvod 

Už je to viac ako 70 rokov, čo bolo objavené 
spontánne štiepenie. Počas tejto doby bolo 
nazhromaždené veľké množstvo experimentálnych 
dát popisujúcich tento proces. O poslednú 
publikovanú sumarizáciu týchto dát sa pokúsila 
D.C.Hoffman k príležitosti 50. výročia objavenia 
štiepenia jadier [Hoffman, 1989].  

Odvtedy sa však vyvinuli modernejšie 
a výkonnejšie meracie zariadenia, ktoré výrazne 
posunuli hranicu poznania najťažších jadier. 
Z nášho pohľadu je hlavne dôležité, že nám poskytli 
nové informácie o spontánnom štiepení. Bolo pre 
nás obrovskou výzvou pokúsiť sa tieto údaje 
spracovať do rôznych systematík s cieľom potvrdiť, 
poprípade spochybniť doterajšie známe fakty 
o tomto komplikovanom procese a zároveň tak 
rozšíriť poznanie čitateľa v tejto problematike. 

2 Spontánne štiepenie jadier 

V roku 1940 Petržak a Flerov [Flerov and Peterjak, 
1940] objavili, že 

238
U sa môže rozpadať aj 

prostredníctvom spontánneho štiepenia na dva 
veľké fragmenty. Pravdepodobnosť procesu 
štiepenia však bola až o sedem rádov menšia 
v porovnaní s alfa premenou. Od tej doby bolo 
objavených množstvo (viac ako 100) jadier, ktoré sa 
rozpadávajú práve spontánnym štiepením.  

 
 
 

 
Ide o proces, ktorý je veľmi zriedkavý v oblasti 

ľahkých aktinidov, no s rastúcim hmotnostným a 
protónovým číslom postupne naberá na dôležitosti, 
a to až tak, že pre tažké jadrá sa stáva dominujúcim 
procesom, ktorý má veľký vplyv na stabilitu jadier. 
Samotná „ochota“ jadier štiepiť sa vyplýva 
z energetickej výhodnosti štiepenia tažkého jadra na 
dve ľahšie. Ide najmä o fakt, že väzbová energia 
pripadajúca na jeden nukleón nadobúda maximum 
pre jadrá v oblasti A = 50 – 60 a postupne 
s rastúcim hmotnostným číslom klesá až k hodnote  
asi 7,5 MeV, čo je zobrazené na Obr. 1. Ak teda 
urobíme energetickú bilanciu rozpadu jadra 
s hmotnostným číslom asi 240, ktorému odpovedá 
väzbová energia približne 7,6 MeV/nukleón, na dva 
fragmenty s hmotnostými číslami 120, ktorých 
väzbová energia na nukleón je až približne 8,5 
MeV, badáme rozdiel 0,9 MeV/nukleón a teda viac 
ako 200 MeV pre 240 prítomných nukleónov. Táto 
energia sa uvoľňuje pri štiepení jadra, pričom asi 
80% z nej sa mení na kinetickú energiu fragmentov 
pri ich vzájomnom odpudzovaní  a zvyšok odnášajú 
emitované neutróny, žiarenie beta, gama z 
fragmetov a neutrína [Beiser, 1969].   

Aj napriek tejto zjavnej energetickej výhodnosti 
pozorujeme častokrát spomenuté veľmi malé 
pravdepodobnosti pre štiepenie jadier. Dôvodom je 
veľká Coulombovská bariéra pre separáciu 
fragmentov. A tak tažké jadro môže existovať ako 

 
 

Obr. 1: Závislosť väzbovej energie na nukleón 

atómového jadra od počtu nukleónov v jadre. 
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dve menšie jadrá uviaznuté v potenciálovej jame, 
ktorých separácia by síce znamenala energeticky 
výhodnejší stav, ale privysoká bariéra im bráni sa 
oddeliť.  

Kým by sme mohli očakávať, že jadrá sa budú 
s najväčšou pravdepodobnosťou štepiť na dva 
rovnako veľké fragmenty, t.j. symetricky, 
v skutočnosti môžu pri štiepení jadra existovať aj 
energeticky výhodnejšie konfigurácie. V tomto 
prípade môžeme pozorovať dominanciu 
asymetrického štiepenia. Pri ňom sa jadrá  nedelia 
ľubovoľne, ale každej možnej veľkosti fragmetov 
štiepenia  prislúcha istá pravdepodobnosť, ktorá 
závisí od výšky štiepnej bariéry, ktorú musia deliace 
sa fragmety prekonať. Tá sa ale mení 
s asymetrickosťou prerozdelenia hmoty do 
fragmetov. Pre symetrické štiepenie môže byť taká 
vysoká, že sposobí aj jeho úplné potlačenie [Krane, 
1988].  

V praxi môžeme tento fakt experimentálne 
potvrdiť, keďže pri pokusoch sa ukázalo, že 
s rastúcou energiou jadra, ktoré sa inak štiepi 
asymetricky, rastie aj pravdepodobnosť pre jeho 
symetrické štiepenie. 

 
 
Isté veľkosti fragmetov sú pri štiepení rôzne 

veľkých jadier preferované pred ostatnými. 
Zvyčajne jeden fragment je z oblasti magických 
jadier, t.j. jadier z okolia izotopov s uzatvorenými 
protónovými a/alebo neutrónovými vrstvami.  
Príkladom môže byť štiepenie 

236
U a 

256
Fm.  Kým 

urán sa najpravdepodobnejšie rozpadá na  
fragmenty v okolí hmotnostných čísel 95 a 140,  u 
o 20 nukleónov ťažšieho fermia je to 114 a 141. 
Teda veľkosť jedného z fragmentov štiepenia ostáva 
rovnaká  aj pre o dosť ťažšie jadro 

256
Fm a takmer 

celý hmotnostný rozdiel medzi 
236

U a 
256

Fm sa  
sústredí do druhého fragmentu.  Tento fenomén 
spôsobuje výhodná, dvojito magická konfigurácia 
132

Sn (Z = 50, N = 82 - obidve magické), ktorú 
vysvetľuje vrstvový model ako uzavreté vrstvy 
protónov a neutrónov. To vedie k energetickej 

výhodnosti takéhoto usporiadania a zvýšenej 
stability jadier.  Práve preto  pri štiepení 
pozorujeme, že jeden z fragmentov ostáva 
prednostne v tejto oblasti [Krane, 1988].  

Celý proces sa však zdá byť komplikovanejší 
a na hmotnostné rozdelenie pri štiepení majú vplyv 
aj iné  faktory, ktoré môžu dominovať nad 
výhodnosťou uzavretých vrstiev, čoho dôkazom je 
veľmi zaujímavý výsledok štiepenia 

180
Hg 

[Andreyev, 2010].  
Pred experimentom nebolo pochýb 

o symetrickom štiepení  na dve rovnaké jadrá 
90

Zr 
v dôsledku ich dvojito magickej konfigurácii 
Z = 40, N = 50. Experiment však ukázal 
asymetrické štiepenie na dva fragmenty 
s najpravdepodobnejším rozdelením hmotnosti 
v pomere 72/108. Vysvetlenie tejto neočakávanej 
udalosti prinieslo modelovanie potenciálnej energie 
v závislosti od deformácie jadra (na Obr. 2 je 
deformácia znázornená ako predĺženie jadra – 
elongation a asymetria prerozdelenia hmotnosti pri 
deformácii), ktoré síce ukázalo energetické 
minimum pre symetrické rozštiepenie (na Obr. 2 
ako „sivá jama“ na pravej strane), no predchádza 
mu veľká bariéra. Dve možné cesty k rozštiepeniu 
vedú okolo tejto bariéry, no ako je vidno z Obr. 2, 
hmota jadra sa pri nich prerozdeľuje asymetricky.  

2.1 Polčas rozpadu pre spontánne 
štiepenie 

Spontánne štiepenie je, podobne ako alfa premena, 
jav preniknutia fragmentov cez potenciálovú 
bariéru. Jadro pretuneluje zo svojho základného 
stavu cez štiepnu bariéru až do stavu rozštiepenia sa 
na fragmenty. Doba polpremeny T1/2 je veličinou 
charakterizujúcou  rozpadanie sa jadier a určuje čas, 
za ktorý sa rozpadne práve polovica z celkového 
počtu jadier. 

Tie sa však môžu rozpadať rôznymi procesmi, 
a v našej práci sa zaujímame len o ich spontánne 
štiepenie, takže budeme pracovať s dobou 
polpremeny pre spontánne štiepenie T1/2(SF) 
a vetviacim pomerom bSF, čo nie je nič iné, než 
pravdepodobnosť pre jadro rozpadnúť sa spomedzi 
všetkých procesov práve prostredníctvom 
spontánneho štiepenia [Krane, 1988]. [Krane, 1988] 
Tieto tri veličiny spolu úzko súvisia a síce: 

 

 
 
Na tomto mieste by bolo vhodné poznamenať, že 

všetky hodnoty dôb polpremeny a vetviacich 
pomerov pre spontánne štiepenie asi 90-tich 
nuklidov, spracovaných v tejto práci, boli získané 
výlučne experimentálnymi metódami. 
  

 
 

Obr. 2: Závislosť výšky štiepnej bariéry pre jadro 
180

Hg od nerovnomernosti prerozdelenia hmoty v  

jadre – asymmetry a predĺženia jadra  – elongation 

[Andreyev, 2010]. 
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3 Vplyv nepárneho A na 
spontánne štiepenie 

Ako sme si už vyššie spomenuli, s rastúcim 
protónovým a hmotnostným číslom klesá stabilita 
jadier, čomu odpovedá skracovanie dôb polpremeny  

 
pre spontánne štiepenie. Je to spôsobené najmä 
čoraz väčšou odpudivou silou medzi protónmi,  
rastúcou s druhou mocninou ich počtu, ktorú 
nedokážu kompenzovať príťažlivé sily medzi 
nukleónmi, rastúcimi len ako A, čo je asi 2,5×Z. 
Ako približný indikátor štiepenia bol zavedený 
parameter Z

2
/A [Beiser, 1969]. Na Obr. 3 môžeme 

vidieť, ako klesá T1/2(SF) s rastom tohto parametra 
pre párno-párne izotopy.  

Tie isté hodnoty T1/2(SF) sú vykreslené aj na  

 
Obr. 4, no tentokrát v závislosti len od A, 

doplnené o 4 párno-nepárne jadrá. Premennú na 
horizontálnej osi sme zmenili najmä pre lepšiu 
orientáciu čitateľa v hmotnostných číslach, čím ho 
ušetríme od neustáleho prepočítavania A z hodnoty 
Z

2
/A.  
Zaujímavým faktom, ktorý nám ukazuje Obr. 4 

sú očividne vysoké hodnoty T1/2(SF) pre jadrá 
s nepárnym počtom neutrónov (zobrazené ako 
osobitné body zafarbené podľa Z) v porovnaní s ich 
susediacimi párno-párnymi jadrami. Ako príklad 
uvedieme 

249
Cf s dobou polpremeny asi 2,2×10

18
s, 

ktorý je stabilnješí voči štiepeniu zhruba o šesť 
rádov viac, ako dva najstabilnejšie párno-párne 
izotopy 

248
Cf a 

250
Cf s T1/2(SF)  9,9×10

11
s, resp 

5,6×10
11

s. Podobnú stabilizáciu o približne 3-5 
rádov vykazujú aj iné párno-nepárne jadrá, na Obr. 
4 sú ako príklad uvedené okrem 

249
Cf ešte 

255
Fm, 

257
Fm a 

259
No. Tejto problematike je venovaná 

podkapitola 3.2.  

3.1 Párno-párne jadrá 

V tejto časti je spracovaných celkovo 44 párno-
párnych jadier, počnúc najľahším 

234
Cm (Z = 96) až 

po 
270

Ds (Z = 110), pričom u všetkých bolo 
pozorované spontánne štiepenie. Doby polpremeny 
pre spontánne štiepenie týchto jadier sa pohybujú 
od niekoľkých mikrosekúnd (10

-5
s) až po 10

15
s, čo  

predstavuje rozsah 20 rádov. Stabilita jadier voči 
štiepeniu klesá s narastajúcim protónovým číslom 
Z a pre dané Z sa výrazne mení s počtom neutrónov. 
Závislosť T1/2(SF)  od  neutrónového čísla pre 

 
 

Obr. 3: Pokles dôb polpremeny spontánneho štiepenia 

s rastúcim parametrom Z
2
/A pre jednotlivé izotopy. 

 
 

Obr. 4: Závislosť T1/2(sf) od počtu nukleónov A jadra. Párno-párne izotopy daného prvku sú pospájané čiarami 

a odlíšené farbami podľa Z.  Osobitne sú zobrazené 4 párno-nepárne jadrá, ktoré sú v porovnaní so susediacimi 

párno-párnymi jadrami výrazne stabilnejšie voči spontánnemu štiepeniu. 
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párno-párne jadrá je načrtnutá na Obr. 5, kde 
môžeme badať, že pre izotopy prvkov Z = 96 – 102  
sa ako veľmi stabilná javí konfigurácia so 152 
neutrónmi. Fm a No tu dosahujú maximálne 
hodnoty T1/2(SF) a výrazne ovplyvnené sú aj 
izotopy Cm a Cf, ktoré si aj napriek dosť veľkému 
nadbytku neutrónov v tejto oblasti udržujú vysokú 
stabilizáciu voči štiepeniu. Pre izotopy so Z > 104 
sa však tento efekt takmer úplne vytráca, aj keď 
u Rf je ešte vidieť pomerne prudký nárast T1/2(SF) 
od N = 150 ku N = 152 asi o tri rády.  

Na  Obr. 5 sa však javí akýsi nový trend rastu 
T1/2(SF) s veľmi podobným sklonom pre izotopy Rf, 
Sg a Hs počnúc N = 156 resp. 158, čo by mohlo 
indikovať prítomnosť ďalšej uzavretej 
deformovanej vrstvy.  Čiastočne sa k tomuto trendu  

 
pripája aj 

260
No (T1/2(SF) = 108ms), no nasleduje 

pokles  u 
262

No na hodnotu len asi 5 ms. Bohužial, 
pri tejto hodnote je nutné poznamenať, že  meranie  
[Hulet, 1989] prebehlo za nejasných podmienok, a 
odvtedy ho nikto nezopakoval,  preto hodnotu 5 ms 
treba brať iba veľmi opatrne. Zaujímavé však je, že 
v tejto oblasti pozorujeme aj nárast T1/2(SF)  u 

260
Fm 

na asi 4 ms, čo je síce len približná hodnota, no aj 
napriek tomu pomerne dobre sedí do systematiky. 
Presnejšie merania dôb polpremeny a vetviacich 
pomerov 

260
No, 

262
No a 

260
Fm a ťažších párno-

párnych izotopov Sg, Hs, či aspoň jedného ďalšieho 
párno-párneho izotopu Ds (zatiaľ známy len jediný, 
270

Ds s T1/2(SF) > 50ms), by nám mohli pomôcť 
odhaliť alebo vyvrátiť  dohady o náraste stability 
jadier voči štiepeniu niekde v oblasti N > 160.  

Vráťme sa ešte k Obr. 4. Pozorný čitateľ si 
mohol všimnúť okrem už uvedených efektoch 

klesania T1/2(SF) s rastúcim A a Z a vysokej stability 
jadier s nepárnym A aj ďalšiu zaujímavú vec, 
ktorou je neočakávaná číselná zhoda v hodnotách 
dôb polpremeny, u niektorých zdanlivo  
nesúvisiacich  nuklidoch. Takáto veľká zhoda sa na 
grafe z Obr. 4 objavuje na 7 miestach. Ako príklady 
uvedieme dve dvojice, ktoré majú navzájom 
najpodobnejšie hodnoty a na Obr. 4 sa takmer 
prekrývajú. Pre A = 250 tento jav pozorujeme u Cm 
(Z = 96, N = 154) a Cf (Z = 98, N = 152), 
s logaritmom doby polpremeny 11,55, resp. 11,75, 
pre A = 252 pozorujeme  veľmi podobné hodnoty 
9,42 a 9,59 u Cf (Z = 98, Z = 154), resp. Fm (Z = 
100, N = 152)  rovnako je to aj u viacerých iných 
dvojiciach. Ešte dodáme, že pri A = 258 a 260 majú 
veľmi blízke hodnoty T1/2(SF) dokonca až 4 
nuklidy, ich hodnoty sa pohybujú v desiatkach 
milisekúnd. 

Na prvý pohľad sa zdá, akoby stabilita 
niektorých jadier s nie veľmi odlišnými  Z a N  
(napr. 96 a 98, resp. 154 a152) záležala len na  A, a 
teda nie na konkrétnych počtoch protónov a 
neutrónov. Bližšie si však tento fenomén nevieme 
vysvetliť.  

3.2 Jadrá s nepárnym Z alebo N 

Ako som už spomenul v predchádzajúcej časti, 
v praxi sa stretávame s pomerne vysokými dobami 
polpremeny párno-nepárnych jadier vzhľadom k ich 
párno-párnym okolitým susedom. O dvojito nepárne 
jadrá sa zatiaľ nebudeme zaujímať, vplyv 
nepárneho počtu protónov a zároveň aj neutrónov 
na stabilitu jadra voči spontánnemu štiepeniu 
rozoberieme neskôr.  

 

Z/N 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

106 -2,5 0,9 -2,2 1,5 -2,1 0,8 -2,4 
 

1,6 

105 1,1 
  

1,2 0,7 
 

1,7 
  

104 -2,3 2,7 -1,9 1,6 -1,7 2,8 0,4 
  

103 
 

5,0 
  

1,4 
 

3,4 5,1 
 

102 4,5 
 

2,7 3,2 -2,9 4,5 -1,0 -2,3 
 

101 
  

6,0 5,2 6,3 
 

3,8 6,8 
 

100 9,6 
 

7,3 11,5 4,0 9,6 -3,4 0,2 -2,4 

 

Tab. 1: Tabuľka dekadických logaritmov T1/2(SF), 

farba sa mení od modrej pre najmenej stabilné, 

prechádza cez žltú pre priemerne stabilné až k sýto 

červenej pre najstabilnejšie jadrá.  

 
Ako motivácia k danej problematike nám 

poslúži výsek z tabuľky nuklidov (Tab. 1), kde 
jednotlivé nuklidy majú polohu podľa ich počtu 
protónov a neutrónov a čísla v poliach zobrazujú 
dekadický logaritmus  T1/2(SF). K týmto hodnotám 
je ešte pre lepšiu prehľadnosť priradená farebná 
škála tak, že od najstabilnejších jadier s najvyšším 

 

 
 

Obr. 5: Závislosť T1/2(SF) od neutrónového čísla pre 

dané prvky. Vplyv uzavretej deformovanej vrstvy 

N = 152 na T1/2(SF) je očividný. 
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T1/2(SF), zobrazených červenou farbou, sa postupne 
s klesajúcou stabilitou mení farba až na žltú a 
modrú pre najmenej stabilné. Ihneď pri pohľade na 
prvý, či tretí riadok Tab. 1 (Z = 106 resp. 104) 
ihneď zaregistrujeme pravidelné striedanie žltej 
a modrej farby, čo znamená, že T1/2(SF) sa mení pri 
konštantnom Z podľa párnosti N, a to o viac ako tri 
rády! Aj keď to na prvý pohľad nemusí byť z 
tabuľky vidno, najviac sa tento efekt prejavuje 
u 

257
Fm (Z = 100), ktoré má voči svojmu ľavému 

párno-párnemu susedovi dlhší T1/2(SF) o takmer 
šesť rádov a voči pravému susedovi dokonca až 
o trinásť rádov! Celkom obdobne sa však doby 
polpremeny pre štiepenie menia aj v stĺpcoch 
s párnym N a striedajúcim sa, párnym alebo 
nepárnym Z. 

3.2.1 Faktor potlačenia HF spontánneho 
štiepenia pre nuklidy s nepárnym Z 
alebo N 

Farebná tabuľka síce slúži dobre na aké – také 
kvalitatívne popísanie tohto deja, no bolo by dobré 
vedieť vyjadriť potlačenie spontánneho štiepenia aj 
prostredníctvom čísel, aby sme mohli porovnávať, 
kde sa tento efekt prejavuje najviac, kde sa 
poprípade neprejavuje vôbec a či má v tabuľke 
nuklidov nejaký rastúci alebo klesajúci trend. Na 
túto službu si zavedieme tzv. faktor potlačenia 
spontánneho štiepenia - HF (z ang. Hindrance 
factor). Ide vlastne o porovnanie T1/2(SF) nuklidu 
s nepárnym Z alebo N voči jeho dvom párno-
párnym susedom, a to nasledovne: 

 
 

 pre jadrá s nepárnym Z a párnym N, ako 
 

 

(1)  

 

 

 

 pre jadrá s párnym Z a nepárnym N, ako 
 

(2)  

 
 

Teda vlastne vidíme, že sa jedná o pomerné číslo 
medzi dobou polpremeny jadra s nepárnym Z alebo 
N a geometrickým priemerom dôb polpremeny jeho 
najbližších párno-párnych susedov. Do menovateľa 
by sme rovnako mohli zaviesť miesto 
geometrického priemeru aritmetický, no jeho 
veľkou nevýhodou je, že nie je až tak citlivý na 
rádový rozdiel čísel, z ktorých je počítaný. My však   
často do menovateľa dosadzujeme práve čísla, ktoré 

sa líšia aj o päť rádov, preto nám smerodajnejší 
výsledok poskytne geometrický priemer. 

 
 

Z/N 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

108 
      

1,1 
  

107 
         

106 
  

3,3 
 

3,6 
 

3 
  

105 
 

3,8 
   

2,9 
 

2,7 
 

104 3,9 
 

4,7 
 

3,4 
    

103 
     

3,7 
 

3,7 
 

102 
    

3,3 
 

6,5 
  

101 
   

1 
 

5,8 
 

6 
 

100 
    

5,8 
 

9,3 
 

3,1 

99 
   

4,9 
 

5,6 
   

98 6,5 
        

97 
  

3,8 
      

 

Tab. 2: Tabuľka dekadických logaritmov faktorov 

potlačenia pre nuklidy s nepárnym Z alebo N, 

rozlíšených farebne podľa veľkosti HF od červenej, 

cez žltú, až po zelenú farbu. 

 

V Tab. 2 sú podľa vyššie uvedených vzorcov (1) 
a (2) vypočítané dekadické logaritmy faktorov 
potlačenia pre 24 jadier z oblasti Z > 97 s nepárnym 
počtom nukleónov. Ako sme už vyššie spomenuli, 
najväčšie potlačenie zaznamenávame u 

257
Fm, 

a práve v tejto oblasti sa nachádzajú vo 
všeobecnosti najväčsie hodnoty. Dve hodnoty 
v tabuľke sú v porovnaní s ostatnými veľmi malé, 
potlačenie štiepenia voči párno-párnym susedom tu 
síce registrujeme, ale je  len veľkosti jedného rádu. 
U 

255
Md ide o skokovú zmenu oproti jeho ťažším 

izotopom 
257

Md a 
259

Md, ktoré vykazujú vysoké 
faktory potlčenia štiepenia až  šesť rádov. Zdanlivo 
sa môže zdať, že je 

255
Md v porovnaní s nimi 

nestabilnejšie, no nie je to tak.  
 

 Z N A T1/2(SF) 

Fm 100 154 254 2,00×10
7
s 

Md 101 154 255 1,07×10
6
s 

No 102 154 256 5,49×10
2
s 

Md 101 156 257 2,00×10
6
s 

Md 101 158 259 6,00×10
3
s 

 

Tab. 3: V tabuľke vidíme, že vysvetlenie veľmi 

malého HF pre 
255

Md spočíva v pomerne vysokom  

T1/2(SF) jedného z jeho párno-párnych susedov. 

 

Kým voči 
256

No je vidieť (Tab. 3) stabilizáciu 
255

Md o 4 rády, oproti 
254

Fm sa už žiadna 
stabilizácia neprejavuje, ba naopak, v tomto prípade 
je stabilnejší  párno-párny sused. Je možné, že sa tu 
začína prejavovať  prítomnosť uzavretej vrstvy N = 
152, ktorá výrazne zvyšuje stabilizáciu 

254
Fm (pozri 
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Obr. 5, kap. 3.1). V tomto prípade je však potrebné 
poznamenať, že u žiadneho iného nuklidu 
s nepárnym Z alebo N sa nepozoruje nižšia stabilita 
voči ani jednému z jeho dvoch párno-párnych 
susedov, a to aj v prípade, že majú počet neutrónov 
presne 152. (pozri Tab. 2, napr. 

249
Cf, Z = 98, N = 

151).  
Pri 

265
Hs je zatiaľ priskoro robiť nejaké závery, 

keďže je to v danej oblasti jediný izotop, pre ktorý 
je možné vypočítať HF voči obom párno-párnym 
susedom a nevieme, nakoľko, a či vôbec sa 
potlačenie prejavuje u iných, okolitých jadrách. 
Známe sú zatiaľ doby polpremeny spontánneho 
štiepenia pre 5 izotopov Hs s hmotnostými 
číslamiod 263 po 267 a sú zhrnuté v Tab. 4. A aj 
keď zatiaľ poznáme doby polpremeny len  jedného 
párno-párneho suseda pre párno-nepárne 

263
Hs 

a 
267

Hs, už teraz môžeme povedať, že ich štiepenie 
sa nezdá byť voči týmto susedom výraznejšie 
potlačené.   

 

 Z N A T1/2(SF) 

Hs 108 155 263 8,8×10
-3

s 

Hs 108 156 264 1,6×10
-3

s 

Hs 108 157 265 1,9×10
-1

s 

Hs 108 158 266 1,6×10
-1

s 

Hs 108 159 267 2,6×10
-1

s 

 

Tab. 4: Všetky izotopy Hs, pre ktoré sú známe 

hodnoty T1/2(SF) [NNDC] 

 
S istotou však môžeme konštatovať, že 

momentálne najťažším prvkom, u ktorého sa dá 
jednoznačne pozorovať potlačenie štiepenia pre 
izotopy s nepárnym A voči ich párno-párnym 
susedom, je Sg, kde sa potlačenie prejavuje asi 3 
rádmi.  

3.3 Jadrá s nepárnym počtom Z aj N  

Na základe výsledkov z predchádzajúcej kapitoly, 
kde sa ukázal veľký vplyv nepárneho Z alebo N na 
spontánne štiepenie sa prirodzene otvára otázka, 
ako sa budú správať jadrá, ktoré majú nepárny 
počet ako protónov, tak aj neutrónov. 

Pre tento druh jadier sme určili faktor potlačenia 
vzhľadom na 4 okolité párno-párne jadrá podľa 
vzťahu:  

 

(3)  

 

  

 
Pre lepšiu orientáciu v množstve indexov sú 

vzorovo v Tab. 5 umiestné 4 párno-párne nuklidy 

susediace s 
254

Es. Vidíme, že doba polpremeny 
spontánnym štiepením tohto nepárno-nepárneho 
nuklidu suverénne prevyšuje hodnoty jeho štyroch 
susedov a HF predstavuje až osem rádov. 
 

 Z N A T1/2(SF) log10HF 
Cf 98 154 252 2,66×10

9
s  

Cf 98 156 254 5,24×10
6
s  

Es 99 155 254 7,94×10
14

s 8,04 

Fm 100 154 254 1,97×10
7
s  

Fm 100 156 256 1,03×10
4
s  

 

Tab. 5: 
254

Es a jeho susediace párno-párne nuklidy. 

Z 5 nuklidov je suverénne najstabilnejší – má 

najdlhšiu dobu polpremeny pre spontánne štiepenie 

 
Takto vypočítané faktory potlačenia štiepenia sa 

z dostupných dát dajú určiť pre 5 nepárno-
nepárnych jadier. Ak sa uspokojíme s výpočtom HF 
len voči trom párno-párnym susediacim nuklidom, 
do štatistiky nám pribudnú ešte ďalšie dva HF. 
Týchto sedem nových hodnôt je doplnených 
k hodnotám HF pre jadrá s nepárnym Z alebo N, 
a výsledkom je Tab. 6. Výraznú stabilizáciu voči 
párno-párnym susediacim nuklidom vykazuje 
všetkých 7 nepárno-nepárnych doplnených 
nuklidov, ktorých dekadické logaritmy HF sa 
pohybujú od 2,4 (

256
Md) až po 9,1 (

260
Md). Okrem 

toho si u  3 nuklidov 
254

Es, 
260

Md a 
262

Lr môžeme 
všimnúť výrazne vyššie HF aj oproti blízkym 
nuklidom s len jedným nepárnym číslom Z alebo N. 
Znamená to, že v týchto prípadoch ďalší nepárny 
nukleón výrazne prispieva k ešte väčšej stabilite 
jadra voči spontánnemu štiepeniu. S týmto tvrdením 
však vôbec nie sú v súlade hodnoty ďalších troch 
nepárno-nepárnych nuklidov, a síce 

256
Lr, 

256
Db 

a 
260

Db, ktorých hodnoty HF v príslušných 
oblastiach nijak výraznejšie neprevyšujú tie od 
nuklidov s len jedným nepárnym číslom Z alebo N.  

 
Z/N 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

108 
      

1,1 
  

          
106 

  
3,3 

 
3,6 

 
3,0 

  
105 3,6 3,8 

  
3,1 2,9 

 
2,7 

 
104 3,9 

 
4,7 

 
3,4 

    
103 

  
4,2 

  
3,7 

 
3,7 6,1 

102 
    

3,3 
 

6,5 
  

101 
   

1,0 2,4 5,8 
 

6,0 9,1 

100 
    

5,8 
 

9,3 
 

3,1 

99 
   

4,9 8,0 5,6 
   

98 6,5 
        

97 
  

3,8 
      

 

Tab. 6: Tabuľka HF zhodná s Tab. 2, no doplnená o 7 

nepárno-nepárnych nuklidov (zvýraznené) 
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Osobitným prípadom je 
256

Md, ktoré sa zdá byť 
málo stabilné v porovnaní so šiestimi 
ďalšími vyššie uvedenými nepárno-nepárnymi 
nuklidmi. Vyskytuje sa tu rovnaký efekt ako pri 
255

Md, kde nám veľkosť HF výrazne znižuje vysoká 
hodnota T1/2(SF) pre 

254
Fm (pozri kap. 3.2.1). Md je 

zároveň jediným prvkom, u ktorého možno 
pozorovať nárast HF s rastúcim neutrónovým 
číslom. 

Z celkového počtu 7 dvojito nepárnych jadier 
máme teda veľmi protikladné výsledky. 
Momentálne nevieme vysvetliť, prečo u polovice 
študovaných nepárno-nepárnych jadier pozorujeme 
efekt zvýšenej stabilizácie oproti jadrám s len 
jedným párnym Z alebo N, kým u druhej polovice 
nie. Ak by sme teda celkom prirodzene 
predpokladali, že výsledný HF  nepárno-nepárnych 
nuklidov, bude daný šúčinom HF od nepárneho 
počtu protónov a HF od nepárneho počtu neutrónov, 
výsledky tejto práce to nepreukazujú. 

4 Záver 

Získali sme celkom zaujímavé množstvo informácií 
o spontánnom štiepení najťažších jadier a rôznych 
faktoroch, ktoré ho dokážu výrazne ovplyvňovať.  

Výrazný vplyv uzavretej deformovanej vrstvy 
N = 152 na stabilitu jadier voči štiepeniu je očividne 
preukázateľný pre izotopy z oblasti Z = 96 – 102. 
U nuklidoch s vyšším protónovým číslom sa tento 
efekt vytráca a bol tu pozorovaný nový trend rastu 
T1/2(SF) s rastúcim N, čo by mohlo idikovať ďalšiu 
uzavretú vrstvu neutrónov. 

Jadrá s nepárnym Z alebo N sa ukázali byť 
výrazne stabilnejšie voči spontánnemu štiepeniu 
v porovnaní s ich  párno-párnymi susediacimi 
jadrami. Svedčia o tom veľké hodnoty faktorov 
potlačenia až o 3 – 9 rádov. Ako sa tento efekt 
prejavuje u nuklidov s Z ≥ 108 zatiaľ nie je jasné, 
no hodnoty T1/2(SF) pre Hs naznačujú, že tu už 
nepárne Z alebo N nemajú až taký vplyv na 
spontánne štiepenie. 

Pre jadrá s oboma nepárnymi Z aj N sa zosilnený 
stabilizačný efekt oproti jadrám s len jedným 
nepárnym Z alebo N preukázal len u niektorých 
nuklidoch. Ak sa aj pre ne ukázali zvýšené hodnoty 
HF, rozhodne nešlo o súčin HF od nepárneho počtu 
protónov a HF od  nepárneho počtu neutrónov. 

Objavenie ďalších nových ťažkých jadier 
a presné zmeranie ich dôb polpremeny a vetviacich 
pomerov by mohlo prispieť k objasneniu otázok, 
ktorých zodpovedanie je momentálne limitované 
práve množstvom dostupných experimentálnych 
údajov. 
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Abstrakt 

V tejto práci sa zaoberáme návrhom novej 
generácie trackových detektorov pre potreby 
supravodivého fragment separátora (Super-FRS) 
v rámci budovaného projektu FAIR. Pri zvýšených 
intenzitách zväzkov v Super-FRS až po 10

7
 za spill, 

je potrebné skonštruovať rýchly detektor s novou 
diskrétnou  readout elektronikou. Navrhovaným 
riešením je použitie GEM-TPC s readout 
elektronikou založenou na n-Xyter čipe. 
Kľúčové slová: projekt FAIR, Super-FRS, GEM-
TPC, plynový detektor, vysoká intenzita zväzkov, 
readout elektronika, n-Xyter, účinnosť detektora, 
priestorové rozlíšenie  

1 Projekt FAIR 

An International Facility for Antiproton and Ion 
Research (FAIR), v preklade zariadenie pre výskum 
antiprotónov a iónov bude nové unikátne 
medzinárodné urýchľovacie centrum. Projekt bol 
navrhnutý ako reflexia na úspešný a dlhoročný 
výskum v oblasti ťažkých iónov v pracovisku GSI 
Darmstadt. Pre ďalší pokrok v oblasti štruktúry 
hmoty a vývoja vesmíru sa ukazuje potrebnosť 
nových, výkonnejších zariadení ako boli v GSI 
Darmstadt doteraz používané. Projekt FAIR by mal 
priniesť mnohostranné rozšírenie a  nové možnosti 
v experimentoch, najmä vďaka zvýšenej intenzite 
zväzkov všetkých druhov iónov až po urán, ktorá je 
až o dva rády vyššia v porovnaní so súčasnou 
intenzitou. 

1.1 Konštrukcia FAIR 

Súčasné časti GSI Darmstadt UNILAC a SIS 18 
prejdú modernizáciou na vysoké intenzity a budú 
slúžiť spolu s novým protónovým lineárnym 
urýchľovačom ako predurýchľovač a injektor pre 
nový komplex. Na Obr. 1. vidíme umiestnenie 
súčasných (modrou farbou) a plánovaných zariadení 
(červenou farbou). Základom nového komplexu 
bude dvojitý supravodivý synchrotrón SIS 100/300 
s obvodom 1100m a magnetickými rigiditami 100 
Tm a 300 Tm [FAIR Baseline Technical Report].  

Obr. 1: Umiestnenie plánovaných FAIR zariadení. 

V synchrotróne SIS 100 bude dosiahnutá energia 
2,7 Gev/u pre U

28+
 a 29 GeV/u pre protóny. Dĺžka 

zväzku bude približne 60 ns pre uránové zväzky 
s intenzitou 5∙10

11
, intenzita zväzku pre protóny 

bude dosahovať až  4∙10
13

. SIS 300 bude schopný 
produkovať zväzky s maximálnou energiou 45 
GeV/u pre Ne

10+
 a 35 GeV/u pre plne ionizovaný 

U
92+

. Maximálne intenzity budú dosahovať v tomto 
móde   1,5∙10

10 
iónov za spill. [FAIR Baseline 

Technical Report] 

1.2 Experimenty vo FAIR 

Vďaka vhodnému usporiadaniu akumulačných 
prstencov bude možná paralelná prevádzka štyroch 
výskumných programov: APPA, CBM, NUSTAR, 
PANDA. Tieto programy zahŕňajú širokú škálu 
fyzikálnych problémov. Štúdium kvantovej 
chromodynamiky so zväzkami antiprotónov 
(PANDA), štúdium jadrovej štruktúry a jadrovej 
astrofyziky (NUSTAR), zrážky jadro-jadro pre 
dosiahnutie najvyššej hustoty baryónovej hmoty 
(CBM), skúmanie jadier v oblasti ďalekej stability, 
rádio-biologický výskum a iné aplikačne 
orientované štúdie (APPA). 

1.3 Super-FRS 

Super-FRS. Bude skonštruovaný s ohľadom na 
primárne zväzky z nového synchrotrónu SIS 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 172–181
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 J. Sabo



 

 

100/300. Tie budú dopadať na produkčný terč 
s hrúbkou niekoľko g/cm

2
, kde budú vznikať 

exotické jadrá izotopov. Tieto zväzky vzniknutých 
jadier budú následne priestorovo separované v dobe 
niekoľko sto nanosekúnd  novým fragment 
separátorom [FAIR Baseline Technical Report].   

Super-FRS bude rozdelený na tri vetvy, podľa 
experimentálnych oblastí. Jeho  usporiadanie je 
znázornené Obr. 2. Dve separačné časti pred-
separátor a hlavný-separátor budú využívať metódu 
separácie Bρ - ∆E - Bρ. Pri metóde separácie Bρ - 
∆E - Bρ sa využíva analýza dvojakej magnetickej 
rigidity pred a za degradérom a ∆E  predstavujú 
energetické straty v degradéry. Týmto spôsobom 
prebieha separácia magnetickými dipólmi na 
základe pomeru nukleónového čísla a náboja, 
pričom fragmenty s rovnakou mag. rigiditou sa 
fokusujú na degradér, kde energetické straty závisia 
od náboja a rýchlosti fragmentov.  

Obr. 2: Schéma Super-FRS. 

Na degradéry, ktorý slúži ako optický prvok 
separátora, môžu byť nastavené potrebné optické 
podmienky separácie na  achromatický režim 
alebo energeticko-stratový režim. Zvýšenie 
intenzity primárneho zväzku spôsobuje nárast počtu 
vzniknutých parazitných fragmentov. Ako riešenie 
tohto problému sa ukazuje vhodné použitie 
dvojstupňovej separácie, s predseparátorom  
a hlavným separátorom [Geissel et al., 2003].   

Úlohou polohovo citlivých detektorov 
v separátore je určenie horizontálnej polohy 
v ohniskovej rovine, na základe ktorej sa dá 
vypočítať polomer dráhy iónu. Táto veličina je 
spolu s indukciou magnetického poľa v dipóloch 
potrebná na určenie magnetickej rigidity a teda na 
identifikáciu fragmentu (jeho protónové číslo 
Z a hmotnostné číslo A). Pre úplnú identifikáciu je 
ešte potrebné namerať atómové číslo iónu, 
pomocou ionizačných strát iónu. Hlavnou výhodou 
súčasných TPC komôr ako aj plánovaných komôr 
GEM-TPC pre Super-FRS je homogenita ich 
aktívneho objemu a s tým súvisiaca priehľadnosť 
pre ťažké ióny. Pričom požiadavky na konštrukciu 
GEM-TPC detektorov sú nasledovné [Nociforo, 
2013]: 

1. Priestorové rozlíšenie σ<1mm. 
2. Aktívny objem detektora troch rozmerov 

380×80 mm , 380×150 mm a 200×80mm . 
3. Počet častíc až po 10

7
 za spill. 

4. Dynamický rozsah 0.6-1400 fC pre Li/U 
100-1500 MeV/u 

Celkovo by malo byť na Super-FRS  
umiestnených 32 detektorov GEM-TPC. 

2 Prototyp GEM-TPC pre Super-
FRS 

Pre testovanie požadovaných parametrov pre 
trackové detektory Super-FRS navrhovanej 
konštrukcie GEM-TPC, boli vyvinuté prototypy 
GEM-TPC s označením HB1 a HB3 v rámci 
kolaborácie KJFB (FMFI UK Bratislava), GSI 
Darmstadt a HEP Helsinky. Na Obr. 3. je 
znázornená principiálna schéma prototypov GEM-
TPC. V prototype HB1 je čítanie signálu 
realizované aj oneskorovacím vedením aj pomocou 
elektroniky GEMEX. Prototyp HB3 je rozdelený na 
dve časti označené front (prednú) a back (zadnú) 
fungujúce nezávisle, každá s vlastnou  čítacou 
elektronikou GEMEX. Driftová časť je tvorená 
poleformujúcimi Mylarovými stripmi, 
proporcionálna časť je tvorená GEM tripletom 
a čítanie signálov je realizované stripmi na stripovej 
doske, na ktorú je pripojená mnohokanálová 
elektronika GEMEX. 

Obr. 3: Schéma GEM-TPC. 

2.1 Porovnanie činnosti GEM-TPC pre 
Super-FRS  a TPC pre FRS 

GEM-TPC aj TPC používané na FRS sú časovo 
projekčné komory.  Ich zásadným rozdielom je 
nahradenie proporcionálnej časti mnohovláknového 
typu  u FRS TPC, takzvanými GEM fóliami u 
GEM-TPC. Signál je tak u GEM-TPC tvorený 
driftom lavíny elektrónov a ich následným zberom 
na čítacích stripoch s jeho dĺžkou  len niekoľko 10 
ns. Naproti tomu  signál u  FRS TPC je tvorený 
pomocou elektromagnetickej indukcie driftu 

Polohovo citlivý detektor pre vysoko intenzívne zväzky t’ažkých iónov 173



 

 

kladných iónov s dlhým chvostom až niekoľko 100 
s.  

Ak ohodnotíme v zmysle požiadaviek na 
opakovaciu frekvenciu TPC komoru s náplňou 
Ar+CH4 , s readoutom na báze OL a TDC 
v systéme VME dostaneme, že doba driftu 
elektrónov v spomínanej náplni je 4 s + 40 cm OL 
dáva 2,5 s. Teda spolu 6,5 s. Samotná komora aj 
OL readoutom by teda mala zvládať intenzity 1,5 x 
10

5
 rovnomerne prichádzajúcich častíc/s. Signály 

z OL idú na ďaľšie spracovanie do TDC, ktorý je 
čítaný cez systém VME. Táto časť aparatúry je 
schopná spracovať intenzitu len 1-25x10

3
 častíc/s. 

Z toho je možno urobiť záver, že TPC komory 
spolu s readoutom používané na FRS sú minimálne 
dva rády pod požiadavkami kladenými Super-FRS. 

U GEM-TPC je čítanie signálov zo stripov  
(vzniknutého zberom elektrónov) realizované 
pomocou mnohokanálovej elektroniky (32 MHz 
rýchlosť n-Xyteru spolu s rýchlym ADC a optickou 
linkou). Vďaka tomu by sme mali dosiahnuť 
dostatočnú obnovovaciu frekvenciu detektora 
GEM-TPC, ktorá je požadovaná pre umiestnenie 
v rámci Super-FRS. 

2.2 Driftová časť 

Driftová časť tzv. field cage je tvorená 
vysokonapäťovou katódovou platňou a pole 
formujúcimi elektródami – Mylarovými stripmi 
(hliníkom pokované stripy) pre dosiahnutie 
homogénneho elektrického poľa. Pre dosiahnutie 
lineárneho spádu napätia sú Mylarove stripy (so 
šírkou 3mm, hrúbkou 30 m a vzdialenosťou medzi 
jednotlivými stripmi 2mm) pripojené na odporový 
delič. Takto vytvorené elektrické pole zabezpečuje 
drift vzniknutých elektrónov v procese ionizácie 
prelietavajúcich častíc s pracovným plynom do 
proporcionálnej časti detektora. Dĺžka driftovej 
časti vo vertikálnom smere predstavuje, v závislosti 
od veľkosti použitej field cage, 60-100mm. Teda pri 
použití štandardného pracovného plynu, napríklad 
zmes P10 (90% Ar + 10 % CH4) je drift elektrónov 
rádovo niekoľko mikrosekúnd (driftová rýchlosť 
pre P10 je 5cm/ s).  

Zvýšiť driftovú rýchlosť elektrónov v driftovom 
priestore je možné použitím pracovného plynu 
s prímesou CF4. Pracovný plyn Ar+10% CF4 má až 
3x väčšiu driftovú rýchlosť v porovnaní s doteraz 
používanou zmesou Ar+10% CH4 [Yamashita et al., 
1989] 

2.3 Proporcionálna časť – GEM fólie 

Pod driftovou časťou sa nachádza proporcionálna 
časť tvorená tripletom GEM. GEM fólie plnia 
funkciu  plynového zosilnenia elektrónov (gas 
electron multiplier). Sú to tenké polymérové fólie 
pokovené z oboch strán  a chemicky perforované 

množstvom dierok. Typicky (Obr. 4.) je to 50 m 
hrubá Kaptonova fólia, na nej z oboch strán 5 m 
hrubá vrstva medi s dierami a priemere 70 m  
a vzdialenosti medzi nimi 140 m. [Sauli, 1997]  

Obr. 4: GEM fólia. 

Po aplikovaní gradientu napätia na GEM, 
elektrón pustený na vrchnú stranu driftuje cez dieru, 
kde dochádza k vzniku lavíny a prenosu na druhú 
stranu. Pri tvorbe lavíny hrá dôležitú úlohu zvýšená 
intenzita elektrického poľa v priestore diery 
Proporcionálny zisk je pritom rádovo 10

3
, preto pre 

potreby väčšieho zosilnenia sa využíva viacero 
GEM fólií za sebou. 

 Pre prototypy HB1 a HB3 je použitý triplet 
GEMov. Jeho úlohou je voľbou vhodného napätia 
na jednotlivých GEMoch dosiahnutie variability 
zosilnenia až  po 10

4
. Pre vysokoionizujúce častice 

je možnosť signál správnou voľbou napätia aj 
zoslabiť, čo sa ukazuje ako výhodnou vlastnosťou 
s ohľadom na ich produkciu v rámci projektu FAIR. 
Výhodou takéhoto systému viacerých GEM fólíí je 
aj väčšia stabilita a zníženie pravdepodobnosti 
nežiaducich výbojov oproti single GEM. 

Použitie GEM fólií by malo zabezpečiť široký 
rozsah možného zosilnenia signálu (1-10

4
) 

v závislosti od ionizácie prelietavajúcich častíc (od 
protónov až po urán). Ďalej GEM fólie slúžia na 
prirodzené gateovanie kladných iónov, to znamená, 
že vzniknuté kladné ióny na GEMoch sú na nich 
vychytané a nevracajú sa do driftového priestoru. 
V klasickom type readoutu je tento problém riešený 
bránovacou mriežkou, ktorá sa otvára keď treba 
vpustiť do proporcionálneho detektora elektróny 
z driftového priestoru a zatvára sa hneď potom, aby 
nepustila späť do driftového priestoru kladné ióny. 
Otváranie a zatváranie sa realizuje rýchlymi (menej 
ako 200 ns) skokmi napätia  50 V na susedných 
vláknach mriežky. Prax ukazuje, že tieto skoky 
napätia spôsobujú tak vysoké presluchy na vstupy 
predzosiľňovačov, že ich treba na 2-3 s po 
prepnutí vypnuť, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Táto požiadavka je však nerealizovateľná u TPC 
s driftami pod 20cm. V prípade použitia troch GEM 
fólií nad sebou, je možné hornú používať len 
v transparentnom stave (bez plynového zosilnenia 
na nej). Táto fólia potom veľmi efektívne zabráni 
iónom v ceste späť do driftového priestoru. 

174 J. Sabo



 

 

2.4 Zber náboja 

Zber náboja je realizovaný pomocou elektród 
usporiadaných vo forme stripov na stripovej doske. 
Pre prototyp HB1 je použitá tzv. chevronová  
geometria stripov (Obr. 5. vľavo).  

Stripová doska HB1 je rozdelená na dve 
polovice, pričom každá obsahuje  91 chevronových 
stripov z hrúbkou 2mm a medzerou medzi nimi 
0,5mm. Každý strip prvej polovice je pripojený na 
jeden kanál elektroniky jednej GEMEX karty. Tá 
obsahuje 2 n-Xyter čipy, každý so 128 kanálmi (nie 
každý kanál je pripojený na strip). Druhá polovica 
čítacej dosky je pripojená na oneskorovacie 
vedenie. Teda je možné nezávislé čítanie signálu 
z oboch častí.  

Prototyp HB3 obsahuje taktiež stripovú dosku 
rozdelenú na dve časti. Každá z nich obsahuje 512 
priamych paralelných stripov (Obr. 5. vpravo) 
o šírke 0,2mm a medzerou medzi nimi 0,05mm. 
Tieto dve polovice sú označené ako front (predná) 
a back (zadná) a sú nezávisle čítané, každá dvomi 
GEMEX kartami. Teda spolu 4 GEMEX karty 
obsahujúce 1024 kanálov.  

 
Obr. 5: Geometria čítacích stripov. 

Chevronova geometria stripov bola zvolená z 
dôvodu zlepšenia priestorového rozlíšenia. Ak je 
signál tvorený driftom elektrónov od poslednej 
GEM fólie k stripu cez iba 2 mm dlhý indukčný 
priestor, je veľká pravdepodobnosť, že sa náboj 
zozbiera na jednom stripe. Rozlíšenie je potom 
úmerné šírke stripu. Aby bolo možné použiť 
ťažiskovú metódu na zlepšenie rozlíšenia je nutné 
rozdistribuovať driftujúci náboj na viac stripov. Pre 
špeciálny prípad experimentov na Super-FRS, kde 
častice lietajú kolmo na okno detektora sme navrhli 
na tento účel použiť chevronovú geometriu stripov. 
Predpoklad je, že pri danej šírke stripov použitých 
pri prototype HB1 budú vo väčšine eventov 
zasiahnuté aspoň tri stripy. So zasiahnutím 
viacerých stripov počíta aj geometria priamych 
stripov s výrazným zúžením ich rozmerov 
použitých v prototype HB3. 

3 Readout elektronika pre GEM-
TPC 

Pre dosiahnutie dostatočnej rýchlosti čítania je pre 
GEM-TPC nahradené oneskorovacie vedenie 
mnohokanálovou readout elektronikou. Tá by mala 
zabezpečiť rýchle a efektívne spracovanie 
analógového signálu z detektora a previesť ho na 
digitálny s informáciou o čase a mieste (kanál) jeho 
vzniku. Ďalej je potrebný dostatočne rýchly prenos 
týchto dát do počítača a ich následné spracovanie.  
Základným prvkom readout elektroniky pre GEM-
TPC je n-Xyter čip obsahujúci 128 kanálov, ktoré 
sa pripájajú priamo na stripy na stripovej doske. 
Princíp čítania signálu n-Xyterom je vysvetlený 
v časti 3.1. 

Analógový signál z n-Xyteru putuje do 12 
bitového pipelined ADC so vzorkovacou 
frekvenciou 32 Ms/s. [Voss et al., 2011]  

Signál postupuje na ďalšie spracovanie do 
obvodu s čítacou a riadiacou logikou, ktorý je 
realizovaný v logickom programovateľnom poli 
FPGA (Field-Programmable Gate Array ) od firmy 
Lattice. Ten zabezpečuje kompletnú riadiacu 
a čítaciu logiku. Spracováva dáta z ADC ako aj 
digitálny signál z n-Xyterov a odosiela dáta do SFP 
(Small form-factor pluggable transceiver). Obsahuje 
dva hlavné bloky GOSIP (Gigabit Optical Serial 
Interface Protocol) a nXSPIP (nXyter Serial and 
Parallel Interface Protocol), ktorý slúži ako hlavný 
prostriedok pre controlu a čítanie n-Xyter ASICs 
[Hofmann et al., 2011].  

SFP prenáša dáta gigabitovou optickou linkou 
do PEXOR (PCI-EXpress Optical Receiver), ktorý 
je spolu s TRIXOR (PC-based Trigger Module) 
napojený do kontrolného počítača Linux-PC.  
Dĺžka dátových packetov z n-Xytera závisí od počtu 
registrovaných hitov, pričom minimálna dĺžka 
packetu je päť 32 bitových slov [Hofmann et al., 
2011].  

 Spätná komunikácia kontrolného počítača 
prebieha cez TRIXOR pomocou prevodníku úrovní 
(level converter) od Levconu spojeného s GEMEX 
kartou. Na kontrolnom počítači, ktorý pracuje pod 
real time operačným systémom LYNX-OS beži 
MBS (Multi Branch System). MBS je štandardný 
Data Acquisition system používaný v GSI 
Darmstadt.  Zabezpečuje plnú kontrolu nad 
hardvérom prostredníctvom terminálu CI a  
sprostredkúva dátové rozhranie pre online analýzu 
v GO4.  

3.1 N-Xyter ASIC 

N-Xyter ASIC je integrovaný obvod  vyvinutý 
v GSI Darmstadt pre detekciu neutrónových tokov, 
odkiaľ pochádza aj jeho názov (Neutorn X-Y Time 
Energy Readout). Jeho hlavnou výhodou je to, že je 
samotriggerovací. Táto vlastnosť je vhodná pre 
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projekt FAIR, kde sa nepočíta s použitím externého 
triggera. Nevýhodou n-Xytera je jeho malý 
dynamický rozsah 0,1-20 fC , oproti požadovanému 
0,6-1400 fC pre experimenty s ťažkými iónmi.  

N-Xyter integruje 128 kanálov s nízkošumovými 
predzosilňovačmi a tvarovačmi. Každý kanál má 
dva tvarovače s rozdielnou časovou konštantou, 
pričom jeden je optimalizovaný pre časovú analýzu 
(vytvorenie časovej známky s rozlíšením 1ns) 
a druhý pomalý tvarovač optimalizovaný pre 
analýzu amplitúdy impulzu. Vnútorný generátor 
časových známok (12 bitový s rozlíšením 1ns) 
poskytuje časovú referenciu použiteľnú pre 
koreláciu s jednotlivým kanálom a teda miestom 
vzniku signálu v detektore. [Brogna et al., 2009]  

Na Obr. 6. je znázornená principiálna schéma 
zobrazujúca architektúru n-Xyter čipu. Kde vrchná 
časť predstavuje jeden zo 128 kanálov a funkčné 
bloky v spodnej časti sú súčasťou spoločnej 
infraštruktúry pre všetky kanály.  

 
Obr. 6: Schéma n-Xyter čipu. 

Nábojovo citlivý predzosilňovač tvorí vstupnú 
fázu  spracovania signálu. Ten sa ďalej vetví na dve 
časti a vstupuje do rýchleho/pomalého tvarovača. 
Rýchly CR-RC tvarovač služi na generovanie 
časovej známky s nábehovou hranou 18,5ns 
a ziskom 47 mV/fC. 

Signál je v komparátore porovnaný s hodnotou 
DAC a následne triggerovaný za pomoci obvodu 
pre kompenzáciu časových posunov (TWC - Time 
Walk Compensation circuit), ktorý poskytuje 
amplitúdovo nezávislú časovú známku. Komparátor 
sa skladá z integrátora, prahového generátora 
a diskriminátora. Integrátor sleduje DC ofset tvaru 
pulzu s premennou časovou konštantou. Pre 
koreláciu časovej známky signálu z detektora 
diskriminátor musí nájsť tento signál bez závislosti 
na jeho amplitúde. Tu pomáha pri kompenzácii 
časového posunu TWC a redukuje časovú závislosť 
komparátora na 2ns.  Vzniknutý analógový pulz 
a časová známka sú uložené do štvorúrovňovej 
FIFO pamäte.[Brogna et al., 2009]  

Pomalý CR-(RC)
2
 tvarovač slúži na energetickú 

analýzu signálu s nábehovou hranou 140ns 
a ziskom 24 mV/fC. Ten sa spustí, až po triggery 
z rýchleho tvarovača. Na rozdiel od rýchleho 
tvarovača je pomalý tvarovač dvojstupňový, čo 

umožňuje výber polarity pre následný pík detekuj 
a drž obvod (Peak Detect and Hold). Signál je 
následne uložený do analógovej pamäte. Tvar tohto 
výsledného analógového pulzu môže byť 
formovaný pomocou nastavenia predpätia tzv. bias 
(posunutie) parametrov (Vbfb, VbiasF, VbiasS).  

Celé ovládanie n-Xyter čipu je realizované 
pomocou 46 osem bitových  registrov, ktoré sú 
programovateľné cez I

2
C interface. Čítanie signálu 

z FIFO pamäte je realizované pomocou 32 MHz  
Token Ringu. Token ring výrazne urýchľuje celý 
proces preskakovaním prázdnych kanálov a čítaním 
iba tých, v ktorých je signál. Výstupom z n-Xyter 
FIFO pamäte je analógový signál obsahujúci 
informáciu o amplitúde putujúci do ADC 
a digitálny signál s informáciami o časovej známke, 
s identifikáciou kanála, platnosti údajov, nakopenia 
a pretečenia signálu. 

3.2 GEMEX karta 

GEMEX karta na Obr. 7. (Gas Electron Multiplier 
EXploder system), bola vyvinutá ako komplexný 
readout systém v rámci spolupráce oddelenia 
experimentálnej elektroniky  a detektor laborátória 
v GSI Darmstadt. Základ GEMEX karty tvorí 
dvojca n-Xyter  ASICs (Application Specific 
Integrated Circuit). Každý n-Xyter má 128 kanálov 
analógového vstupu signálu z detektora, teda jedna 
GEMEX karta predstavuje 256 kanálov. Ďalej je na 
karte umiestené ADC, SFP a FPGA modul. 

 
Obr. 7: GEMEX karta. 

3.3 Testy GEMEX kariet 

V Detektorlabe v GSI Darmstadt sme vykonali testy 
niektorých GEMEX kariet za použitia test setupu. 
Testovaná bola funkčnosť n-Xyter čipov 
umiestených na GEMEX kartách, teda čítanie dát, 
funkčnosť jednotlivých kanálov, odozva na 
nastavenie prahu (Threshold – register 18) a na 
zmenu registra VbiasS (register 21). VbiasS slúži na 
nastavenie výstupného napätia pomalého tvarovača, 
pričom nemení tvar výstupného pulzu ale iba ofset, 
teda zmenou tohto registra je možné posúvať pulz 
po celej dynamickej škále n-Xyter čipu, zistiť 
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závislosť jednotlivých kanálov a  preskenovať tým 
jeho funkčnosť.  

Ako vstupný signál poslúžil externý generátor 
pulzov. GEMEX karta bola napájaná 
z programovateľného zdroja napätia. Aktívne 
chladenie bolo realizované klasickým ventilátorom, 
teda neboli dosiahnuté dostatočne stabilné 
podmienky pre precízne meranie, avšak pre 
principiálne overenie funkčnosti boli postačujúce. 
Pre zníženie šumu bol GEMEX test setup 
umiestnený v ochrannej tieniacej krabici. Ovládanie 
aparatúry prebiehalo prostredníctvom kontrolného 
počítača cez MBS. Po inicializácii n-Xyterov 
a čítania dát v MBS sa spustila online analýza 
v GO4 prostredníctvom MBS stream serveru, kde 
boli vytvorené potrebné histogramy pre spracovanie 
dát. Pre zmenu hodnôt registrov bola potrebná re-
inicializácia n-Xyteru v MBS.  

Pre GEMEX 7  n-XYTER:0 bola na Obr. 8. 
nameraná závislosť posunu ADC hodnôt  od 
rôznych hodnôt thresholdu bez zmeny externého 
signálu. Je jasné, že pre vysoké hodnoty thresholdu 
dochádza k orezaniu signálu a teda k zmene 
hodnoty ADC, napriek tomu aj pre nižšie hodnoty, 
kde je orezanie signálu zanedbateľné pozorujeme 
výrazný posun hodnôt ADC . Táto charakteristika je 
pre viaceré merané kanály zhodná.  

Obr. 8: Posun ADC hodnôt v závislosti od zmeny 

thresholdu. 

Odozva ADC hodnôt na zmeny registra VbiasS 
na Obr. 9. vykazuje veľkú nehomogenitu medzi 
jednotlivými n-Xyter čipmi a taktiež markantný 
rozdiel v jednotlivých kanáloch čipu. Dôležitou 
informáciou z tohto merania je veľkosť pracovnej 
oblasti, v ktorej n-Xyter funguje. Ukazuje sa, že 
signál sa saturuje pri hodnotách okolo 500 ADC so 
základňou približne pri 2700 ADC (opačná 
amlitúda signálu), teda dynamický rozsah nameraný 
pri týchto podmienkach predstavuje okolo 2200 
jednotiek ADC (možný prepočet do jednotiek fC).  

Na základe týchto meraní môžeme ďalej 
pokladať hodnoty registra VbiasS v okolí 120 ako 
najvhodnejšie. Z týchto grafov môžeme usúdiť, že 
pri fixovanom nastavení registrov n-Xyter čip 

a jeho jednotlivé kanály pracujú každý v inej 
oblasti. Je teda jasné, že nemožno dopredu poznať 
základné hladiny jednotlivých kanálov a je preto 
nevyhnutné pre ďalšie využitie tejto elektroniky pre 
GEM-TPC zostrojiť automatické premeriavanie 
týchto základných hladín pred použitím v 
experimente. Táto skutočnosť sa ukázala ako 
významný problém aj pri testoch GEM-TPC na 
zväzku v GSI Darmstadt.  

Obr. 9: Odozva ADC hodnôt na zmenu VbiasS 

registra. 

Odozva ADC na zmenu amplitúdy signálu je 
znázornená na Obr. 10. Toto meranie predstavuje 
viacero hodnôt amplitúdy impulzu až po 32 mV, 
vrátane hodnoty ADC šumu modrou farbou (bez 
vstupného signálu) vynesených do jedného 
hitogramu pre jeden kanál n-Xyteru. 

Obr. 10: Odozva ADC hodnôt na zmenu amplitúdy 

signálu z n-Xytera (šedá 32 mV – svetlo modrá 5 mV) 

4 Experimentálne testy GEM-TPC 
v GSI Darmstadt 

V dňoch 30.4.2012 - 5.5.2012 sme vykonali 
testy prototypov GEM-TCP  na fragment separátore 
v GSI Darmstadt so zväzkami iónov zlata 
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AU 

s energiou 800 MeV/u. Detektory HB1, HB3, TPC1 
a TPC2 (Obr. 11.) boli umiestnené v tzv. S2 focal 
plane fragment separátora. HB1 a HB3 boli 
testované prototypy GEM-TPC a TPC1, TPC2 
slúžili ako referenčné detektory na určenie polohy 
preletu častíc zväzku. 
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Cieľom týchto testov bolo vyskúšať funkčnosť 
a stabilitu detektorov pri použití novej elektroniky 
a podľa možnosti určiť priestorové rozlíšenie a 
účinnosť detektorov. Prvé dni slúžili najmä na 
kalibráciu a  nastavovanie vhodných parametrov 
prototypov a GEMEX karty boli čítané samostatne. 
Finálny deň bol  GEMEX readout implementovaný 
do DAQ. 

Obr. 11: Umiestnenie detektorov na FRS  

4.1 Zber a spracovanie dát 

Signály z jednotlivých GEMEX kariet sú prevedené 
na optické signály a optickou linkou sú prenášané 
do počítača. Pre zber dát sa v GSI Darmstadt 
používa už spomenutý MBS pracujúci pod 
operačným systémom LYNX-OS. Na spracovanie 
týchto dát sa používa objektovo orientovaný 
program Go4 vyvinutý v GSI Darmstadt. Jeho 
základom je ROOT vyvinutý v CERNe. Vďaka 
rozdeleniu Go4 na analysis framework a grafické 
rozhranie GUI je využiteľný na online aj offline 
analýzu dát. Dáta sú ukladané do MBS súborov 
s príponou lmd. Takýto súbor je možné v Go4 
potom offline spracovať a vytvoriť potrebné 
histogramy. Histogrami sú vytárané použitím 
vhodných algoritmov, ktoré sa ukladajú do súboru 
TXXXProc.cxx. Následné sa spúšťa main user 
analysis v Go4, kde sa vyberá zvolený súbor MBS 
dát (lmd), ktorý je potom načítaný za použitia 
zvolených algoritmov. Jednotlivé hity sú v súboroch 
označené číslom kanála, číslom n-Xytera, číslom 
Explodera a SFP číslom.  

 
Obr. 12: Surové ADC spektrum HB1 detektora. 

Surovým výstupom z GEMEX karty je potom 
napríklad spektrum hodnôt ADC v závislosti od 
kánála elektroniky. Pre názornosť na Obr. 12 a Obr. 
13. sú spektrá (súbor s ozn. run 163) z GEMEX 
kariet detektorov HB1 a HB3 front. Dôležitou 
informáciou z týchto histogramov je, že jednotlivé 
kanály nemajú rovnakú základnú úroveň a keďže 
nebola dopredu meraná a známa, bol to zásadný 
problém pre ďalšie spracovanie a vyhodnotenie dát. 

 
Obr. 13: Surové ADC spektrum časti HB3 front 

detektora. 

4.2  Výsledky testov 

Úpravou a prepočítaním kanálov elektroniky na 
pozíciu v rámci detektora sme dostali profil zväzku, 
pre porovnanie detektor HB3 front na Obr. 14 
a detektor TPC2 na Obr. 15. zo súboru s ozn. run 
152. Vidíme dobrú zhodu pozície x-ovej súradnice 
detektorov. Podobné výsledky dostávame aj pre 
detektory HB1 a HB3 back.  

Obr. 14: profil zväzku v detektore HB3 front. 

Obr. 15: profil zväzku v detektore TPC2. 

Na základe toho možno usúdiť, že pozície x-ovej 
súradnice v jednotlivých detektoroch sú korelované. 
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Pri vytvorení stopy častice pomocou referenčných 
TPC komôr je možné nájsť jej polohu v mieste 
preletu prototypmi HB1 a HB3. S využitím faktu, že 
sú pozície x-ovej súradnice korelované, možno 
určiť priestorové rozlíšenie testovaných detektorov, 
ako rozdiel medzi polohou preletu častice 
v testovanom detektore s polohou preletu častice 
určenej pomocou referenčných TPC komôr. 

Pre určenie priestorového rozlíšenia bolo najprv 

potrebné upraviť hrubé dáta z GEMEX kariet. 

Keďže základné úrovne Bi pre jednotlivé kanály 

neboli známe, boli určené z najvyššej hodnoty ADC 

v danom kanály (z najnižšej amplitúdy signálu). 

Následne bola určená hodnota ADC ako: 

 

iii ADCrawBADC    (1) 

 

Táto hodnota bola  potom prepočítaná na 

jednotky náboja Qi [fC], keďže dynamický rozsah 

n-Xytera nie je lineárny. Platí nasledovná 

kalibračná krivka : 
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Kde hodnoty parametrov sú tieto: p0 = 0.202585, 

p1 = 0.0205333, p2 = -6.72999e-06, p3 = 1.32392e-

08, p4 = -3.56466e-12. V rámci jedného eventu sa 

potom pozícia v x počíta ako váhovaná pozícia 

zasiahnutých kanálov so stredom v kanáli 

s maximálnym nábojom. Táto pozícia je potom pre 

detektory HB1 a HB3 prepočítaná na mm použitím: 
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kde chi je číslo zodpovedajúceho kanála a offset 

je kalibračný posun. 

Ukázalo sa, že korelácia pozície z referenčných 

detektorov s testovaným detektorom vykazuje 

nelinearity (Obr.16). Aby tieto nelinearity neboli 

dominantné pri určení priestorového rozlíšenia, boli 

preto rozdelené testované detektory do 

pomyselných častí, kde je korelácia lineárna 

a v nich bolo určené priestorové rozlíšenie x-ovej 

súradnice. Dosiahnutý výsledok priestorového 

rozlíšenia x pre HB1 súbor z ozn. run 152 je na Obr. 

17. Rozlíšenie v x-ovej súradnici teda sigma fitu 

z histogramu dosahuje v tomto prípade hodnotu 

približne 0,2mm. Na Obr. 18 a Obr. 19 sú hodnoty 

rozlíšenia z viacerých súborov dát (runov). Tu 

môžeme pozorovať zmeny hodnôt priestorového 

rozlíšenia v jednotlivých runoch, čo záviselo najmä 

od nastavenia detektorov. Často sme pracovali 

v dôsledku malého dynamického rozsahu n-Xytera 

v oblasti nasýtenia, čo ovplyvnilo výsledky v týchto 

runoch. V rámci jedného runu možno pozorovať aj 

zmeny hodnoty rozlíšenia v rôznych častiach 

detektora. 

Obr. 16: Nelinearity korelácie medzi  HB1 polohou a 

referenčnou polohou z TPC a rozdelenie na lineárne 

oblasti. 

Obr. 17: Rozlíšenie v X-ovej súradnici HB1 detektora. 

Pre určenie rozlíšenia v súradnici y boli ako 

referenčné taktiež použité štandardné FRS TPC 

komory. Y pozícia v týchto komorách, teda meraná 

doba driftu by mala byť korelovaná z dobou driftu 

v testovaných detektoroch. Doba driftu 

v testovanom detektore je určená rozdielom medzi 

časovou informáciou zasiahnutia stripu a triggerom. 

Po prepočítaní doby driftu na mm, za predpokladu 

driftovej rýchlosti elektrónov v plynovej zmesi P10 

je 5cm/ s a vynesení všetkých eventov z runu 162 

pre HB1 detektor do histogramu dostávame 

rozdelenie znázornené na Obr. 20. Rozlíšenie v 

súradnici y bude potom dané ako rozdiel 

extrapolovanej y polohy v mieste testovaného 

detektora z TPC komôr a y polohy z testovaného 

detektora. Dosiahnuté výsledky pre HB1 sú na Obr. 

21. Hodnota sigma z tohto histogramu, však nie je 

reálnym y rozlíšením detektora. Jedná sa 
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pravdepodobne o chybu hardwéru, ktorá spôsobila 

offset v určení y polohy a teda narušenie korelácie y 

polohy medzi testovanými a referenčnými 

komorami. Podobné výsledky dostávame aj pre 

HB3 detektor. Reálne rozlíšenie súradnice y teda 

nie je možné z týchto testov ohodnotiť. 

 
Obr. 18: Porovanie rozlíšenia v X-ovej súradnici pre 

viacero súborov a v rôznych častiach HB1 detektora. 

 
Obr. 19: Porovanie rozlíšenia v X-ovej súradnici pre 

viacero súborov a v rôznych častiach detektora HB3 

back. 

 
Obr. 20: Y pozícia v HB1 detektore. 

 

 

Obr. 21: Y rozlíšenie  HB1 detektora. 

Záver 

GEM-TPC je vhodným polohovo citlivým 

detektorom pre zväzky iónov na Super-FRS. 

Konštrukcia field cage spĺňa požiadavky 

priehľadnosti driftového priestoru, GEM fólie so 

stripovou doskou tvoria robustný stabilný systém 

s výhodou prirodzeného gatevania kladných iónov 

a tvorby rýchleho signálu elektrónmi. Použitá 

mnohokanálová elektronika poskytuje dostatočnú 

rýchlosť čítania pre vysoké intenzity, jej 

nedostatkom je však malý dynamický rozsah.  

Pri testoch elektroniky v Detlabe sa ukázali 

odlišnosti odozvy  jednotlivých GEMEX kariet a aj 

samotných kanálov n-Xytera, na zmeny nastavenia 

registrov. Pred ich použitím na experimente, je 

ďalej potrebné premerať základné úrovne 

jednotlivých kanálov n-Xytera.  

Pri testoch prototypov GEM-TPC sme 

preukázali dobrú funkčnosť týchto detektorov. Prvé 

testy readout elektroniky preukázali jej spoľahlivosť 

a rýchlosť od čítania signálu n-Xyterom až po zápis 

dát na disk. Ohodnotili sme priestorové rozlíšenie x-

ovej súradnice, ktoré sa pohybuje na úrovni okolo 

0,2 mm pre väčšinu runov pre oba prototypy. 

Podobné priestorové rozlíšenie dosahuje aj FRS 

TPC. Rozlíšenie y-ovej súradnice dosahuje pre HB1 

detektor hodnotu okolo 3 mm. Pre prototyp HB3 

front aj back dostávame pre hodnotu rozlíšenia v y-

ovej súradnici úroveň 5-7 mm. Tieto hodnoty však 

nie sú reálnym rozlíšením v y-ovej súradnici 

prototypov GEM-TPC. 
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Boseho-Einsteinove korelácie v mnohočasticovej produkcií
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Juraj Smieško∗

Školiteľ: Tibor Ženiš†

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Abstrakt: Práca sa zaoberá čiastkovou úlo-
hou spojenou s výskumom BEC (Boseho-
Einsteinových korelácií) pri energiách 7 TeV.
Konkrétne závislosťou hadronizačného polomeru
R a nekoherenčného faktora (incoherence factor)
λ (chaotickosti p) od pseudorapidity trekov η.
Kľúčové slová: Boseho-Einsteinove korelácie,
π± mezóny, experiment ATLAS, pseudorapidita.

1 Teoretický základ

Korelačná funkcia C2 dvoch identických bozónov
je definovaná ako [Weiner, 2000]:

C2(p1,p2) =
P (p1,p2)

P (p1)P (p2)
, (1)

kde p1 a p2 sú hybnosti častíc. P (p1,p2) je dvoj-
časticová hustota pravdepodobnosti nájsť časticu
s hybnosťou p1 a súčasne s ňou časticu s hybnos-
ťou p2. P (p1) a P (p2) sú jednočasticové hustoty
pravdepodobnosti nájsť časticu s hybnosťou p1

resp. p2.
Prístup založený na aproximácii vlnových fun-

kcii častíc rovinnými vlnami vedie k nasledujú-
cemu tvaru korelačnej C2 funkcie pre gaussovské
rozdelenie hustoty pravdepodobnosti zdroja

C2(Q) = 1 + λe−Q
2R2

, (PWG)

kde λ je takzvaný nekoherenčný faktor (incohe-
rence factor) a bol zavedený empiricky (môže
nadobúdať hodnoty od 0 pre úplne koherentný
zdroj, až po 1 pre úplne chaotický). Q2 = −q2
je relativistický invariant Q2 = M2 − 4m2, kde
M je invariantná hmotnosť dvojčasticového sys-
tému, m je hmotnosť častice a q = p1 − p2 je
rozdiel hybností častíc.
Treba v tejto časti zdôrazniť, že symetria vlno-

vej funkcie systému identických bozónov spôso-
buje, že korelačná C2 funkcia nie je konštantou a
∗smiesko@nic-nac-project.org
†zenis@fmph.uniba.sk

závisí hlavne od Q2. Tiež treba zdôrazniť, že v pp
zrážkach vznikajú hlavne pióny (> 80%).
V experimente sa tiež používa C2 funkcia

s exponenciálnym rozdelením hustoty pravdepo-
dobnosti zdroja (PWE):

C2(Q) = 1 + λe−QR, (PWE)

Toto je však iba empirická parametrizácia bez fy-
zikálneho zdôvodnenia.

Obr. 1: Dva identické bozóny vyžiarené z toho istého
zdroja.

Kvantovo-optický prístup k BEC

Korelačnú C2 funkciu môžeme tiež odvodiť po-
mocou kvantovo-optického prístupu, čo nás pri-
vedie k nasledujúcemu tvaru korelačnej fun-
kcie [Weiner, 2000]:

C2(Q) = 1 + 2p(1− p)e−R2Q2
+ p2e−2R

2Q2
,

(OAG)
kde p je parameter zvaný chaotickosť (chaoti-
city), ktorá môže nadobúdať hodnoty od 0 (pre
úplne koherentný zdroj) až 1 (pre úplne chaotický
zdroj). Je ľahké nahliadnuť, že rovnica (PWG) je
čiastočným prípadom rovnice (OAG) s p = 1 = λ.
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V experimente sa občas používa exponenciálna
modifikácia C2 funkcie (OAG)

C2(Q) = 1 + 2p(1− p)e−RQ + p2e−2RQ, (OAE)

čo je tiež iba experimentálna parametrizácia.

1.1 Konštrukcia korelačnej C2 funkcie

Pre experimentálne meranie korelačnej C2(Q)
funkcie je potrebné získať signálne rozdelenie
N(Q) obsahujúce BEC a vydeliť ho referenčným
N ref(Q) ktoré BEC neobsahuje.

C2(Q) = N(Q)/N ref(Q), (2)

kde signálne rozdenie N(Q) je rozdelenie párov
rovnako nabitých trekov N±±(Q) a N ref(Q) je
rozdelenie párov trekov bez Bose-Eisteinových
korelácií. N ref(Q) rozdelení je viacero typov, my
sme však pracovali iba s jedným, a to s rozdele-
ním párov opačne nabitých trekov z toho istého
eventu.
Toto rozdelenie má niekoľko neduhov, obsahuje

rezonancie ako ρ, ω, K, K∗, . . . , je preto nutné
vylúčiť niektoré oblasti Q z fitu (v našom prí-
pade v oblasti Q od 350 do 750 MeV), tiež, tak
ako pre ostatné typy signálnych rozdelení, je po-
trebné preň urobiť korekciu na Coulombovskú in-
terakciu.

1.2 Coulombovská korekcia

Merané rozdelenie párov rovnako alebo
opačne nabitých piónov Nmeas(Q) za prí-
tomnosti Coulombovskej interakcie je
dané [Pratt, 1986] [Gyulassy, 1997] [Juricic, 1989]

Nmeas(Q) = G(Q)N(Q), (3)

kde N(Q) je rozdelenie bez vplyvu Coulombov-
ských síl a G(Q) je Gamowov difúzny faktor

G(Q) =
2πη

e2πη − 1
, (4)

kde Sommerfeldov parameter η je definovaný ako

η = ±αm|Q| , (5)

kde α je konštanta jemnej štruktury (1/137) a m
je hmotnosť častice. Znamienko plus je pre pár
rovnako nabitých a mínus pre pár opačne nabi-
tých piónov.

2 Dataset a výber eventov

Na analýzu sme použili tzv. „minimum bias“
eventy, teda eventy ktoré sú vyberané trigrami
ktoré uprednostňujú iné ako single difraktívne a
elastické procesy.
Počet vybraných eventov je okolo 20 miliónov.
Tiež sme použili Monte Carlo (MC) vzorku

s približne 14 miliónmi eventov. MC vzorka
bola vytvorená pomocou MC generátora Pyt-
hia 6.421 [Sjöstrand, 2006] (the ATLAS MC09
Pythia6 tune [ATLAS, 2010]), s nedifraktív-
nimi, single-difraktívnimi a double-difraktívnimi
procesmi započítaními vzhľadom na ich účinné
prierezy. Tieto eventy boli potom simulované a
zrekonštruované pomocou programu na simuláciu
detektoru ATLAS [ATLAS, 2010].

2.1 Výber eventov

Eventy vybrané na analýzu museli spĺňať nasle-
dujúce podmienky:

• Event nesmel byť označený ako kozmický.

• Event musel mať dva alebo viac zrekonštru-
ovaných trekov.

• Event musel mať iba jeden primárny vertex:
1 primárny a 0 sekundárnych vertexov.

3 Výber trekov

Na treky boli aplikované ďalšie kritéria, tak aby
sa odstránili hlavné zdroje pozadia a chyby pri
rekonštrukcií. Použité kritéria sú zhrnuté v Ta-
buľka 1

4 Trek – trek korekcie

Na treky bola tiež aplikovaná štandardná ATLAS
procedúra na korekciu trekou, ktorá zahŕňa ko-
rekciu na:

• efektivitu rekonštrukcie treku ε(pT, η), ktorá
je funkciou pseudorapidity η a priečnej hyb-
nosti pT.

• Podiel sekundárnych častíc fsec(pT, η),

• Podiel vybraných trekov, ktorých primárne
častice sa nachádzajú mimo vybranej kine-
matickej oblasti fokr(pT, η).
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popis kritérium

pseudorapidita treku | η |< 2,5
priečna hybnosť treku pT > 100 MeV
počet zásahov na trek v pixel detektore trk_nPixHits > 0
počet zásahov v SCT ak pT treku je v intervale (100, 200) MeV trk_nSCTHits ≥ 2
počet zásahov v SCT ak pT treku je v intervale (200, 300) MeV trk_nSCTHits ≥ 4
počet zásahov v SCT ak pT treku je viac ako 300 MeV trk_nSCTHits ≥ 6
minimálna priečna vzdialenosť treku od vertexu | d0 |< 1,5 mm
minimálna pozdĺžna vzdialenosť treku od vertexu | z0 ∗ sin(θ) |< 1,5 mm
χ2 kritérium pre pT treku väčšiu než 10 000 MeV Prob(χ2,ndf) ≥ 0,01

Tabuľka 1: Výberové kritéria na treky, θ je azimutálny uhol treku, ndf ≡ počet stupňov voľnosti.

• Falošné treky ffake(pT, η).

Použitý vzťah na váhovanie trekov:

w(pT, η) =
1

ε(pT, η)
[1− fsec(pT, η)]

· [1− fokr(pT, η)] · [1− ffake(pT, η)] (6)

Váhovacie faktory použité v (6) sú oficiálne
efektivity ATLAS Standard Model Minimum
Bias skupiny.
Aby sa vylúčila možnosť falošnej rekonštrukcie

dvoch trekov bol zvolený limit na Q medzi dvoma
trekmi Qmin = 20 MeV.

5 Výsledky

Hlavným dôvodom skúmania závislosti R a λ (p)
od pseudorapidity η bola hypotéza, že pre veľký
systém sa okrem jednej centrálnej hadronizačnej
oblasti vytvoria ďalšie dve menšie v smere osi de-
tektora, tak ako je to znázornené na Obr. 2.
V takomto prípade by mal hadronizačný polo-

mer R pri istej hodnote η prudko narásť (skočiť),
zatiaľ čo nekoherenčný faktor λ (p) poklesnúť pri
rastúcej pseudorapite trekov η.

pp

Obr. 2: Overovaná hypotéza.

Túto závislosť sme skúmali pomocou korelač-
nej C2(Q) funkcie, vyjadrenej pomocou rozdielu
štvorhybností Q, fitovanej jednou zo štyroch te-
oretických C2 funkcií PWG PWE OAG OAE.
A to pri dvoch hodnotách multiplicity trekov: pre
ľubovoľnú multiplicitu a pre multiplicitu väčšiu
ako 50.
Keďže sme ako referenčné rozdelenie N ref(Q)

použili rozdelenie N+−(Q) v oblasti od 350 do
750 MeV (šrafovaná oblasť na Obr. 3) sa z dô-
vodu rezonancií a iných rozdielov medzi rovnako
a opačne nabitými rozdeleniami párov trekov fit
odchyľuje od dát, preto bola táto oblasť z fitu
vylúčená. S rastúcou multiplicitou a klesajúcou
priečnou hybnosťou pT sa táto odchýlka stáva me-
nej výrazná.
Na Obr. 3 hore sa nachádza príklad korelačnej

C2(Q) funkcie pri pseudorapidite η medzi 0,3 a
0,5 a ľubovoľnej multiplicite fitovanej teoretickou
C2 funkciou OAG. A na Obr. 3 dole sú potom zo-
brazené rezíduá ε, definované ako pomer rozdielu
korelačnej C2(Q) a teoretickej C2 funkcie k neis-
tote C2(Q) funkcie.
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Obr. 3: Príklad korelačnej C2(Q) funkcie fitovanej te-
oretickou C2 funkciou OAG.

5.0.1 Multiplicita N > 0
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Obr. 4: Závislosť R od η pre N±±(Q)/N+−(Q) a ľu-
bovolnú multiplicitu.
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Obr. 5: Závislosť λ (p) od η pre N±±(Q)/N+−(Q)
a ľubovolnú multiplicitu.

5.0.2 Multiplicita N > 50
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Obr. 6: Závislosť R od η pre N±±(Q)/N+−(Q) a mul-
tiplicitu N > 50.

Na Obr. 4 a Obr. 6 je zobrazená závislosť
hadronizačného polmeru R od pseudorapidity η,
ktorá vykazuje pre funkcie PWG a OAG veľmi
podobný priebeh a mierny rast s rastúcou η. Tak
isto aj nekoherenčný faktor λ (p), zobrazený na
Obr. 5 a Obr. 7, vykazuje pre tieto dve funkcie po-
dobný klesajúci priebeh (o konštantu). Pre fun-
kciu OAE vykazuje R najväčší rast a λ (p) pokles,
ale zároveň aj najväčšie neistoty.
Na Obr. 4 je zrejmí malý skok približne pri

η ≈ 1 pre všetky štyri C2 funkcie. Skok sa nachá-
dza aj v grafe Obr. 5 pri tej istej hodnote η. Pri
multiplicite N > 50 je skok pri η ≈ 1 na Obr. 6
vyditeľný len pre funkciu OAG, ale na grafe pre
λ na Obr. 7 je viditeľný pre všetky C2 funkcie.
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Obr. 7: Závislosť λ (p) od η pre N±±(Q)/N+−(Q) a
multiplicitu N > 50.

5.1 Funkcia R2

Rezonancie kvôli ktorým sme vylúčili z fitu ko-
relačných C2(Q) funkcií určitú oblasť Q nepôso-
bia len v tejto oblasti. Pôsobia aj na oblasť pod
Q < 350 MeV, v tejto oblasti však očakávame
BEC. Pomocou Mote Carla je možné urobiť ko-
rekciu na rezonancie v referenčnom rozdelení pá-
rov opačne nabitých trekov N+−(Q) tak, že skon-
štruujeme takzvanú R2 funkciu:

R2 =
C2(Q)

CMC
2 (Q)

(7)

kde C2(Q) je korelačná funkcia získaná predele-
ním rozdelenia N±±(Q) rozdelením N+−(Q) a
CMC
2 (Q) je korelačná funkcia získaná pomocou

Monte Carla ktorá neobsahuje BEC.
Monte Carlo simulácia obsahuje 50,1 % pro-

duktov rezonancií z ktorých: ρ (35,9 %), ω (27,7
%), K, K∗ (25,9 %), η (5,5 %), η′ (2,3 %), φ (1,7
%). Okrem toho ešte asi 1 % trekov patrí elektró-
nom.
Funkciu R2 sme tiež fitovali štyrmi teoretic-

kými C2 funkciami: PWG, PWE, OAG, OAE pre
dve rôzne multilplicity: N > 0 a N > 50. Aj te-
raz sme museli z fitu vylúčiť istú oblasť Q (od
500 do 700 MeV), kvôli odchýlkam ktoré vznikli
ako dôsledok ďalších rozdielov medzi N±±(Q) a
N+−(Q).

5.1.1 Multiplicita N > 0
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Obr. 8: Závislosť R od η pre R2 a ľubovolnú multipli-
citu.
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Obr. 9: Závislosť λ (p) od η pre R2 a ľubovolnú mul-
tiplicitu.
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5.1.2 Multiplicita N > 50
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Obr. 10: Závislosť R od η pre R2 a multiplicitu N >
50.
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Obr. 11: Závislosť λ (p) od η pre R2 a multiplicitu
N > 50.

Závislosť hadronizačného polomeru R od η pre
funkciu R2 je zobrazená na Obr. 8 pre multipli-
citu N > 0 na Obr. 10 pre multiplicitu N > 50.
Pre C2 funkcie PWG a OAG vykazujú hodnoty
R pre obe multiplicity podobný priebeh, avšak
malý skok v okolí η ≈ 1 je badateľný len pre
Obr. 8 ktorý zodpovedá ľubovoľnej multiplicite.
Skok resp. nárast je viditeľný aj v priebehu C2

funkcie OAE. Hodnoty R na grafe na Obr. 10 sú
príliš nepresné, aby sa z nich dalo niečo usudzo-
vať.
Pre zavislosť nekoherenčného faktora λ (p) zo-

brazenom na Obr. 9 a Obr. 11 je situácia analo-
gická.

Veľké neistoty grafov na Obr. 10 a Obr. 11 sú
spôsobené malou štatistikou.

6 Záver

Hadronizačný polomer R resp. nekoherenčný fak-
tor λ (p) vykazujú pre C2(Q) korelačnú funkciu
malý skok v okolí η ≈ 1 pre obe multiplicity, čo
podporuje našu hypotézu. Tento skok je bada-
teľný aj pre funkciu R2 ale len pri multiplicite
N > 0. Pre funkciu R2 a multiplicitu N > 50
je kvôli veľkým neistotám správanie R a λ (p)
s rastúcou pseudorapiditou η nejednoznačné.
Aby sme mohli jednoznačne potvrdiť našu hy-

potézu je potrebné znížiť neistoty, najmä pre mul-
tiplicitu N > 50, čo môžme dosiahnuť zvýšením
štatistiky alebo použitím iného referenčného roz-
delenia N ref(Q). Skok môže byť tiež spôsobený
samotným detektorom ATLAS, keďže je poskla-
daný z viacerých typov detektorov.
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Meranie mobilít kladných iónov pre TPC ALICE
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Abstrakt: V práci sa zaoberáme štúdium drif-
tových rýchlostí (mobilít) kladných iónov v rôz-
nych plynových zmesiach [Ar(90 %)+CH4(10 %);
Ar(70 %)+CO2(30 %); Ar(99 %)+CO2(1 %)]. Pre
potreby meraní bola špeciálne vytvorená driftová ko-
mora využívajúca vlastnosti mnohovláknovej propor-
cionálnej komory ako zdroja kladných iónov.

Kl’účové slová: TPC ALICE, driftová komora, drif-
tová rýchlost’ a mobilita kladných iónov

Úvod

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) predsta-
vuje experiment v LHC (Large Hadron Collider)
optimalizovaný na štúdium zrážok t’ažkých iónov
pri t’ažiskovej energií ∼ 5,5 TeV na nukleónový pár.
Hlavným ciel’om výskumu ALICE sú nepertubatívne
vlastnosti QCD (deconfinement a obnovenie chirál-
nej symetrie)[1].

V praxi to znamená skúmanie rovnovážnych ako
aj nerovnovážnych stavov silno interagujúcej hmoty
pri hustote energie ε ' 1−1000 GeV f m−3 s ciel’om
pochopit’ fyziku nielen partónovej hustoty pri stave
nasýtenia vo fázovom priestore, ale aj jej dynamický
prechod k hadronizácii (confinement) v hustom jad-
rovom prostredí. Takýmto spôsobom môžeme lepšie
pochopit’ štruktúru QCD fázového diagramu a vlast-
nosti fázy kvark-gluónovej plazmy[2].

Hlavným trackovacím (z angl. track = stopovat’)
detektorom experimentu ALICE je časovo-projekčná
komora (Time Projection Chamber = TPC), spolu
s ITS1, TRD2 a TOF3 poskytujú meranie hybnosti
nabitých častíc, ich identifikáciu spolu s určovaním
vertexov s dostatočným rozlíšením hybnosti, dvoj-
trackovou separáciou a dE/dx rozlíšením v oblasti
pt < 10 GeV/c a pseudorapidity |η |< 0,9 [1],

η =−ln
[

tan
(

θ
2

)]
, (1)

∗aszab23@gmail.com
†imrich.szarka@fmph.uniba.sk

1Inner Tracking System
2Transition Radiation Detector
3Time-Of-Flight detector

kde θ vyjadruje uhol vyletujúcej častice voči osi
zväzku. Pre redukovanú dĺžku tracku (pri redukova-
nom rozlíšení hybnosti) možno dosiahnut’ akceptan-
ciu i pri |η |= 1,5[3].

Teoretické predpoklady poukazujú na možnú hra-
nicu multiplicitnej hustoty pri centrálnych Pb− Pb
zrážkach na LHC spadajúcu do intervalu od 2000 do
6000 nabitých častíc na jednotku rapidity pri strednej
rapidite

(
dNch
dη

)
. ALICE detektory sú konštruované

do maximálnych dNch
dη = 8000. V skutočnosti možno

pri nominálnej luminozite 1027 cm−2s−1 dosiahnut’
detekciu 8000 zrážok za sekundu (minimum-bias),
z ktorých približne iba 10 % odpovedá centrálnym
zrážkam [2], [3].

Očakáva sa, že TPC ALICE možno prevádzkovat’
pri frekvenciách centrálnych zrážok až do 200 Hz.
Pri danej frekvencii zrážok Pb−Pb zo simulácií vy-
plýva,že vel’kost’ priestorového náboja kvôli iónovej
odozve počas otvorenia bránovacieho napätia začína
byt’ porovnatel’ná s nábojom vzniknutým vplyvom
ionizácie v driftovej komore. Tento výsledkom spô-
sobuje nepresnosti v trackovaní na úrovni pár mili-
metrov [3].

Problém porovnatel’ných priestorových nábojov
súvisí s konštrukciou TPC ALICE (bližšie vysvetlené
v sekcii (1)). Jedným z riešení sa stáva výmena súčas-
nej plynovej náplne za "rýchlejšiu".

1 TPC ALICE

TPC disponuje valcovitým tvarom, ktorého aktívny
objem je ohraničený v radiálnom smere vnútorným
polomerom dĺžky 85 cm a vonkajším polomerom
dĺžky 250 cm. Celková dĺžka cylindra je približne na
úrovni 5 m pozdĺž osi zväzku [4].

Drift nabitých častíc zabezpečuje tzv. field cage
v objeme takmer 90 m3, ktorej celková hrúbka ne-
smie presahovat’ 5 % radiačnej dĺžky častíc [4]. Jej
3D schéma bez čítacích komôr je zobrazená na obr. 1
[3].

Vo vytýčenom priestore field cage generuje elek-
trické pole vel’kosti 400 V/cm pomocou centrálnej
elektródy s napätím 100 kV a deličmi napätia zabez-
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Obr. 1: Schéma field cage bez čítacích komôr [3]

pečujúc tak driftový čas elektrónov cez 2,5 m dlhý
driftový priestor na úrovni 90 µs.

Z hl’adiska detekcie častic resp. ich trackov majú
dôležitú úlohu koncové platne (end caps) rozdelené v
azimutálnom smere na bloky čítacích komôr (ROC)4.
V radiálnom smere su označované ako vnútorné resp.
vonkajšie (IROC5, OROC6) [4]. ROC svojou stavbou
pripomínajú mnohovláknové proporcionálne komory
(MWPC7) navyše obsahujú katódové čítacie pady (z
angl. pad = platnička), prierez ROC-om je zobrazený
na obr. 2

Obr. 2: Pohl’ad prierezom ROC ukazujúci padové
platne, krycie elektródy, katódové a anódové vlákna
[4]

Pracovným médiom je plyn pri atmosférickom
tlaku vybraný na základe optimálnej driftovej rých-
losti, nízkej difúzii, nízkej radiačnej dĺžke taktiež
malom rozptyle častíc a efekte priestorového ná-
boja. Momentálne pre tieto účely vyhovuje zmes

4Read-Out Chamber
5Inner Read-Out Chamber
6Outer Read-Out Chamber
7Multi Wire Proportional Chamber

Ne/CO2/N2 v pomere 85,72/9,52/4,76 %. Z hl’a-
diska dlhodobej stability a procesu starnutia boli vy-
lúčené zmesi obsahujúce CH4 a CF4 [3], hoci napo-
sledy spomenutý plyn preukazuje lepšie vlastnosti pri
vel’kých plynových zosilneniach.

Obr. 3: Driftová rýchlost’ vD a difúzna konšt. DT pre
zmesi plynov [5]

Obr. 4: Porovnanie plynového zosilnenia stability
Gain zmesi Ne+CO2 po pridaní N2 [6]

Akonáhle častica ionizuje plyn vzniknuté elek-
tróny driftujú smerom k anódam MWPC, kým ióny k
strednej elektróde. Vysoká hustota elektrického pol’a
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Obr. 5: Nákres snímania signálu pomocou katódo-
vých padov [7]

v oblasti MWPC dodá elektrónom dostatočnú ener-
giu, čim vzniká lavína, ktorá sa zozbiera na anó-
dových vláknach. Dôležitú úlohu hrajú vzniknuté
kladné ióny ktoré driftujú smerom od anódy a tým in-
dukujú elektrický signál na katódových padoch. Aby
ióny neprešli do driftového priestoru a nenarušili ho-
mogenitu driftového pol’a je nutné ich zachytávat’,
túto funkciu plní tzv. bránovacie vedenie (pripojené
ku trigger-u). Bránovacie vedenie okrem toho chráni
MWPC pred pret’ažením, pri uzavretí blokuje prilie-
tavajúce elektróny z driftového priestoru [1]. Sche-
maticky je rekonštrukcia tracku častice zobrazená na
obr. 5

1.1 TPC upgrade

Po LS28 sa plánuje prechod z dnešnej frekvencie
Pb−Pb interakcií∼ 500 Hz na zhruba 100−násobok
50 kHz [8]. Pri takýchto vysokých frekvenciách nie
je možné použit’ bránovací trigger (prechod na kon-
tinuálny read-out), čo spôsobí narušenie homogenity
driftového pol’a vplyvom priestorového náboja klad-
ných iónov. Za takýchto podmienok sa stáva nevý-
hodné použit’ MWPC na zosilnenie signálu [9].

V súčasnosti prebiehajú štúdie využívajúce tzv.
GEM9 fólie. Jeden z plánov upgrade-u je použi-
tie GEM-ov namiesto MWPC [8], [9]. So zavede-
ním GEM-ov je spojená otázka ohl’adom schopnosti
tienenie kladných iónov vznikajúcich pri znásobení
elektrónov z prvotnej ionizácie, ked’že sa neuvažuje
o zariadení podobnom bránovaciemu vedeniu (gating

8Second Long Shutdown, 2018
9Gas Electron Multiplier (obr. 7)

grid) [9]. V tejto oblasti sa očakávajú systematické
štúdie, hlavne na tému mobilít kladných iónov v rôz-
nych zmesiach plynov.

Obr. 6: Zretel’ný pokles plynového zosilnenia pri
väčších interakčných frekvenciách [9]

Obr. 7: GEM dvojvrstva vodivého materiálu vypl-
nená dielektrikom

2 Štúdium vlastností plynových ná-
plní

2.1 Prototyp driftovej komory

Vytvorili sme komoru špeciálne prispôsobenú pre po-
treby určenia mobilít kladných iónov v plynových
zmesiach, obr. 8. Skladá sa z plynovej tlakovej ná-
doby, v ktorej je umiestnená MWPC s elektródami
formujúcimi driftové pole. Geometria MWPC bola
skonštruovaná podl’a ALICE komory (obr. 10). Jej
presná schéma spolu aj s driftovým priestorom a po-
pisom jednotlivých častí komory je zobrazená na obr.
9.
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Použité plynové zmesi [Ar(90 %) +CH4(10 %);
Ar(70 %)+CO2(30 %); Ar(99 %)+CO2(1 %)] boli
plnené pri konštantnom tlaku 1,08 atm (dôvod, prečo
za tlakovú jednotku bola vybraná „atm” je vysvetlený
v podsekcii 2.2).

Obr. 8: Prototyp driftovej komory
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Obr. 9: Schéma driftovej komory

Obr. 10: Geometria ALICE komory (nal’avo OROC,
napravo IROC)

Ionizáciu pracovného plynu sme realizovali α žia-
ričom 241Am nasmerovaným do driftového priestoru
medzi GRID1 a GRID2, s energiou vyletujúcej α
častice rovnej 5,477 MeV (85 %).

Obr. 11: Schéma zapojenia meracieho zariadenia, bol
použitý kladný režim nastavenia napätí na zdrojoch
HV 1, HV 2 a HV 3

Vzniknuté elektróny predriftovali do proporcionál-
nej komory kde sa znásobili a zároveň vytvorili
na anódových vláknach záporný signál. Anódy boli
cez predzosilňovač pripojené k pamät’ovému osci-
loskopu (LeCroy), obr. 11. Elektrónový signál plnil
funkciu trigger-ovacieho signálu pre detekciu klad-
ných iónov vzniknutých v proporcionálnej komore
snímaných čítacou elektródou (ROCa), obr. 9, pripo-
jenou na druhý kanál osciloskopu (LeCroy). Aby ne-
došlo k nakopovaniu signálu zdroj α častíc bol koli-
movaný a odtienený, frekvenciu vyletovania α častíc
sme odhadovali ≈ 200 Hz.

Čítacia elektróda bola pripojená k predzosilňovaču
(obr. 12). Čast’ našich meraní spočívala na správnom
tvarovaní signálu, ktoré sme dosahovali nastavením
RC = τ konštanty zmenou vel’kosti kapacity konden-
zátora označeného červenou farbou, výsledky sú zo-
brazené v sekcii 2.3.

©

12 MΩ

50 MΩ

−

+

©
+6 V

100 kΩ

©
−6 V

1 kΩ

33 kΩ

−

+

©

1 kΩ

Obr. 12: Schéma dvojstupňového predzosilňovača s
tvarovačom signálu, označený ako PreAmp na obr.
11
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Gas Ions Mobolity
[
cm2V−1s−1

]
Ref

Ar CH+
4 1,87 [12]

CH4 CH+
4 2,26 [12]

Ar CO+
2 1,72 [12]

CO2 CO+
2 1,09 [12]

CF4 C2H+
6 1,04 [13]

CF4 C3H+
8 1,05 [13]

CF4 CH+
4 1,06; 1,07 [13]

Ne Ne+ 4,14 [14]
Ar Ar+ 1,535 [14]

CH4 CH+
4 2,22 [15]

CF4 CH+
4 1,06 [15]

Ar CH+
4 2,07 [15]

Obr. 13: Experimentálne hodnoty mobilít niektorých
kladných iónov v rôznych plynoch, za normálnych
podmienok (21◦−23◦ C, atmosferický tlak) v [12]

2.2 Mobilita kladných iónov

Mobilita K je definovaná pomocou driftovej rýchlosti
vd a intenzity el. pol’a E ako [10], [11]

K =
vd

E
(2)

V prípade dvoj-teplotného riešenia Boltzmannovej
rovnice[10], pre závislost’ K od T a E/N platí [11]

K =
3q
8N

(
π

2µkBTe f f

)1/2 1+α
Ω(1,1)(Te f f )

(3)

kde
µ =

mM
m+M

(4)

a
3
2 kBTe f f =

3
2 kBT + 1

2 Mv2
D(1+β ) (5)

Rovniciach vystupujúce parametre: q (náboj iónu),
kB (Boltzmannova konst.), m a M (hmotnosti iónu a
neutrálnej častice), Ω(1,1)(Te f f ) (integrál prenesenej
hybnosti závislý od efektívnej teploty). Štandardne sa
v literatúre mobilita K vyjadruje v tvare tzv. reduko-
vanej mobility

K0 =
NK
N0

= K
(

273,15K
T

)( p
1 atm

)
(6)

V tabul’ke na obr. 13 sú znázornené hodnoty mobi-
lít kladných iónov v najčastejšie používaných plyno-
vých náplniach.

V prípade zmesi plynov sa výsledná mobilita určí
podl’a približného Blancovho zákona [12]

1
µ (I+, AB . . . N)

= ∑
k

f (k)
µ (I+, k)

(7)

Mixture Ion Mobility
[
cm2V−1s−1

]

Ar+CH4(10 %) CH+
4 1,903

Ar+CO2(30 %) CO+
2 1,466

Ar+CO2(1 %) CO+
2 1,71

Obr. 14: Výsledné mobility KS pre zmesi plynov, vo
výpočtoch použité dáta z [12]

kde µ (I+, AB . . . N) je mobilita iónu I+ v zmesi ply-
nov AB . . . N (vrátane I), µ (I+, k) je mobilita iónu
I+ v k-tom plyne a f (k) je koncentrácia k-teho plynu
v zmesi. Vzt’ah 7 podl’a [11] zlyháva pri vysokých
E/N kedy Te f f bude rôzne pre tie isté ióny v rôznych
neutrálnych plynoch a v zmesiach, dokonca i za rov-
nakých T a E/N. Pre nami používané zmesi plynov
sú výsledné mobility podl’a vzt’ahu 7 zobrazené v ta-
bul’ke na obr. 14.

Mixture Ion Mobility
[
cm2V−1s−1

]

Ar+CH4(10 %) CH+
4 1,75

Ar+CO2(30 %) CO+
2 1,348

Ar+CO2(1 %) CO+
2 1,581

Obr. 15: Hodnoty mobilít KExp s korekciou na von-
kajšie podmienky experimentu (p, T )

V experimentálnych výsledkoch (sekcia 2.3) sa v
grafoch vynášala závislost’ driftovej rýchlosti vd od
pomeru E

p v tvare uvedenom nižšie podl’a [10]

vd = X
E
p

(8)

kde X predstavuje smernicu priamky a nie mobilitu.
Pre možnost’ porovnania experimentálnych výsled-
kov s tabul’kovými je nutné ich transformovat’, kom-
bináciou vzt’ahov 6 a 8 dostávame transformačný
vzt’ah

KS = X
TS

TExp pS
= KExp

pExpTS

TExp pS
(9)

kde TS = 295,15 K, pS = 1 atm a TExp = 293,15 K a
pExp = 1,08 atm.

2.3 Experimentálne výsledky

Ako už bolo spomenuté v sekcii 2.1 pre optimálne
určenie časových charakteristík signálov bolo nutné
správne určit’ hodnotu RC = τ konštanty. Výsledky
sú zobrazené na obr. 16. Za pracovnú hodnotu τ sme
zvoli 235 ns (C = 4,7 pF), čím sme boli v zhode s
prácou [15], (τ = 200 ns).
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Obr. 16: Tvary signálov pre rôzne hodnoty kapa-
cít, napätia sú zobrazené v poradí Anode, GRID1,
GRID2, čítacia elektróda Read−Out Cathode je dr-
žaná na nulovom potenciáli

Obr. 17: Tvary signálov v závislosti od použitého
anódového napätia

Na obr. 17 sú zobrazené výsledky závislosti tvaru
signálov od vel’kosti plynového zosilnenia. Boli po-
užité dve hodnoty hustoty anódových vláken, čím
sa sledoval vplyv na izochronitu driftujúcich iónov.
Ďalšie merania sa vykonali pre hustotu anód (Anode
pitch) rovnú 5 mm kvôli zachovaniu dostatočnej am-
plitúdy signálov pri relatívne nižšom anódovom na-
pätí. Z obrázka 17 taktiež vidno relatívne posunutie
signálov v čase, daný efekt možno vysvetlit’ rozdiel-
nou schopnost’ou tienenia elektród GRID1 pre rôzne
hustoty anódových vláken.

Za driftový čas td sme považovali úsek medzi
dvoma šípkami na obr. 17. Štartovací signál vyzna-
čený zelenou šípkou predstavuje moment ked’ ióny
opustili proporcionálnu komoru. Červená šípka pred-

Obr. 18: Driftová rýchlost’ v závislosti od použitého
napätia plynového zosilnenia

stavuje čas kedy ióny dorazili na čítaciu elektródu,
v tomto prípade sme čas rozlišovali pre prípad nábe-
hovej hrany (Leading Edge [L]) alebo píku signálu
(Gaussian [G]). Výsledky sú zobrazené na obr. 18.
Driftovú rýchlost’ vd sme určili podl’a vzt’ahu 10

vd =
sd

td
(10)

kde sd je dĺžka driftového priestoru. Takýto spô-
sob je necitlivý na odchýlky spôsobené nebra-
ním do úvahy času driftu iónov medzi GRID2 a
Read − Out Cathode10. Pre prípad rovnakých polí
(EDri f t = EGRID2) platí

sGRID2

sd

EDri f t

EGRID2
=

1,5
9,5

.
= 0,16 =

tGRID2

td
(11)

Ak by sa bolo pole EGRID2 = 3EDri f t potom platí

tGRID2

td
.
= 0,05 (12)

Preto sa vykonali merania závislosti driftovej rých-
losti od napätia medzi GRID2 a Read−Out Cathode.
Výsledky sú zobrazené na obr. 19a, obr. 19b a obr.
19c.

Podl’a vzt’ahu 8 v rozsahu nízkych hodnôt E
p

možno mobilitu KExp využitím vzt’ahu 9 určit’ so
smernice priamky závislosti vd od E

p . Výsledky sú zo-
brazené na obr. 20a, obr. 20b a obr. 20c.

Záver a diskusia

Prototyp ionizačnej driftovej komory sa ukazuje byt’
vhodným prostriedkom na meranie mobilít kladných

10ROCa
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(a)

(b)

(c)

Obr. 19: Závislost’ pomeru meranej vd k teoretickej
vtheo od vzájomného pomeru rozdielu napätí medzi
GRID2−ROCa a GRID1−GRID2

(a)

(b)

(c)

Obr. 20: Závislost’ vd od pomeru E
p pri rôznych hod-

notách napätí na vláknach GRID2
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iónov, hoci sú potrebné d’alšie zlepšenia. Závislost’
tvarov signálov od rôznych hodnôt RC = τ konštánt
nám ukázala vhodnost’ použitia čo možno najmen-
ších. V experimentálnych merania sa použila τ =
235 ns, použitie menších hodnôt nám spôsobilo ne-
stabilitu predzosilňovača v dôsledku skutočnosti, že
sme boli na úrovni parazitných kapacít plošných spo-
jov.

Určovanie smernice priamky pre stanovenie mobi-
lity podl’a nábehovej hrany signálov prináša lepší sú-
lad s dátami z literatúry [12]. Na grafoch z obr. 20a,
obr. 19b a obr. 19c je badatel’ný konštantný posun Q
priamky vd = X E

p +Q. Posun možno vysvetlit’ tak,
že celkový čas potrebný na presun iónov z miesta ich
vzniku až k čítacej elektródy je tT = t1 + td + tGRID2.
Hoci sme sa čas tGRID2 snažili minimalizovat’ a t1
nebrat’ do úvahy vhodným zvolením štartovacieho
bodu, vo výsledkoch by to nemalo vplývat’ na hod-
noty mobilít, ktoré závisia iba od sklonu (smernice)
priamky vd = X E

p .
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Top quark charge measurement using opposite b-jet charge
information
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Abstract: In this paper we present the top quark
charge study in tt̄ production, which was carried out
with the ATLAS experiment using 2.05fb−1 sam-
ple obtained at

√
s = 7 TeV and the corresponding

Monte Carlo sample. We used the most common
approach based on direct charge analyses of the top
quark decay products, for b-jet charge determination
a weighting technique was used. We tested a new
approach based on rejecting events where both b-jets
have the same sign of electric charge. Results from
this method were compared with the results from the
usual method, where this event cut was not required.
We found out that despite big statistics loss (∼ 47%)
this new approach gives better results.

Keywords: top quark, b-jet, jet charge, combined
charge, lepton and b-jet pairing algorithm

Introduction

In 1995 a new particle was discovered in Fermilab
on CDF and D0 experiments [1, 2]. It is widely ac-
cepted that this particle is the Standard Model (SM)
top quark with charge +2/3 1. At the end of nineties
a theoretical model appeared [3] which predicted an
exotic heavy quark t̃ (XM quark) with mass around
170 GeV (similar to the mass of the observed quark)
but with charge −4/3. In this model the top quark
with charge +2/3 also exists, but with mass around
270 GeV. Though the mentioned model was experi-
mentally excluded due to non/existence of quark with
mass around 270 GeV, it is still important to distin-
guish experimentally whether we observe SM or XM
quark. A strong preference to the SM - at 95% con-
fidence level (CL) - was given by CDF and D0 ex-
periments [4, 5, 6]. First results from the ATLAS
[7, 8] experiment at 0.7 fb−1 data sample [9] were
again without a full (5σ CL) exclusion of the XM
scenario. This is the reason why it is still interesting

∗matej.melo@gmail.com
†stanislav.tokar@fmph.uniba.sk

1Electric charges in this paper are in units of elementary
electric charge, e = 1.602 ·10−23 C.

to come with more precise measurement of the top
quark charge, using higher statistics of the ATLAS
experiment.

The top quark 2 lifetime is roughly 3 ·10−25 s [10],
less than hadronization time. Therefore we observe a
”bare quark” decay, instead of top hadrons. There are
several techniques used for experimental top quark
charge studies, discussion on this topic can be found
in [11]. In our study we focused on the most common
method, based on direct charge analyses of the top
quark decay products.

With 99.8% probability 3 the top quark decays into
W boson and b quark:

t+2/3→W+1 +b−1/3 (1)

Assuming XM scenario:

t̃−4/3→W−1 +b−1/3 (2)

Therefore we need to identify both W boson and b
quark charges. W decays almost immediately, with
probability 1/3 leptonically (to electron e, muon µ
or tau-lepton τ 4 and the corresponding neutrino ν).
The lepton charge directly determines the W charge.
However, b quark hadronizes and is observed only as
a shower of hadrons called jet. There are two tech-
niques used for b-jet charge determination: Soft lep-
ton tag (studied in [9]) and charge weighting proce-
dure. We used the second approach, it is described in
section 1.2.

In reality we have tt̄ pairs which implies 2 W
bosons and 2 b-jets. Lepton-b-jet pairing algorithm

2In this paper we will defaultly use the name top quark, but
we must not forget it might be the XM t̃-quark.

3According to CKM matrix [12] (Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa matrix, or just quark mixing matrix), which describes
the strength of quark flavour-changing weak decays.

4Tau-lepton is also unstable and decays almost immediately
into e, µ (both ∼17%) or hadronically [13]. This makes tau-
lepton identification quite difficult. In our analyses we therefore
distinguished only between 2 branches - events with one high
pT (transverse momentum) electron and events with one high pT
muon. However, we have to remember that they might be decay
products of tau-lepton.
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(lb-pairing, described in section 1.3) is used to match
the isolated lepton to the corresponding b-jet which
comes from the same top quark, (there is another b-
jet in approximately opposite direction - opposite b-
jet). After lb-pairing we can calculate the combined
charge Qcomb, which is given by b-jet charge multi-
plied by charge of lepton associated with this b-jet by
lb-pairing. SM predicts negative Qcomb values, while
XM positive.

In previous studies after lb-pairing mostly only b-
jets associated with lepton were used. In our study
we examined whether we can effectively use also the
opposite b-jet charge information. We rejected events
where both b-jets have the same sign of charge, i.e.
events, where is high probability that in one case the
weighting procedure failed.

1 Top quark charge analysis

1.1 Signal process

Depending on the W bosons decay modes in tt̄ events,
there are three possible decay modes:

• Hadronic mode - both W bosons decay hadroni-
cally. It occurs with probability 4/9, but because
of huge QCD background it is not suitable for
top charge analyses.

• Semileptonic mode - one W decays hadroni-
cally, the second W decays leptonically. It oc-
curs with probability 4/9, it has moderate back-
ground and statistically it is more significant
than dilepton mode. Therefore in our analyses
we focused on this process.

• Dileptonic mode - both W bosons decay lepton-
ically. Very clear process, but it has lower statis-
tics - its probability is only 1/9.

In summary, we studied the process

pp→ tt̄→W+bW−b̄→ bb̄ j jlν , (3)

where neutrino was observed as missing transverse
energy ET .

1.2 B-jet charge weighting procedure

As we already mentioned, b quark hadronizes and in-
stead of one particle we observe a whole shower of
hadrons (jet). A jet charge weighting technique [14]
was developed to determine effective charge of the
observed jet. As a result of optimisation, it requires:

• Only tracks belonging to b-jet within a cone 5

∆R < 0.25 are accepted

• Only tracks with pT > 10 GeV are considered

• Maximum of 10 tracks with the highest pT is
used

Tracks which pass these criteria are used to calculate
the effective b-jet charge via formula

Qb- jet =
∑i qi|~j ·~pi|κ
∑i |~j ·~pi|κ

, (4)

where qi (~pi) is charge (momentum) of i-th particle,
~j is a unit vector in direction of jet axis and κ is a
constant, defined by an optimisation procedure to 0.5.

1.3 Lepton-b-jet pairing algorithm

When we know W (lepton) charge and charges of
both b-jets 6, we need to associate the lepton to cor-
responding b-jet, i.e. to pair the products of the
same top quark. In our study we used lepton-b-jet
pairing algorithm, based on studying the invariant
mass of lepton-b-jet pairs. If assignment is correct,
m(l,b- jet) cannot exceed the mass of the top quark.
The following condition must be fulfilled:

m(l,b- jet(1))< mcr ∧m(l,b- jet(2))> mcr, (5)

where mcr = 155 GeV is critical mass, obtained from
optimisation studies (Fig. 1).

Efficiency ε of this algorithm (probability of ful-
filling the condition (5)) is quite low, only 28.3%. On
the contrary, it gives high purity P = 86.6% (proba-
bility that the lepton is correctly matched to the cor-
responding b-jet, when the condition (5) is fulfilled).
For the top quark charge study only events which
passed this criterion are used.

1.4 Combined charge

For top quark studies in tt̄ events a special variable
combined charge (Qcomb) was introduced. It is de-
fined by formula:

Qcomb = Ql
b- jet ·Ql, (6)

5Cone ∆R is defined as ∆R =
√

∆η2 +∆φ 2, where ∆η is
pseudorapidity [15] and ∆φ is azimuthal angle in the detector
cylindrical coordinates.

6In some events we have for various reasons more than 2
b-jets. In that case we study the 2 with the highest pT .
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Figure 1: MC simulation of lb-pair invariant mass
from the same top quark (red) and from different top
quarks (blue). Source: [16]

where Ql
b- jet is the effective b-jet charge given by (4)

and Ql is the charge of lepton which is matched to
this quark by condition (5). It can be easily shown
that in SM the mean value of Qcomb is negative while
in XM positive.

Q combined
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 [e]
comb

Q
1 0.5 0 0.5 1

E
v
e

n
ts

0

20

40

60

80

100 Q combined
Mean   0.000813± 0.0835 

Q asoc. with +l
Mean   0.00115± 0.0806 

Q asoc. with +l
Mean   0.00115± 0.0806 

Q asoc. with l
Mean   0.00115± 0.0865 

Q asoc. with l
Mean   0.00115± 0.0865 

Figure 2: Typical shape of combined charge spec-
trum, in this case for SM Monte Carlo (MC) signal
tt̄ events, electron branch. We derived it from charge
spectrum of b-jets associated with positive charged
lepton (red), to which we added charge spectrum of
b-jets associated with negative charged lepton (blue)
multiplied by -1. The small peaks at values -1 and 1
are given by jets where all tracks had the same sign
of electric charge.

Purity P of the combined charge determination is

given by formula

P =
N(Qcomb < 0)

N(Qcomb < 0)+N(Qcomb > 0)
, (7)

where N(Qcomb < 0) is number of events with nega-
tive b-jet combined charge and N(Qcomb > 0) is num-
ber of events with positive combined charge (here we
assume SM scenario, i.e. low purity - less than 50%
- would mean XM).

2 Top quark charge measurement
using opposite b-jet charge

2.1 Basic idea

In our previous studies the combined charge was cal-
culated from the b-jet associated with isolated lepton,
information from the opposite b-jet was in this last
part of analyses unused. However, according to the
section 1.1 the two b-quarks should be of opposite
charge. As a consequence the two b-jets, correspond-
ing to the parton level quarks, should have in most
cases 7 opposite charge sign. In our study we there-
fore rejected events where both b-jets have the same
sign of charge and we analysed impact of this cut on
final results. In Fig. 3 we compared both the usual
and this new approach.
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Figure 3: Comparison of Qcomb spectra when using
the usual method (blue) and the new method (black),
MC electron branch signal sample. It is obvious that
in the new approach the peak is more skewed, but at
the expense of significant statistics loss.

7Not necessarily. Approximately 15% of b-jets have wrong
sign because of B0−B0 oscillations [17]. This fact significantly
decreases the purity of the combined charge determination.
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2.2 Analysed data and MC samples

For our analyses we used official ATLAS experiment
data and MC samples. The data were collected in
proton-proton collisions during the year 2011 at the
energy

√
7 TeV. The total integrated luminosity is

2.05±0.04 fb−1.
The MC samples were simulated using official

ATLAS simulation and reconstruction code. The
MC@NLO Monte Carlo generator [18] in combina-
tion with HERWIG [19] was used to simulate the MC
signal sample. Full list of generators for background
processes and detailed description of the MC samples
can be found in [20]. Total MC integrated luminosity
167.4 fb−1 was reweighted to the data sample size, to
simulate the real process.

On these samples selection criteria were applied to
select th tt̄ semileptonic events. For example, one iso-
lated high-pT lepton, at least 4 high-pT jets (two of
them b-tagged 8) and high missing ET were required.
The detailed list of event cuts can be also found in
[20]. In addition to these cuts, in our method we re-
quired opposite b-jet charges, i.e. the following con-
dition had to be fulfilled:

Q(1)
b- jet ·Q

(2)
b- jet < 0 (8)

2.3 Background processes

The event selection criteria are developed to mini-
mize the unfavorable background effects. However,
they are not ideal and still sometimes different pro-
cesses pass these selection criteria. In our analyses
we considered the background processes:

• W boson + jets

• Z boson + jets

• Diboson events - WW , WZ and ZZ

• QCD multijet processes

• Single top quark production

It should be noted that single top quark produc-
tion is not a genuine background because it gives the
same sign of combined charge as the signal process.
However, it is considered as background in terms of
studying the tt̄ signal process.

8For b-tagging JetFitterCombNN weight > 0.35 [21] was re-
quired.

We expect that MC correctly describes these pro-
cesses, except of QCD. In case of QCD we have cross
section several orders higher than in other processes
and only a tiny fraction passes these criteria, there-
fore MC is not sufficiently accurate. Instead of MC
simulations we use data driven technique - the Matrix
method, which is based on selecting two categories of
events, using tight and loose lepton selection criteria;
described in [22].

If we want to compare the MC signal sample with
the data, we need to add the expected background to
the MC simulated signal sample.

2.4 Results

In this section we present our results - combined
charge spectra obtained using the usual method (Fig.
4, 6, 8) and our new method (Fig. 5, 7, 9). In each
spectrum we compare the MC simulation (including
background) with the ATLAS data. The dashed area
describes the MC uncertainty - including statistical
uncertainty, cross-section uncertainty (10%) and lu-
minosity uncertainty (1.8%). The plot under each his-
togram displays the data/MC ratio for each bin.

The complete results including partial results for
different background processes are displayed in Ta-
bles 1 and 2. The uncertainties are given again by the
statistical uncertainty, luminosity uncertainty (1.8%)
and cross-section uncertainty, which varies from 10%
(single-top) to 50% (QCD processes).

To assess suitability of the new method it is impor-
tant to study both its purity P and efficiency ε . From
Fig. 3 it is obvious that the new method gives higher
purity, but it is not clear whether it is worthy the low
efficiency. Low efficiency means bigger statistical
uncertainties and might cause that the final result is
even worse. To clarify this we studied two indicators.
First one is the

ξ =
|< Qcomb > |

σ<Qcomb>
(9)

ratio - it measures on how many standard deviations
(CL) is the Qcomb charge sign determined. The sec-
ond one is quality factor ε(2P− 1)2 used for purity
vs. efficiency optimization. The resulting values of
these indicators for both methods are displayed in Ta-
bles 3, 4 and 5.
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Figure 4: Combined charge spectrum for electron
branch, usual method.
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Figure 5: Combined charge spectrum for electron
branch, new method.
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branch, usual method.
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branch, new method.
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1 0.5 0 0.5 1

E
v
e

n
ts

/0
.0

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 1
 L dt = 2.05 fb∫

lep.+jets

Data 2011

MC

uncertainty

 [e]
comb

Q
1 0.5 0 0.5 1

d
a

ta
/M

C

0.5

1

1.5

< QMC
comb > = -0.105±0.008

< Qdata
comb > = -0.120±0.007
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Electron branch

Process:
usual method new method

N < Qcomb > N < Qcomb >

W+jets 77±15 -0.077±0.050 40±9 -0.044±0.071
Z+jets 9±3 0.078±0.153 6±3 0.129±0.190

Diboson 1±1 0.223±0.573 0±1 -0.241±0.735
QCD 18±10 -0.005±0.111 13±7 -0.003±0.010

non-top-bkgd 105±18 -0.014±0.041 59±10 0.041±0.054
Single top 67±11 -0.067±0.042 35±7 -0.083±0.058

Signal 1421±156 -0.080±0.009 755±85 -0.120±0.012
Signal + bkgd 1592±158 -0.075±0.008 850±86 -0.107±0.012

Data 1574±40 -0.084±0.009 859±29 -0.130±0.012

Table 1: Number of events and mean combined charge for different simulated processes and data in electron
branch, results for both usual and our new method.
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Muon branch

Process:
usual method new method

N < Qcomb > N < Qcomb >

W+jets 132±24 -0.047±0.032 68±13 0.018±0.044
Z+jets 14±4 -0.184±0.091 7±3 -0.165±0.146

Diboson 2±2 -0.069±0.029 1±1 0.103±0.341
QCD 36±19 -0.014±0.064 18±10 0.005±0.072

non-top-bkgd 184±31 -0.052±0.028 94±17 0.004±0.037
Single top 80±12 -0.051±0.038 42±8 -0.075±0.053

Signal 1826±200 -0.078±0.008 962±108 -0.116±0.011
Signal + bkgd 2090±203 -0.074±0.007 1099±110 -0.104±0.010

Data 2213±47 -0.078±0.007 1141±34 -0.112±0.010

Table 2: Number of events and mean combined charge for different simulated processes and data in muon
branch, results for both usual and our new method.

Electron branch

Method:
MC+bkgd Data

ε [%] P [%] ε(2P−1)2 ξ ε[%] P [%] ε(2P−1)2 ξ
usual method 100.0 60.0 0.040 8.9 100.0 60.8 0.047 9.6
new method 53.4 66.7 0.060 9.2 54.6 68.0 0.071 11.2

Table 3: Comparison between relative efficiency ε , purity P, quality factor ε(2P− 1)2 and ratio ξ (9) in both
methods, electron branch.

Muon branch

Method:
MC+bkgd Data

ε [%] P [%] ε(2P−1)2 ξ ε[%] P [%] ε(2P−1)2 ξ
usual method 100.0 60.0 0.040 10.6 100.0 60.5 0.044 11.2
new method 52.6 66.4 0.057 10.3 51.6 68.0 0.067 11.6

Table 4: Comparison between relative efficiency ε , purity P, quality factor ε(2P− 1)2 and ratio ξ (9) in both
methods, muon branch.

Combined electron + muon branch

Method:
MC+bkgd Data

ε [%] P [%] ε(2P−1)2 ξ ε[%] P [%] ε(2P−1)2 ξ
usual method 100.0 60.0 0.040 13.8 100.0 60.6 0.045 14.8
new method 52.9 66.5 0.058 13.8 52.9 68.0 0.068 16.2

Table 5: Comparison between relative efficiency ε , purity P, quality factor ε(2P− 1)2 and ratio ξ (9) in both
methods, electron + muon branch.
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Conclusion

In Figures 4-9 we observe a good agreement between
the data and the MC predictions. Only in Fig. 5 there
is a slight disagreement at 1.5 σ CL. In general the
data give slightly higher | < Qcomb > | values than
MC predicts.

In Tables 1 and 2 we see combined charge values
for different background processes, they should be
consistent with 0. This is in the new method perfectly
fulfilled.

In Tables 3, 4 and 5 the purity and relative
efficiency values are compared. The electron +
muon combination in the new approach gives values
ε = 52.9% and P = 66.5%, compared to the previous
method: ε = 100% and P = 60.0%. According to Ta-
ble 5 the ξ value remains unchanged in both methods
in case of MC, but in the case of real data it is higher
in our method. Finally, the quality factor ε(2P−1)2

is in our method significantly higher in both branches.
In summary, the new approach gives purity which

is worth the loss of almost half of the statistics.
According to the comparison of the quality factor
ε(2P− 1)2 and the ξ value (9) in both methods we
can state that the new approach gives better results
than the previous method. This approach is usable
also in other processes with two b-jets with oppo-
site sign of charge, for example in forward-backward
asymmetry studies, which might be the window to the
new physics behind the SM.
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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá štúdiom náboja b-jetu na báze 
MC simulácií.   

Skúma vplyv rozličných kritérií na absolútnu 
hodnotu náboja b-jetu. Pri výbere leptón – jetového 
párovacieho algoritmu skúma aj hodnotu tzv. 
kombinovaného náboja b-jetu. 

Bol preskúmaný vplyv výberu kónusu, priečnej 
hybnosti b-jetu, prahu na b-tagovací faktor, ako aj 
odklonu jetovej osi od tzv. trekovej osi na náboj 
b-jetu. 

 
Kľúčové slová: b-jet, b -kvark, MC simulácia, 
náboj jetu, top-kvark, kombinovaný náboj 

1 Úvod 

Skúmanie b-jetu a jeho náboja má význam pre  
základné testy Štandardného modelu (SM) ako aj 
fyziku za SM. Vlastnosti top-kvarku, procesy 
Supersymetrie (SuSy) ako aj procesy s Higgsovou 
časticou sa často skúmajú prostredíctvom  ich 
rozpadov na b-kvarky. Stredná doba života  top-
kvarku a aj Higgsovej častice je veľmi krátka,  
takmer okamžite sa rozpadajú cez rozličné kanály  
na b-kvarky, ktoré potom v detektore hadronizujú a 
vytvárajú b-jety.  
Stredná doba života top-kvarku je 5·10

−25
s [PDG], v 

detektore teda máme možnosť vidieť iba jeho 
produkty rozpadu. S pravdepodobnosťou 99,8% sa 
top-kvark rozpadá na W-bozón a b-kvark (bottom 
kvark). 
     t

+2/3
 → W

+1
 +b

−1/3 

Na experimentálne určenie náboja top-kvarku a 
neskôr na skúmanie vlastností Higssovho bozónu je 
treba určiť náboj b-jetu.  

Podľa SM má byť náboj b-kvarku -1/3, avšak v 
experimente nemeriame priamo náboj b-kvarku ale 
len efektívny náboj b-jetu, prostredníctvom nábojov 
častíc obsiahnutých v kónuse b-jetu. Na lepšie 
určenie  náboja b-jetu sa skúmajú rozličné výberové 
kritériá odrážajúce vlastností b-jetov. Táto práca sa 
zaoberá niektorými z nich. Konkrétne výberom 
kónusu, priečnej hybnosti b-jetu, rozdielu smeru osi 
b-jetu a a osi určenej na základe trajektórií častíc 
(trekov) . 

Obr. 1:  Feynmanove diagramy znázorňujúce 

rozpadové módy top-kvarku (a-dileptónový, b- 

leptón-jetový, c - hadrónový) 

2 Nábojová procedúra na 
určenie náboja b-jetu 

Na určenie náboja b-jetu sa kvôli vysokému 
pozadiu používa nábojová procedúra, ktorá používa 
len treky spĺňajúce určité kritériá: 
 Berieme len treky z kónusu  ∆R < 0,25. Kónus 

∆R je definovaný ako ∆R
2
 =φ

2
+η

2
, kde φ je 

polárny uhol v cylindrickej sústave detektora a 
η je pseudorapidita. [Wiki] 

 Vyberáme len jety s aspoň 2 trekmi a 
maximálne 10. Ak je trekov viac ako 10, tak 
zoberieme prvých 10 s najväčšou priečnou 
hybnosťou. 

 Používame ďalšie výberové kritéria, napr. na 
invariantnú hmotnosť, priečnu hybnosť miónu, 
relatívnu priečnu hybnosť miónu vzhľadom na 
os jetu. 

 Samotný náboj počítame ako váhovaný náboj 

podľa vzorca 

i
i

i
ii

bjet

pj

pjq

q 



 (1) 

kde qi je náboj, ip


je hybnosť i-teho treku, j


 je 

smerový vektor, ktorý určuje smer osi b-jetu a κ 

je parameter optimalizovaný  na 0.5. 

 Kombinovaný náboj. Na zvýšenie štatistiky, a 

teda zníženie chyby sa zavádza kombinovaný 

náboj b-jetu. Ten je definovaný: 

Qcomb = Q
l
bjet x Ql (2) 
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kde Q
l
bjet je náboj b-jetu vypočítaný váhovaciou 

procedúrou a Ql je náboj s ním spárovaného 

leptónu.
1
   Rozloženie kombinovaného náboja 

Qcomb je znázornené na nasledujúcom obrázku  

spolu s nábojom b-jetu asociovaným s kladným 

v resp. záporným leptónom. 

 

Obr. 2:  Rozloženie kombinovaného náboja a nábojov 

asociovaných s kladným, resp. záporným leptónom 

 
Párovanie (asociácia) leptónu a b-jetu sa 

realizuje na základe párovacieho kritéria založeného 
na tom, že invariantná hmotnosť leptónu a b-jetu 
pochádzajúcich z toho istého top-kvarku musí byť 
menšia ako je hmotnosť top-kvarku. 

Vďaka zavedeniu kombinovaného náboja sa 
nám zlúčením efektívnych nábojov b-jetov a antib-
jetov  do jedného histogramu zvýši štatistika a zníži 
sa chyba v určení kombinovaného náboja. Chyba v 
určení kombinovaného náboja sa používa ako 
optimalizačný faktor. 

3 Skúmanie vplyvu odklonu 
jetovej a trekovej osi 

Skúmali sme odklon osi b-jetu daného vo vzorke od 
osi b-jetu spočítanej pomocou trekov b-jetu po 
zohľadnení výberových kritérií na kombinovaný 
náboj. 

Výberové podmienky boli nasledovné: aspoň 2 
treky v b-jete, maximálne ich môže byť 10,  priečna 
hybnosť b-jetu bola väčšia ako 20 GeV. Použil som 
vzorku di-jetových eventov s tzv. soft-miónovým 
tagom, teda jeden z b-jetov mal v rámci svojho 
kónusu mión, a podľa neho sme potom určili či ide 
o b-jet, alebo antib-jet.  V semileptónovom rozpade 
b-kvarku na mión znamienko miónu určuje 
znamienko b-kvarku. 

 

μν+μW      W,+cb  

 

                                                           
1 leptón a b-jet majú pochádzať z toho istého 

rozpadajúceho sa objektu 

 

Obr. 3:  Spektrum odklonu osi b-jetu zo vzorky od osi 

b-jetu spočítanej pomocou trekov b-jetu 

 

 

Obr. 4:  Spektrum kombinovaného náboja 

spočítaného pomocou osi b-jetu zo vzorky 

 

 

Obr. 5:  spektrum kombinovaného náboja 

spočítaného pomocou osi b-jetu zo vzorky 

 

 

Obr. 6:  Porovnanie kombinovaného náboja b-jetu  

spočítaného podľa osi b-jetu zo vzorky a osi b-jetu 

spočítanej pomocou trekov b-jetu 
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Výberové podmienky boli nasledovné: aspoň 2 
treky v b-jete, maximálne ich môže byť 10,  priečna 
hybnosť b-jetu bola väčšia ako 20 GeV. Použil som 
vzorku di-jetových eventov s tzv. soft-miónovým 
tagom, teda jeden z b-jetov mal v rámci svojho 
kónusu mión, a podľa neho sme potom určili či ide 
o b-jet, alebo antib-jet.  V semileptónovom rozpade 
b-kvarku na mión znamienko miónu určuje 
znamienko b-kvarku. 

Ukázalo sa, že keď počítame náboj b-jetu na 
základe osi b-jetu,  či na základe  trekov b-jetu, tak 
to nemá vplyv na kombinovaný náboj b-jetu. Tiež 
orezanie o „chvost“ neprinesie pozitívny efekt, lebo 
toto orezanie by malo zanedbateľný vplyv na 
zvyšný náboj a navyše by sme tak vylúčili vyššie 
(lepšie) hodnoty. 

Na nasledujúcom obrázku je znázornený dôvod, 
prečo je treba, aby sme zvolili kritérium dolného 
prahu relatívnej priečnej hybnosti b-jetu a miónu.  
Vylúčime tak kvarky iných druhov.   Z obr. 7 
jednoznačne vyplýva, že pre pT

rel 
>1 GeV dominujú 

mióny z rozpadov b-kvarku. 

 

Obr. 7: Spektrum relatívnej priečnej hybnosti miónu 

(pTrel) pre mióny pochádzajúce z rozpadu rôznych 

kvarkov 

4 Skúmanie vzťahu medzi 
priečnou hybnosťou b-jetu, 
kónusom b-jetu a nábojom b-
jetu 

V tejto časti sme nepoužili kombinovaný náboj, tak 
ako v predchádzajúcej časti. Jety  sme neasociovali 
s miónmi, ale s kvarkami z ktorých pochádzajú.  
Použili sme  dijetové eventy s b a antib-jet pármi, 
jet s miónom v kónuse je miónový jet a jet na 
opačnej strane je away b-jet. Na určenie náboja sme  
použili MC-truth informáciu. Brali sme b-tagovaný 
away jet a asociovali sme ho b-kvarkom partónovej 
úrovne.  

Vyberali sme treky pre kónusy 0.15, 0.2, 0.25, 
0.3, 0.4 a na základe nich sme rekonštruovali  
kombinovaný náboj. Kombinovaný náboj sme 
skúmali  v rozličných oblastiach priečnych hybností 
b-jetu  (pt

b-jet
). Oblasť pt

b-jet
 od 20-170  GeV som 

rozdelil po desiatich GeV, za nimi sú ešte oblasti 
170-200, 200 -250, 250 a viac GeV. 

Použili sme  3 rozličné prahy na b-tagovací 
faktor  b-jetu

2
: bez ohraničenia, s prahom väčším 

ako 0.35 a ako 1.8 
Dolný prah priečnej hybnosti miónu sme volili 

4,7,10 GeV. 
Pre relatívnu priečnu hybnosť miónu sme 

nastavili dolný prah 0 a 1200MeV. 

 

Obr. 8: Graf spektra priečnej hybnosti b-jetu 
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Obr. 9: Graf náboja b-jetu pre spektrum priečnej 

hybnosti jetu, kónusom 0,25 bez  b-tagovacieho 

prahu. Získané náboje b-jetu sú fitované  

exponenciálnou funkciou 

 

                                                           
2
  b-tagovací faktor b-jetu je veličina, ktorá je 

mierou pravdepodobnosti toho, že daný b-jet bol 

iniciovaný b-kvarkom. 
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Obr. 10: Graf náboja b-jetu pre spektrum priečnej 

hybnosti jetu, kónusom 0,25 s  b-tagovacím prahom 

b-jetu 0,35. Získané náboje b-jetu sú fitované  

exponenciálnou funkciou 
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Obr. 11: Graf náboja b-jetu pre spektrum priečnej 

hybnosti jetu, s kónusom 0,25 s b-tagovacím prahom 

b-jetu 1,8. Získané náboje b-jetu sú fitované  

exponenciálnou funkciou 

 

Ako vyplýva z priložených tabuliek,   výber 
kónusu nad 0,25 má zanedbateľný vplyv  na náboj 
b-jetu. 

Pre oblasť vysokých priečnych hybností b-jetu 
má náboj klesajúcu tendenciu. Tú sme ofitovali 
exponenciálnym fitom. 

5 Záver 

Po preskúmaní rozdielu kombinovaného náboja 
spočítaného pomocou osi b-jetu a pomocou osi 
spočítanej zo trekov b-jetu nám vyplynulo, že od 
ich výberu to závisí len minimálne a na toto 
kritérium netreba prihliadať. 

Tiež sme preskúmali závislosť náboja b-jetu od 
kónusu a vzhľadom na jeho kvalitu je najlepšou 
voľbou už známa hodnota kónusu 0,25. 

So zvyšovaním prahu na b-tagovací faktor nám 
síce rastie hodnota náboja b-jetu, avšak klesá 
početnosť udalostí čím sa zvyšuje chyba. 
Rozumným optimom sa ukazuje používanie prahu 
0,35. 

Zo spektra  náboja b-jetu pre rozličné oblasti  
priečnej hybnosti jetu vidieť, že so zvyšujúcou 
priečnou hybnosťou náboj klesá. 

Literatúra 

[PDG] The Review of Particle Physics, J. Beringer 
et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D86, 
010001 (2012)  

[S. Abachi et al., 1995] S. Abachi et al. (D0 
collaboration), Phys. Rev. Lett.74 (1995) 2632. 

[Abe et al., 1995] Abe et al. (CDF collaboration), 
Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 2626. 

[Wiki] http://en.wikipedia.org/wiki/Top_quark  
k dátumu 5.4.2013 

[Wiki] http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorapidity  
k dátumu 5.4.2013
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Tabuľky s kombinovanými nábojmi na dijetovej vzorke so softmiónovým tagom 

pT
muon

 >4 GeV a  pT
rel

>1200MeV 

 

pT
muon

 >7 GeV a  pT
rel

>1200MeV 

 

pT
muon

 >10 GeV a  pT
rel

>1200MeV

 Qcomb muon pt 7 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,041 0,003 75263 -0,041 0,003 72403 -0,036 0,017 2860

0,35 -0,051 0,003 45186 -0,052 0,003 43101 -0,041 0,019 2085

1,8 -0,054 0,003 37986 -0,055 0,003 36222 -0,038 0,02 1764

 Qcomb_track muon pt 7 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,035 0,002 75263 -0,035 0,002 72403 -0,032 0,013 2860

0,35 -0,045 0,002 45186 -0,045 0,002 43101 -0,039 0,016 2085

1,8 -0,047 0,003 37986 -0,047 0,002 36222 -0,04 0,017 1764

 Qcomb muon pt 10 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,042 0,003 61891 -0,043 0,003 59629 -0,038 0,019 2262

0,35 -0,054 0,003 36950 -0,054 0,003 35318 -0,051 0,021 1632

1,8 -0,056 0,004 31069 -0,057 0,004 29687 -0,048 0,022 1382

Qcomb_track muon pt 10 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,036 0,002 61891 -0,036 0,002 59629 -0,042 0,014 2262

0,35 -0,047 0,002 36950 -0,047 0,002 35318 -0,049 0,017 1632

1,8 -0,048 0,003 31069 -0,048 0,003 29687 -0,046 0,019 1382

 Qcomb muon pt 4 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,039 0,003 85353 -0,04 0,003 82030 -0,025 0,017 3323

0,35 -0,05 0,003 51316 -0,051 0,003 48889 -0,033 0,018 2427

1,8 -0,051 0,003 43065 -0,052 0,003 41006 0,03 0,019 2059

 Qcomb_track muon pt 4 ptrel1200

dR_all DR <0.1 DR >0,1

treshold <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries <Q_comb> sigma_Q_comb entries

no -0,033 0,002 85353 -0,033 0,002 82030 -0,026 0,013 3323

0,35 -0,043 0,002 51316 -0,044 0,002 48889 -0,032 0,015 2427

1,8 -0,045 0,002 43065 -0,046 0,002 41006 -0,034 0,016 2059
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Tabuľky spektra kombinovaného náboja pre rozličné oblasti priečnej hybnosti bjetu (bjpt)

bez váhy

kon/bjpt 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,116 0,019 6639 0,130 0,010 14388 0,114 0,006 18283 0,114 0,006 15644 0,119 0,006 12034

0,20 0,122 0,016 7604 0,137 0,009 15510 0,119 0,005 19214 0,114 0,005 16166 0,112 0,005 12303

0,25 0,117 0,014 8045 0,135 0,008 15872 0,123 0,005 19508 0,115 0,005 16332 0,110 0,005 12387

0,30 0,110 0,012 8211 0,133 0,007 16009 0,119 0,005 19606 0,115 0,004 16378 0,109 0,004 12412

0,40 0,113 0,011 8271 0,131 0,007 16052 0,120 0,004 19624 0,115 0,004 16384 0,110 0,004 12413

kon/bjpt 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,122 0,006 9318 0,108 0,007 6985 0,100 0,008 5244 0,085 0,009 4032 0,105 0,010 3372

0,20 0,118 0,006 9507 0,105 0,006 7102 0,103 0,007 5303 0,084 0,009 4092 0,098 0,010 3424

0,25 0,115 0,005 9553 0,106 0,006 7130 0,107 0,007 5333 0,085 0,008 4109 0,098 0,009 3439

0,30 0,114 0,005 9562 0,108 0,006 7137 0,106 0,007 5337 0,084 0,008 4111 0,099 0,009 3443

0,40 0,114 0,005 9563 0,108 0,006 7137 0,106 0,007 5337 0,084 0,008 4111 0,099 0,009 3443

kon/bjpt 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,106 0,012 2848 0,101 0,014 2647 0,091 0,014 2446 0,083 0,015 2102 0,067 0,016 1791

0,20 0,107 0,012 2889 0,096 0,013 2687 0,095 0,013 2480 0,088 0,014 2130 0,070 0,015 1804

0,25 0,107 0,011 2901 0,099 0,013 2695 0,094 0,013 2498 0,092 0,013 2138 0,073 0,014 1809

0,30 0,105 0,011 2901 0,096 0,012 2695 0,092 0,013 2498 0,092 0,013 2138 0,073 0,014 1809

0,40 0,105 0,011 2901 0,096 0,012 2695 0,092 0,013 2498 0,092 0,013 2138 0,073 0,014 1809

kon/bjpt 170 -200 200-250 250 a viac

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,106 0,011 3380 0,116 0,012 2102 0,093 0,021 532

0,20 0,104 0,010 3412 0,115 0,011 2121 0,095 0,020 532

0,25 0,105 0,009 3416 0,114 0,011 2124 0,100 0,019 533

0,30 0,105 0,009 3416 0,114 0,011 2124 0,100 0,019 533

0,40 0,105 0,009 3416 0,114 0,011 2124 0,100 0,019 533

Vaha 0,35  

kon/bjpt 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,116 0,020 6362 0,132 0,010 13639 0,116 0,006 17274 0,118 0,006 14579 0,126 0,006 11187

0,20 0,123 0,016 7256 0,139 0,009 14640 0,122 0,006 18053 0,118 0,005 14978 0,120 0,005 11402

0,25 0,118 0,014 7666 0,136 0,008 14951 0,126 0,005 18275 0,118 0,005 15084 0,118 0,005 11458

0,30 0,111 0,013 7819 0,135 0,007 15072 0,123 0,005 18353 0,118 0,004 15118 0,117 0,004 11474

0,40 0,114 0,011 7875 0,133 0,007 15104 0,123 0,004 18364 0,119 0,004 15122 0,116 0,004 11474

kon/bjpt 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,126 0,006 8583 0,116 0,007 6310 0,114 0,008 4730 0,092 0,009 3620 0,100 0,010 3040

0,20 0,121 0,006 8709 0,113 0,006 6393 0,116 0,007 4764 0,092 0,008 3655 0,092 0,010 3072

0,25 0,118 0,005 8736 0,114 0,006 6407 0,121 0,007 4786 0,094 0,008 3667 0,094 0,009 3082

0,30 0,117 0,005 8742 0,116 0,006 6411 0,120 0,007 4788 0,093 0,008 3668 0,094 0,009 3084

0,40 0,117 0,005 8742 0,116 0,006 6411 0,120 0,007 4788 0,093 0,008 3668 0,094 0,009 3084

kon/bjpt 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,107 0,012 2517 0,111 0,014 2316 0,097 0,014 2148 0,102 0,015 1838 0,095 0,015 1554

0,20 0,108 0,011 2539 0,108 0,013 2343 0,103 0,013 2161 0,109 0,014 1850 0,095 0,014 1560

0,25 0,105 0,011 2543 0,112 0,012 2345 0,101 0,013 2168 0,111 0,013 1853 0,095 0,014 1561

0,30 0,106 0,011 2543 0,107 0,012 2345 0,100 0,013 2168 0,111 0,013 1853 0,095 0,014 1561

0,40 0,106 0,011 2543 0,107 0,012 2345 0,100 0,013 2168 0,111 0,013 1853 0,095 0,014 1561

kon/bjpt 170 -200 200-250 250 a viac

<Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries <Q_bhad> sigma_q entries

0,15 0,112 0,010 2946 0,128 0,012 1735 0,075 0,019 450

0,20 0,111 0,009 2963 0,124 0,011 1742 0,075 0,018 450

0,25 0,110 0,009 2964 0,123 0,011 1743 0,079 0,018 450

0,30 0,110 0,009 2964 0,123 0,011 1743 0,079 0,018 450

0,40 0,110 0,009 2964 0,123 0,011 1743 0,079 0,018 450
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Vaha 1,8  

kon/bjpt 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries

0,15 0,120 0,020 5762 0,140 0,011 12470 0,120 0,006 15806 0,121 0,006 13249 0,126 0,006 10177

0,20 0,128 0,016 6549 0,145 0,009 13304 0,127 0,005 16445 0,121 0,005 13536 0,120 0,005 10331

0,25 0,119 0,014 6891 0,140 0,008 13561 0,130 0,005 16603 0,121 0,005 13608 0,117 0,005 10367

0,30 0,111 0,013 7023 0,140 0,007 13651 0,127 0,005 16650 0,121 0,004 13629 0,117 0,004 10377

0,40 0,118 0,011 7070 0,139 0,007 13678 0,126 0,004 16656 0,121 0,004 13631 0,117 0,004 10377

kon/bjpt 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries

0,15 0,130 0,006 7812 0,118 0,007 5695 0,114 0,008 4284 0,100 0,009 3249 0,111 0,010 2734

0,20 0,123 0,006 7898 0,114 0,006 5741 0,117 0,007 4303 0,099 0,008 3269 0,102 0,010 2752

0,25 0,121 0,005 7916 0,114 0,006 5753 0,120 0,007 4314 0,098 0,008 3276 0,103 0,009 2758

0,30 0,120 0,005 7919 0,115 0,006 5756 0,119 0,007 4315 0,099 0,008 3277 0,103 0,009 2759

0,40 0,119 0,005 7919 0,115 0,006 5756 0,119 0,007 4315 0,099 0,008 3277 0,103 0,009 2759

kon/bjpt 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170

q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries

0,15 0,100 0,012 2228 0,118 0,013 2047 0,097 0,014 1912 0,100 0,015 1653 0,100 0,015 1401

0,20 0,099 0,011 2239 0,108 0,012 2066 0,100 0,013 1919 0,108 0,014 1660 0,100 0,015 1406

0,25 0,096 0,011 2241 0,111 0,012 2066 0,101 0,013 1924 0,113 0,013 1662 0,099 0,014 1406

0,30 0,096 0,011 2241 0,108 0,012 2066 0,100 0,013 1924 0,113 0,013 1662 0,099 0,014 1406

0,40 0,096 0,011 2241 0,108 0,012 2066 0,100 0,013 1924 0,113 0,013 1662 0,099 0,014 1406

kon/bjpt 170 -200 200-250 250 a viac

q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries q_bhad sigma_q entries

0,15 0,111 0,010 2624 0,110 0,012 1480 0,075 0,020 385

0,20 0,110 0,010 2634 0,107 0,011 1484 0,075 0,019 385

0,25 0,109 0,009 2634 0,107 0,011 1484 0,079 0,018 385

0,30 0,109 0,009 2634 0,107 0,011 1484 0,079 0,018 385

0,40 0,109 0,009 2634 0,107 0,011 1484 0,079 0,018 385
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The possibility of observing neutrinoless double
decay offers the opportunity of determining the effec-
tive neutrino mass if the nuclear matrix element were
known. Theoretical calculations are uncertain, and
the occupation of valence orbits by nucleons active in
the decay is likely to be important. Recently, they has
been determined by precisely measuring cross sec-
tions for both neutron-adding and removing transfer
reactions [1]. These results indicate that the Fermi
surface is much more diffuse than in theoretical cal-
culations.

In this presentation the BCS occupancies of indi-
vidual orbits are calculated by considering Woods-
Saxon mean field. Recall that within a mean field ap-
proximation to many-body nuclear problem it is as-
sumed that a single nucleon is moved independently
in the averaged field Û(i) of all other nucleons:

Ĥ =
A

∑
i=1

p̂i
2

2mi
+

A

∑
i< j

V̂ (i, j)≈
A

∑
i=1

[
p̂i

2

2mi
+Û(i)

]
. (1)

The Woods-Saxon potential takes the form

Û(r) =− V0

1+ exp( r−R
a )

. (2)

Here, V0, R and a are parameters representing the po-
tential depth, nuclear radius and diffuseness of the
surface, respectively.

The main aim of this work is to discuss different
parametrizations and modifications of Woods-Saxon
potential [2] and to study their impact on the occu-
pation of valence proton and neutron orbits in the
ground state of nuclei involved in the double beta
decay of 76Ge and 130Te. For that purpose a code
for calculation of single particle energies and wave
functions is developed by taking advantage of basis
of harmonic oscillator wave functions.

The pairing correlations are due to short-range part
of nucleon-nucleon interaction and play a very im-
portant role in nuclei with open shells. In anal-
ogy with the Bardeen, Cooper and Schrieffer (BCS)
∗macko.mire@gmail.com
†simkovic@teller.dnp.fmph.uniba.sk

ground state of a superconductor the wave function
of ground state of even-even nuclei is represented as
follows:

|BCS〉= ∏
j

∏
m>0

(
u j + v jc

†
jmc†

j−m

)
|−〉. (3)

Here c†
jm is creation operator of single particle state

| jm〉 and uk and vk are variational parameters, which
are determined in such way that a corresponding
ground state energy has a minimum. We get a set
of BCS equations

(
∂

∂v j
+

∂u j

∂v j

∂
∂u j

)
〈BCS | Ĥ ′ |BCS〉= 0. (4)

with Ĥ ′ = Ĥ−λnN̂n−λpN̂p. N̂n and N̂p are neutron
and proton particle number operators, respectively.
λp,n is the Lagrange multiplier which has a meaning
of Fermi energy. The u2

k and v2
k represent the proba-

bility that a certain nucleon orbit is not or is occupied.
The occupancy of orbital with total single particle an-
gular momentum j is given by

occupancy( j) = (2 j+1)v2
j . (5)

In our work several different occupancy alterna-
tives are calculated due to considered variations of
the Woods-Saxon mean field for 1p− 0 f5/2− 0g9/2
model space for A=76 nucleus and for 2s− 1d −
0g7/2− 0h11/2 model space for A=130 nucleus and
compared with measured occupancies.
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V prípade zrážok olova pri energii
√

sNN = 2.76
GeV na experimente ALICE môžeme pre protóny,
Λ, Ξ a Ω v centrálnej rapidite stále dobre pozoro-
vat’ prebytok baryónov nad antibaryónmi. Tento pre-
bytok pochádza z prenosu baryónového čísla zo zrá-
žajúcich sa zväzkov. Toto je možné len za predpo-
kladu, že baryónové číslo nie je prenášané len kvar-
kami. Baryónové číslo je v niektorých prípadoch spá-
jané so špeciálnym konfigurovaním gluónového pol’a
vo vnútri baryónu, ktoré sa nazýva strunový uzol
(string junction) [G.H.Arakelyan and al, 2002]. Po-
mocou strunového uzla môžeme baryón definovat’ do
tvaru "Y", kde je v centre umiestnený samotný stru-
nový uzol (SJ) a vo vrcholoch valenčné kvarky (q).
Pri interakcii dvoch baryónov sa môžu následne pre-
trhnút’ jedno, dve alebo všetky tri spojenia medzi SJ
a q. Pretrhnutie spojenia znamená zmena farebného
stavu kvarku tak, že už nie je koherentný so zvyškom
a pokračuje samostatne. Čo vedie k jeho následnému
spomaleniu alebo úplnému pozastaveniu.

V prípade, pri ktorom sa pretrhnú všetky tri spo-
jenia sa baryón vytvorí okolo pôvodnej SJ a to zna-
mená, že baryónové číslo je nesené gluónovym po-
lom. Takto sa môže baryónové číslo prenášat’ cez
vel’ké intervaly rapidity. Pravdepodobnost’ prenosu
baryónového čísla cez interval rapidity ∆y pomo-
cou takejto konfigurácie je úmerná exp(−0.5∆y). Po-
dobne sa prenáša baryónové číslo v prípade, že pri
SJ ostane aj jednen valenčný kvark. Takáto konfigu-
rácia vzniká prevažne v stredných oblastiach ∆y. Pre-
nosy pomocou SJ spojeného s dikvarkom sú potla-
čené v rapidite ovel’a viac a sú dominantné hlavne pri
nižších energiách. Tento predpoklad môžeme overit’
práve naším meraním a jeho porovnaním s predchá-
dzajúcimi experimentami a meraniami so zrážok pro-
tónov pri rovnakej energii.

Veličinu, ktorá dobre popisuje prenos baryónového
čísla nazývame baryónový pomer. V prípade protó-

∗michal.meres@gmail.com
†sitar@fmph.uniba.sk

nov definujeme tento pomer nasledovne:

p
p

=
AsαP−1

AsαP−1 +Bs
1
2(αJ

0+αP−2)

=
[
1+Cexp

[(
αJ

0 −αP
)

∆y
]]−1

, (1)

kde αP je zachytenie pre Pomerón, ktorý je zod-
povedný za párovú produkciu baryónov, αJ

0 je za-
chytenie pre SJ samotnú a je rovné hodnote 0,5. A
kde s je energia zrážky častíc a je ekvivalentná s ∆y
[ALICE Collaboration, 2010].

Pozorujeme, že pomer je nezávislý od rapidity a
priečnej hybnosti častíc. V zrážkach t’ažkých iónov je
ovel’a viac pravdepodobnejšie, že sa roztrhnú všetky
tri spojenia. Ked’že SJ sa prenáša v rapidite s tým is-
tým potlačením ako SJ spojená s kvarkom, nevidíme
rozdiel pre hodnotu pomeru pre pp a PbPb zrážky.
Podobne pozorujeme nezávislost’ pomeru na centra-
lite zrážky t’ažkých iónov. Na obrázku 1 vidíme, že
pomery zo pp a PbPb zrážok sú kompatibilné a tiež,
že rastú s podivnost’ou častice.

Obr. 1: Baryón-antibaryónový pomer pre protóny a
hyperóny pri zrážkach protónov a jadier olova.
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Abstrakt
V práci  sa  budeme  zaoberať  časovým priebehom 
tunelovania  elektrónu  neusporiadanou  vzorkou 
v náhodnom Kronig-Penney modeli.
Odvodíme  prevažne  kvalitatívne  závery  o  vývoji 
vlnového  balíka  a  jeho  zbrzdení pri  prechode 
vzorkou v prípade rezonančného tunelovania. Tieto 
závery potvrdíme numerickou simuláciou.
Kľúčové  slová:  Rezonančné  tunelovanie,  doba 
tunelovania,  simulácia,  neusporiadaný  systém, 
matica prechodu

1 Úvod
V  tejto  práci  sa  zaoberáme  prechodom elektrónu 
jednorozmernou oblasťou s náhodným potenciálom. 
Takouto  situáciou  je napríklad  prechod  elektrónu 
tenkým  vodičom,  ktorý  obsahuje  náhodne 
rozmiestnené  nečistoty.  Kvôli  kvantovej  povahe 
elektrónu  tu  dochádza  k  viacerým  neobvyklým 
javom.  Napríklad pre  takýto vodič je  odpor drôtu 
závislý exponenciálne na dĺžke drôtu, a nie lineárne, 
ako  predpovedá  Ohmov  zákon  (avšak  až  pri 
nízkych teplotách)[Markoš, Soukoulis,2008].Aj pre 
dlhé  vzorky,  pre  ktoré  je  inak  pravdepodobnosť 
prechodu elektrónu cez vzorku nízka, je však možné 
nájsť  úzke  okná  hybnosti  elektrónu,  pre  ktoré 
dochádza  k  rezonančnému  tunelovaniu  a  elektrón 
cez  vzorku  prejde  s  takmer  jednotkovou 
pravdepodobnosťou. 

Takýto  výsledok  ale  nič  nehovorí  o  tom,  ako 
proces  tunelovania  naozaj  prebieha.  Je  napríklad 
možné,  že  napriek  pravdepodobnosti  prechodu 
elektrónu cez nejakú oblasť takmer jedna bude doba 
tunelovania extrémne veľká. Takýto elektrón by bol 
v oblasti prakticky polapený.

Práve  z  toho  dôvodu  sme  sa  rozhodli 
nasimulovať  vývoj  vlnového  balíka  (elektrónu) 
v čase pri prechode neusporiadaným systémom pre 
vybrané charakteristické situácie. 

Napriek  tomu,  že  celá  práca  je  zameraná  na 
správanie  sa  elektrónu,  a  teda  kvantovej  častice, 
použitý  formalizmus  a  výsledky  sa  dajú  (so 

žiadnymi  alebo  len malými  úpravami)  uplatniť na 
šírenie vlnového balíka v ľubovoľnom médiu. Javy 
spojené  so  šírením  vĺn  v  neusporiadaných 
systémoch sa už pozorovali  pre optické, akustické 
alebo seizmické vlny a dokonca aj pre vlny na vode.
[Kramer  at  al.,1993][Larose  et  al.,2004] Hlavne 
použitý  formalizmus  je  možné  aplikovať  na 
ľubovoľný vlnový problém.

Samotná práca je rozdelená do dvoch častí:
V  prvej  časti  rozoberieme  prechod  rovinnej  vlny 
systémom.  Zistíme za akých podmienok dochádza 
k rezonančnému  tunelovaniu  a  objasníme  tvar 
vlnovej funkcie vnútri systému v týchto prípadoch.
Vyvodíme  z  toho  kvalitatívne  závery  o  dobe 
tunelovania,  a  získané poznatky potom využijeme 
v druhej časti.
V  druhej  časti  sa  budeme  venovať  simulácií 
prechodu vlnového balíka neusporiadanou vzorkou. 
Proces  numericky  nasimulujeme.  Simulácie  boli 
písané v jazyku Python 2.7.

2 Použitý model
Budeme  sa  zaoberať  výlučne  šírením  elektrónu 
v jednorozmernej oblasti s náhodným potenciálom.
Náhodný  potenciál  budeme  realizovať  ako  sadu 
rovnako  vysokých,  náhodne  rozmiestnených  δ-
funkcií na  inak  voľnom  priestore  s  nulovým 
potenciálom.  Tento model sa označuje aj náhodný 
Kronig-Penney model.
Predpokladáme,  že  skúmaná oblasť je z obidvoch 
strán   obklopená nekonečným voľným priestorom 
s nulovým potenciálom. Platí teda disperzný vzťah 
pre voľný priestor :

Z hľadiska  použitej  metodiky  je tento  model 
vhodný  svojou  jednoduchosťou,  pričom  zároveň 
reprodukuje všetky podstatné javy. 

Ide  zároveň o  dobrý  model  pre  už  spomenutý 
drôt obsahujúci nečistoty alebo iné poruchy.
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3 Prechod rovinnej vlny
Pre  ďalší  postup  je  kľúčové  sa  najprv  zaoberať 
prechodom rovinnej vlny vzorkou. 

Vlnový balík, ktorého vývoj v čase nás zaujíma, 
totiž  vieme  vyskladať  práve  z  rovinných  vĺn. 
Zároveň,  vlnový  balík  prechádza  pre malú 
neurčitosti  hybnosti  na  rovinnú  vlnu.  Pre  vlnové 
balíky s nízkou neurčitosťou hybnosti by sme mali 
byť  teda  schopný  odhadnúť  ich  správanie  počas 
tunelovania len z analýzy prechodu rovinnej vlny.

Na tento účel využijeme maticový formalizmus. Ide 
o  elegantný  a  univerzálny  nástroj,  vhodný  na 
riešenie ľubovoľných vlnových problémov.

3.1 Maticový formalizmus

Keďže  maticový  formalizmus  sme  v  tejto  práci 
hojne využívali,  podávame tu krátky úvod do tejto 
metódy.  Pre  podrobnejší  výklad  je  vhodná 
napríklad[Markoš, Soukoulis,2008].

Majme oblasť priestoru s nejakým potenciálom, 
ktorú  budeme  volať vzorka  a  obklopíme  ju 
z obidvoch  strán  voľným  priestorom  (teda 
priestorom  s  nulovým  potenciálom). 
Predpokladajme  zatiaľ,  že  o  rozložení  potenciálu 
vnútri vzorky nič nevieme, a berme ju teda ako takú 
čiernu skrinku. 
Nech  na  obidvoch  stranách  vzorky  na  vzorku 
dopadá  a  aj  z  nej  odchádza  rovinná  vlna  ako  na 
obr.1  ,  a  nech  tieto  vlny  majú  všetky  rovnakú 
veľkosť hybnosti.

Obr.1:Oblasť s náhodným potenciálom 
(vzorka) , na ktorú na oboch stranách dopadá (a aj  

z nej odchádza) rovinná vlna.

Môžem teda písať, že:

Kde dolný index označuje, či ide o vlnu na ľavej (L) 
alebo pravej (P) strane vzorky a horný index či ide 
doprava  (+)  alebo  doľava  (-).   Amplitúdy  sú 
samozrejme komplexné.

Medzi  amplitúdami  vĺn na ľavej  strane vzorky 
a na  pravej  strane  vzorky  lineárny  vzťah,  a  teda 
môžeme písať:

  
Kde M je matica  prechodu.  Prvky tejto matice 

pritom  závisia  len  od  energie  (a  teda  hybnosti) 
dopadajúcich  vĺn  a  rozloženia  potenciálu  vnútri 
vzorky. 

V  prípade,  že  je  rozptyl  na  vzorke symetrický 
podľa času a do systému nevteká v oblasti vzorky 
pravdepodobnosť  (obidve  podmienky sú  v  našom 
modeli splnené), môžem ju napísať ako:

Kde r  a  t, sú  amplitúdy odrazu a prechodu  cez 
vzorku sprava a  hviezdička  značí  komplexné 
združenie.  V prípade  už  spomenutých  symetrií  je 
veľkosť obidvoch koeficientov zhodná z obidvoch 
strán  (avšak koeficienty odrazu  zľava a  sprava  sa 
líšia fázou).

Odvodené  veličiny  R=|r|2  a  T=|t|2 voláme 
koeficient odrazu a prechodu, a ak v systéme nie je 
absorbcia a ani doň nevteká pravdepodobnosť, tak 
R+T=1. T sa dá interpretovať ako pravdepodobnosť 
prechodu častice s danou hybnosťou cez vzorku (R 
je potom pravdepodobnosť odrazu).

Vo všeobecnosti treba na  určenie prvkov matice 
prechodu  riešiť  Schrödingerovu  rovnicu. 
Jednoducho  sa  ale  dajú uhádnuť  prvky matice 
prechodu pre úsek voľného priestoru dĺžky l:

V našom modeli sa už vyskytujú okrem voľného 
priestoru len  δ-funkčné bariéry, pre ktoré je matica 
prechodu:

Kde Λ je parameter určujúci silu bariéry.

Zmysel  konštrukcie matice  prechodu  sa  ukáže 
naplno až  vtedy,  keď  začneme  spájať  za  seba 
viacero vzoriek. 

Majme  dve  vzorky  s  maticami  prechodu  M1 

a M2. Tieto dve vzorky umiestnime za seba, pričom 
vľavo je M1 a v pravo M2.

Výsledná  matica  prechodu  bude  súčinom 
obidvoch  čiastočných  matíc,  teda  M12=M2M1. 
Podobne môžem spájať ľubovoľný počet vzoriek.

3.2 Koeficient prechodu vzorky

Majme teda vzorku obsahujúcu istý počet (v našich 
simuláciách  rádovo  1  až  100)  rovnakých δ-
funkčných  potenciálových  bariér  (ďalej  len 
„bariér“), oddelených voľným priestorom.
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Vynásobením  matíc  pre  bariéry  a  pre  oblasti 
voľného priestoru určím výslednú maticu prechodu 
pre  celkovú  vzorku,  z  ktorej  určím koeficient 
prechodu T.

Týmto spôsobom sme určili závislosť T od k pre 
neusporiadané vzorky  s 10 a 100 bariérami,  a pre 
porovnanie  aj  pre  jedinú  bariéru. Výsledky  sú 
zakreslené na obr.2. Bariéry sú v týchto vzorkách 
rozmiestnené náhodne, dĺžka bariér je 0.2N, kde N 
je počet bariér vo vzorke, a Λ=30. Poloha bariér má 
obdĺžnikové rozdelenie pravdepodobnosti.

Obr.2:Koeficient prechodu neusporiadaných  
vzoriek s rôznou dĺžkou v závislosti od hybnosti  

dopadajúcej vlny.
Počty bariér vo vzorkách sú (zhora dolu)  

a.)1,b.)10 a c.)100. Pre túto vzorkou s desiatim 
bariérami neskôr nasimulujeme prechod  vlnového  

balíka, s hybnosťou v oblasti peaku označeného  
šípkou.

Všimnime si, že napriek tomu, že v oblastiach, 
kde je koeficient prechodu pre jedu bariéru relatívne 
nízky, sa aj pre viacero bariér vyskytujú úzke peaky 
s koeficientom prechodu takmer 1.

V súvislosti  s tým nás hneď napadne niekoľko 
otázok:  Čo  spôsobuje  výskyt  týchto  oblastí 
s anomálne vysokým koeficientom prechodu? Aký 
je  tvar  vlnovej  funkcie  vnútri  vzorky  v  týchto 
prípadoch?  Odpovede  na  tieto  otázky spolu  úzko 
súvisia.

3.2.1 Koeficient prechodu pre rezonančné 
tunelovanie

Prechod  častice  vzorkou,  keď  energia častice  je 
v úzkom  okne  s  vysokou  pravdepodobnosťou 
prechodu  v  oblasti  s  inak  nízkym  koeficientom 
prechodu budeme pre potreby tejto práce označovať 
rezonančné tunelovanie.

Vhľad do fyziky za týmto javom poskytuje 
rozobratie  prípadu  prechodu  rovinnej  vlny  cez 
vzorku  pozostávajúcu  z  dvoch  menších  vzoriek 
oddelených  voľným  priestorom. Táto  situácia je 
analogická  dobre  známemu  prechodu 
elektromagnetickej  vlny  cez  dve  polopriepustné 
zrkadlá,  alebo  cez  tenkú  vrstvu  priesvitného 
materiálu odlišujúcu sa od okolia indexom lomu. 

Obr.3:Vzorka pozostávajúca z dvoch menších  
vzoriek oddelených oblasťou voľného priestoru.

Každá vzorka v našom modeli sa dá zredukovať  
na takúto situáciu.

Majme dve vzorky, s maticami prechodu M1 a  M2, 
oddelené úsekom voľného priestoru s dĺžkou l  ako 
na obr.3. Obidve vzorky môžu mať vo všeobecnosti 
komplikovanú vnútornú štruktúru.
Koeficient prechodu takejto vzory sa dá  vypočítať 
aj bez maticového formalizmu. Využíva sa pri tom 
myšlienka, že vlna sa po vstupe do priestoru medzi 
vzorkami  1  a  2 a  striedavo  odráža  od  obidvoch 
vzoriek.  Pri každom odraze od druhej  vzorky časť 
z odrážajúcej sa vlny  prenikne za vzorku. Výsledná 
prepustená  vlna  je  nekonečným  súčtom  týchto 
príspevkov. Ak sú tieto príspevky vo fáze, sčítajú sa 
a koeficient prechodu je vysoký.

My  sa  oprieme  o  maticový  formalizmus,  podľa 
ktorého matica prechodu cez vzorku bude :

Z čoho

M =M 2 M F M 1

T=
∣t 1t 2∣

2

1+∣r1 r2∣
2
−2∣r1 r 2∣cos(2kl+2ϕ2−η1+η2)

Simulácia rezonančného tunelovania elektrónu neusporiadaným systémom 215



Kde t a r značia koeficienty prechodu pre jednotlivé 
vzorky (podľa dolného indexu), a φ a η sú fázy t a r, 
čiže :

Vidíme,  že  koeficient  prechodu  závisí  od 
vzdialenosti  medzi  vzorkami.  Ak  predpokladáme, 
že M1 a M2 nezávisia od k, tak najvyššie hodnoty 
dosahuje vtedy, keď 2kl+2ϕ2−η1+η2=2πn
pričom n  je  celé  číslo.  Za  týchto  podmienok 
dochádza k rezonančnému tunelovaniu. 

Z  uvedeného  vyplýva,  že  vysoký  koeficient 
prechodu  sa  dá  dosiahnuť  dvoma  spôsobmi:  buď 
vysokou  priepustnosťou  obidvoch  bariér,  alebo 
presným vyladením vlnovej dĺžky dopadajúcej vlny 
na  rezonančnú  vlnovú  dĺžku.  Čím  nižšia  je 
priepustnosť bariér, tým presnejšie musí byť vlnová 
dĺžka vyladená.
Je  ešte  dobré si  uvedomiť,  že  ľubovoľnú  vzorku 
(aspoň  v  našom  modeli)  vieme  rozložiť  na  dve 
vzorky oddelené voľným priestorom, a teda vyššie 
uvedené  vzťahy  a  úvahy  platia  pre  ľubovoľnú 
vzorku, bez ohľadu na počet bariér. Treba však ešte 
vziať do úvahy závislosť matíc M1 a M2 od k, ktorá 
môže  byť  vo  všeobecnosti  veľmi  komplikovaná 
(viď obr.2)

3.3 Tvar vlnovej funkcie vnútri vzorky.

Pomocou  maticového  formalizmu  je  možné 
vypočítať aj tvar vlnovej funkcie vnútri vzorky,  ak 
na  ňu  sprava dopadá  rovinná  vlna.  Algoritmus  je 
nasledovný:

Majme  vzorku rozdelenú na viacero oblastí  so 
známymi maticami prechodu, na ktorú dopadá vlna 
sprava.  Predpokladajme  na  chvíľu,  že  prepustená 
vlna má amplitúdu 1. Keďže sprava nič na vzorku 
nedopadá,  poznám  amplitúdy  napravo  od  vzorky 
a prenásobením  inverznou  maticou  prechodu 
poslednej oblasti z nich vieme určiť amplitúdy pred 
poslednou  oblasťou.  Z  nich  určíme rovnako 
amplitúdy  pred  ďalšou  oblasťou  a  tak  ďalej. 
Nakoniec  zistíme amplitúdy  vĺn  aj  naľavo  od 
vzorky,  a  potom  celú  vlnovú  funkciu predelíme 
koeficientom  zvoleným  tak,  aby  amplitúda 
dopadajúcej  vlny  bola  1.  Koeficient,  ktorým 
amplitúdy predelíme, je vlastne amplitúda prechodu 
t.

Takto  získaná vlnová  funkcia  má  ostro 
definovanú  energiu  a  je  teda  vlastným  stavom 
hamiltoniánu (vzorka je z obidvoch strán obklopená 
nekonečným  voľným  priestorom).  Ide  teda 
o stacionárny  stav,  a  jeho  vývoj  v  čase  bude 
pozostávať len z násobenia koeficientom eiωt. , kde ω 
je  s  k  viazaná  disperzným  vzťahom  pre  voľný 
priestor :

Týmto spôsobom sme vypočítali vlnové funkcie 
vnútri  vzorky  v  niektorých  charakteristických 
situáciách.  Na  obr.4 sú  hustoty  pravdepodobnosti 
vnútri  vzorky,  pre  ktoré je  závislosť  T  od  k 
vykreslená na obr.2.b. Amplitúda dopadajúcej vlny 
je vždy 1.

Obr.4:Hustota pravdepodobnosti vnútri vzorky na  
ktorú dopadá vlna zľava. Ide o vzorku s 10  

bariérami, pre ktorú je závislosť T od k zakreslené  
na obr.2. Zhora dole ide o prípady:

a.)k=14.0. Ide o prvý rezonančný peak. T je  
približne 0.8.

b.)k=15.0., čo je hneď vedľa prvého 
rezonančného peaku v minime T. T je 0.0.

c.)k=25.663. Ide o rezonančný peak  označený 
na obr.2 .b šípkou. T=1.0.

d.)k=82.4. T =0.95, napriek tomu ale hustota  
pravdepodobnosti vnútri vzorky nie je tak vysoká  

ako pre ostatné prípady s vysokým T. T je totiž  
vysoké kvôli vysokej priepustnosti jednej bariéry,  

a nie kvôli rezonančnému tunelovaniu.ω=
k 2

2m

t=∣t∣e iϕ r=∣r∣e iη
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Pozornosť  okamžite  upúta  fakt,  že  pre  prípad 
rezonančného  tunelovania  je  hustota 
pravdepodobnosti vnútri vzorky extrémne vysoká.

To, že ide o všeobecný jav, dokážeme v ďalšej 
sčasti,  teraz sa ale  zaoberajme implikáciami  tohto 
faktu pre časový vývoj tunelovania.

Pre  klasickú  časticu  je  pravdepodobnosť 
namerania  častice  v  danej  oblasti  priamo  úmerná 
času,  ktorý  častica  v  oblasti  strávi.  Hustotu 
pravdepodobnosti  by  sme  teda  mohli  priamo 
interpretovať ako čas, ktorý častica strávi v danom 
mieste. Tento argument rozoberieme podrobnejšie.

Majme  vlnový  balík,  ktorý  zľava  dopadá  na 
vzorku.  Nech  je  centrovaný  okolo  hybnosti,  pre 
ktorú  je  koeficient  prechodu  vzorkou  vďaka 
rezonančnému  tunelovaniu  1,  a  nech  je  jeho 
neurčitosť hybnosti malá.

Vďaka nízkej neurčitosti hybnosti v kombinácií 
s rezonančným tunelovaním  je pre každú hybnosť 
v balíku  amplitúda  prechodu  t  takmer  1  (pričom 
fáza  t je pre všetky hybnosti rovnaká). Balík sa teda 
pri prechode vzorkou nezdeformuje, ani neklesne.

Vďaka  nízkej  neurčitosti  hybnosti  je  balík 
v každom bode možné brať ako rovinnú vlnu, ktorej 
najprv pomaly stúpa, a potom klesá amplitúda. My 
už  ale  vieme,  aká  je  hustota  pravdepodobnosti 
vnútri  vzorky pri  dopade rovinnej  vlny:  je  v tejto 
oblasti  oveľa vyššia ako v prípade, že balík vzorku 
ignoruje.

Porovnajme teda balík ovplyvnený vzorkou a balík 
ignorujúci vzorku.
Celková  norma  oboch balíkov musí  byť  rovnaká. 
Vyššia  pravdepodobnosť  vnútri  vzorky  teda 
znamená nižšiu pravdepodobnosť mimo nej.

Keďže  z  obidvoch  balíkov  sa  nič  neodrazí, 
prítomnosť  vzorky nijako neovplyvňuje, čo sa deje 
pred  ňou,  a  teda  v  tejto  oblasti  sú  obidva  balíky 
rovnaké. Mimo vzorky teda musí byť jediný rozdiel 
v hustote pravdepodobnosti balíkov za vzorkou, čo 
v  kombinácií  s  predpokladom  o  rovnakom  tvare 
obidvoch  balíkov  dáva,  že  balík  ovplyvnený 
bariérou sa musí prechodom cez ňu zdržať. Situácia 
je jasne znázornená na obr.5

Prechod balíka cez vzorku by teda mal vyzerať 
tak,  že  balík  postupne „natečie“ do vnútra vzorky 
(nie  nutne  celý),  a  potom  z  nej  bude  pomaly 
vytekať.  Týmto  sa  ale  opozdí  oproti  situácií  bez 
bariér.  Zdrží  sa  tým  viac,  čím  je  hustota 
pravdepodobnosti  vnútri  vzorky pre  rovinnú  vlnu 
vyššia. Tento vývoj potvrdíme simuláciou.

Obr.5: Balík s malou neurčitostou hybnosti pri  
rezonančnom tunelovaní vzorkou v porovnaní s  
balíkom ignorujúcim vzorku. Šedé oblasti mimo 
vzorky a vnútri vzorky musia byť rovnako veľké,  
aby bola norma oboch balíkov rovnaká. Z toho 

vyplýva  zbrzdenie balíka interagujúceho so  
vzorkou.

3.3.1 Rezonančné tunelovanie-vlnová funkcia

Tvar vlnovej funkcie vnútri vzorky vypočítame 
opäť pre prípad dvoch vzoriek oddelených oblasťou 
voľného priestoru  (obr.6).  Na takúto situáciu sa dá 
zredukovať každá vzorka v našom modeli.

Obr.6: Amplitúdy vĺn pri prechode vzorkou ako na  
obr.3.

Zopakujme si kvalitatívnu úvahu z časti  3.2.1. 
Vlna vnikne do priestoru medzi  vzorkami,  tam sa 
bude  odrážať,  a  postupne  pri  každom  odraze 
prepustí svoju časť za vzorku 2. Ak sú tieto časti vo 
fáze, tak sa sčítajú a koeficient prechodu je vysoký. 
Keďže  prechodom  cez  vzorku  2  získa  každý 
z týchto príspevkov rovnaký fázový posun, museli 
byť  vo  fáze  aj  pred  vstupom do  vzorky 2.  Vlny 
šíriace sa vnútri vzorky smerom doprava sú teda pri 
rezonančnom  tunelovaní  vo  fáze,  a  teda  sa 
konštruktívne sčítajú. Rovnako budú vo fáze aj vlny 
šíriace sa vnútri vzorky doľava (keďže pri odraze od 
vzorky 2 každá z nich získa rovnaký fázový posun). 

Pri  rezonančnom  tunelovaní  sa  teda  budú 
konštruktívne  sčítavať  aj  vlny  vnútri  vzorky, 
a hustota pravdepodobnosti  vnútri  vzorky by mala 
byť vysoká. Toto overíme explicitným výpočtom.

Amplitúdy  vĺn  budeme  značiť  ako  na  obr., 
pričom ttot a rtot sú amplitúdy prechodu a odrazu pre 
celú  vzorku,  amplitúda  dopadajúcej  vlny  je  1. 
Vynásobením  amplitúd  na  pravo  od  vzorky 
inverznou  maticou prechodu určím amplitúdy vĺn 

ψin
+

ψin
−

t tot1

r tot
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vnútri  vzorky,  a  dostanem  tvar  vlnovej  funkcie 
vnútri vzorky:

Kde 2 ako dolný index značí veličiny prípadajúce 
vzorke 2.
Hustota pravdepodobnosti v oblasti medzi bariérami 
teda bude:

Kľúčový je člen ,  ktorý  hovorí,  že  čím je 
vyšší  pomer celkového  koeficientu 
prechodu ku  koeficientu  prechodu druhej  bariéry, 
tým vyššia  je  hustota  pravdepodobnosti  vnútri 
vzorky.

Pri  rezonančnom  tunelovaní  (pri  ktorom  je  t2 

nízke) je  teda  naozaj  hustota  pravdepodobnosti 
vnútri vzorky podstatne vyššia ako mimo nej.

3.4 Zhrnutie časti 3

Ukázali  sme,  že  pre koeficient  prechodu  vlny 
vzorkou  existujú  vždy  hybnosti,  pre  ktoré  je 
pravdepodobnosť  prechodu  vysoká.  V  týchto 
prípadoch  nastáva  rezonančné  tunelovanie. 
Závislosť T od k tu tvorí úzky peak.

Pri  rezonančnom  tunelovaní  zároveň  vždy 
rastie hustota pravdepodobnosti vnútri vzorky.

Z toho je možné usúdiť, že pri rezonančnom 
tunelovaní  by  malo  dochádzať  k  zdržaniu 
vlnového  balíka  vnútri  vzorky,  ktoré  je  tým 
dlhšie,  čím  vyššia  je  vlnová  funkcia  vnútri 
balíka.

4 Časový vývoj vlnového 
balíka

Z predchádzajúceho vyplýva, že vlnový balík by 
sa mal pri prechode vzorkou zbrzdiť.

Toto  sme  overili  pomocou  numerickej 
simulácie šírenia vlnového balíka vzorkou. 

4.1 Metóda simulácie

Vlnový balík  sme  realizovali  ako superpozíciu 
konečného  počtu  rovinných  vĺn,  pričom  ich 
hybnosti boli v k-priestore gausovsky rozložené. 

Tvar  vlnovej  funkcie,  ak  na  vzorku  dopadá 
rovinná vlna, už poznáme z časti 3.3. Tvar vlnového 
balíka pri prechode vzorkou teda určíme v každom 

čase  ako  superpozíciu  týchto  vlnových  funkcií, 
pričom pre  vývoj  v  čase  ich  budeme  len  násobiť 
faktorom eiωt.. Jednotky sme zvolili tak, že ħ=m=1.

Zdržanie  balíka  tunelovaním  som určoval  ako 
rozdiel  časov,  v  ktorom  práve  polovica  z  balíka 
prešla  za  poslednú  bariéru  vo  vzorke,  medzi 
balíkom  ovplyvneným  vzorkou  a  balíkom 
ignorujúcim vzorku.

4.2 Výsledky simulácie

 Na  obr.7  a  obr.8 vidieť  balíky  rôznej  šírky 
tunelujúce cez vzorku, ktorej závislosť T od k je na 
obr.2.b.  V každom čase je  je  vykreslená hustota 
pravdepodobnosti  výskytu  častice  v  prípade,  že 
balík  ignoruje  vzorku (zelená)  a  v  prípade,  že  je 
vzorkou  ovplyvnený  (modrá). Čas  od  začiatku 
simulácie  sa  nachádza  v  vždy  v  ľavom  hornom 
rohu.  Na  spodnom  grafe  je  vždy  závislosť  už 
prepustenej  pravdepodobnosti  od  času.  Bariéry sa 
nachádzajú  vždy  v  strede  x-ovej  osi v  oblasti 
s dĺžkou 2.

Obidva balíky  sú  centrované  okolo  k=25.663, 
pre ktoré T dosahuje maximum. Rezonančný peak 
pre toto maximum je v k široký približne 0.3  (na 
obr.2.b je zvýraznený šípkou). Vlnová funkcia pre 
vlnu s touto frekvenciou dopadajúcu na vzorku je na 
obr.4.c. Balíky na obr.7 a obr.8 sa od seba odlišujú 
len šírkou v k-priestore.

Obr.7.:Prechod balíka s neurčitosťou v k rovnou  
1. Modrý balík je vzorkou ovplyvnený a zelený balík  
vzorku ignoruje. Na spodnom grafe je časť balíka,  

ktorá už prešla cez vzorku, v závislosti od času. 
Napriek tomu že je tento balík centrovaný okolo k s  
koeficientom prechodu 1, jeho neurčitosť je rádovo 

väčšia ako šírka peaku T. Preto podstatná časť z  
neho neprejde. Jeho zdržanie je 0.12.
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Obr.8.: Prechod balíka s neurčitosťou v k  
rovnou 0.01. To je rádovo menej ako šírka peaku T.  

Všetky hybnosti, ktoré sú od centrálnej hybnosti  
vzdialené menej ako neurčitosť v k, majú koeficient  

prechodu vyšší ako 0.8.  Preto takmer celý balík  
prejde a takmer vôbec nie je zdeformovaný. Čas,  

ktorý sa zdrží oproti balíku ignorujúcemu vzorku, je  
0.3.

5 Záver
Ukázali  sme,  že  pri  rezonančnom  tunelovaní 
neusporiadanou  vzorkou  je  hustota 
pravdepodobnosti  výskytu  častice  vnútri  vzorky 
podstatne  vyššia  ako  mimo  vzorky.  Z  toho  sme 
vyvodili  existenciu  zdržania  vlnového  balíka  pri 
prechode  vzorkou.  Zároveň  sme  kvalitatívne 
popísali  priebeh  tunelovania,  čo  sme  aj  potvrdili 
simuláciou.  Na  obr.7  názorne  vidieť,  že  hustota 
pravdepodobnosti  má  vnútri  vzorky  skutočne 
rozloženie  veľmi  podobné  ako  pri  prechode 
rovinnej vlny s  rovnakou frekvenciou,  ako stredná 
frekvencia  balíka,  a  to  aj  pri  relatívne  veľkej 
neurčitosti balíka v k.

Dva uvedené príklady ukázali, že zdržanie balíka 
a aj jeho pravdepodobnosť prechodu sa môže líšiť v 
závislosti  od  jeho  neurčitosti  v  k,  a  to  aj  v 
prípadoch, že je balík málo zdeformovaný. 

Pre  neusporiadané  vzorky  je  pri  tom  typická 
závislosť  T  od  k  v  podobe  úzkych  peakov  na 
náhodných  pozíciách.  Malá  zmena  v  neurčitosti 
vlnového balíku preto môže znamenať veľkú zmenu 

v pozorovanom čase  meškania aj pravdepodobnosti 
prechodu balíka vzorkou.

Pri  aplikovaní  teoretických metód odhadu času 
tunelovania  je  preto  nutné  venovať  zvýšenú 
pozornosť  citlivosti  použitej metódy  na  prudké 
oscilácie T.
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František Herman∗

Supervisor: Tomáš Blažek†
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Abstract: In this paper we present a review of ideas
which connect cosmological idea of the dark matter
with the particle physics theory known as supersym-
metry. At first, we analyze the expansion dynamics
of the Universe at temperatures at which individual
particle species became to be non-relativistic. Next,
we solve the Boltzmann equation in the case of hot,
warm and cold dark matter. We examine the idea of
the lightest supersymmetric particle as suitable can-
didate for the dark matter. In the end, we connect the
cosmological and supersymmetrical points of view at
the dark matter phenomenon. We show that there ex-
ists possible intersect between these two theories that
can explain nature of the dark matter in the Universe.
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1 Introduction

In this part we briefly introduce the topic of the parti-
cle dark matter (DM) from the points of view of both
mentioned theories.

At first let us summarize the idea of the particle
dark matter in the modern cosmology. This theory
reveals, that our Universe is not created only by the
baryonic matter component which we can see due
to its electromagnetic interactions [Clowe D., 2006].
Achievement of modern cosmology is that we can
also precisely quantify contributions from these
different components to the total energy density
of our Universe. We refer results of a Planck
satellite[Collaboration., ] as a good example of our
statement. In fact, most of the energy density of our
Universe is created by the dark energy and dark mat-
ter. In this text, we will concentrate on the nature of
the dark matter component. The most profound idea
about the nature of the dark matter is that it is created
by gravitating particles which are scattered all across
the Universe. We limit ourselves on the examination
of the easiest case when all dark matter component
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would be created by one majorana1 fermion particle
species.

The modern cosmology uses tools of the statistical
physics in purpose to analyze the behavior of these
particles in the deep radiation era. Mentioned tool of
statistical physics is known as the Boltzmann equa-
tion [Kolb and Turner, 1989]:

ṅ+3Hn =−〈σv〉
(
n2−n2

eq
)
, (1.1)

where neq(t) represents the particle density of the
dark matter particles in the thermal equilibrium. So-
lution of this equation unveils the non-equilibrium
evolution of the particle density n(t) of the dark mat-
ter particles which are effected by the cosmic expan-
sion and by their mutual annihilations.

Expansion dynamic of the Universe is described by
the Hubble parameter H(t) = ȧ/a, where a(t) is the
scale parameter. If we want to examine the behavior
of the dark matter particles in the radiation era, we
also need to know the expansion dynamic of the Uni-
verse in this epoch. Expansion dynamic in the radia-
tion era can be obtained from the Friedmann equation
as the solution for the time evolution of a(t):

(
ȧ
a

)2

=
8πκ

3
ρ, (1.2)

where κ expresses Newton gravitational constant and
ρ is the energy density of all ultra-relativistic particle
species in the radiation era.

Information about the annihilations of the dark
matter particles in (1.1) is encoded in the average
value of annihilation cross section multiplied by the
relative velocity 〈σv〉. We will come back to the
proper meaning of 〈σv〉 later, since it creates space
for the connection of the cosmology with the particle
physics theories.

We can combine equations (1.1) and (1.2) in pur-
pose to obtain the relic abundance of the dark matter
particles in the present Universe. Together with the
known value of the present dark matter contribution

1Majorana species means that the particle is the same is its
antiparticle.
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to the energy density [Collaboration., ], we get con-
straints on the value of cross section for the annihi-
lating dark matter particles. It shows that the value of
cross section has to be on the scale of the weak inter-
actions. That simply means that dark matter which is
created by particles, can interact not just gravitation-
ally, but also weakly. This fact is also known as the
WIMP miracle [Kolb and Turner, 1989].

One of the possible particle candidates that has a
chance to explain the dark matter phenomenon is the
lightest supersymmetric particle (LSP) known as neu-
tralino.

Supersymmetry is the particle physics theory that
goes beyond the Standard Model of particle physics.
It is based on the symmetry transformations between
the bosons and fermions, which extend the Poincaré
symmetry group. This theory predicts that for each
boson (fermion) in the Standard Model exists his
super-partner which is fermion (boson). Our main
task here is to examine, if the neutralino could ex-
plain the nature of the dark matter.

2 Expanding Universe with Massive
Particles in Radiation Era

Before we start to solve the Boltzmann equation for
the different kinds of dark matter particles, we de-
scribe the expansion dynamics of the Universe filled
with the massive cooling particles which start to be-
have non-relativistically.

For the energy density (ρ) and the entropy density
(s) of the Universe in the radiation era filled with the
massive particles, we have [Kolb and Turner, 1989]:

ρ = g∗(T )
π2T 4

30
(2.1)

s = g∗S(T )
4π2T 4

90
(2.2)

As it also might be shown [Kolb and Turner, 1989],
when the temperature of the Universe drops close to
the mass of some particle species, which is in thermal
equilibrium, then this species will contribute to the
energy density and entropy density of the Universe
less than the other ultra-relativistic species. Each par-
ticle species is represented by its own particle degrees
of freedom g for spin, color, etc. Information about
the number of the ultra-relativistic particle degrees of
freedom which contribute to the energy density (2.1)
and entropy density (2.2) is encoded in the functions

g∗(T ) and g∗S(T ).

g∗(T ) =
Bos.

∑
i

gi

(
Ti

T

)4

+
7
8

Ferm.

∑
j

gi

(
Ti

T

)4

(2.3)

g∗S(T ) =
Bos.

∑
i

gi

(
Ti

T

)3

+
7
8

Ferm.

∑
i

gi

(
Ti

T

)3

, (2.4)

where Ti is temperature of i-particle species and T is
temperature of photons [Kolb and Turner, 1989]. Our
qualitative image of these functions is displayed on
the Fig.1. We assume linear decrease of these func-
tions with the temperature T whenever T drops close
to the mass of some particle species2.
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Figure 1: Functions g∗(T ) and g∗S(T ) representing
decrease of the ultra-relativistic particle species in the
cooling Universe.

We concentrate especially on the interesting tem-
perature regions when the part of the particle content
of our Universe transforms its behavior from ultra-
relativistic to non-relativistic. When we want to study
the expansion dynamics of the Universe, we have to
start with the Friedmann equation. Combining (1.2)
and (2.1), we are left with:

ȧ
a
= kg

1
2∗ (T )T 2, (2.5)

where k = 1.66
mpl

. Symbol mpl =
√

1/κ = 1.2209×
1019GeV is the Planck mass expressed in units c =
h̄ = kB = 1.

Next we consider adiabatic expansion of the Uni-
verse [Kolb and Turner, 1989], where Entropy S =
const. = entropy density s times volume a3(t). To-
gether with (2.2) we have:

a(T ) ∝ g
− 1

3
∗S (T )T−1, (2.6)

2Our qualitative results will remain the same even when the
decrease will not be linear.
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Combining equations (2.5) and (2.6), we find a dif-
ferential equation for the temperature as function of
time: T = T (t), in the form:

kg
1
2∗ (T ) =−

(
T−1 +g−1

∗S (T )
dg∗S(T )

3dT

)
dT
dt

(2.7)

At first we express the solution for t(T ) with initial
condition t(Tm) = tm.

t = tm−
1
k

∫ T

Tm

dαg−
1
2∗ (α)α−2

(
α−1+g−1

∗S (α)
dg∗S(α)

3dα

)

(2.8)
As we see the problem is hidden in the integral on
the right hand side of this equation. However, we
can solve this integral numerically. Using numeri-
cal integration, we obtain the solution in the form
of a function t(T ). We admit that it is much more
illustrative to examine function T (t), that is why
we find this function from t(T ) numerically. We
limit our calculation on the region of temperatures
T ∈ (10−1GeV,10GeV ). In this temperature region, τ
and µ leptons stop to behave ultra-relativistically and
there occurs also confinement of quarks and gluons
into the hadrons. Due to these two effects there is the
largest decrease of the particle degrees of freedom. It
means that the effect of cooling particles will be most
visible just in this interval of temperatures. Numer-
ically obtained solution of (2.8) is displayed on the
Fig.2. Blue line represents function T (t) in the case
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Figure 2: Function T (t) in the radiation epoch with
cooling particle species.

when the Universe is in radiation era filled only with
photons. Black and red lines represents function T (t)
in the situation when there are also massive particle
species which become to be non-relativistic. Con-
cretely, black line represents function that has been
obtained considering both terms from the brackets in

(2.8). Function expressed by the red line was ob-
tained under the consideration of just the first term
from the brackets in (2.8). As we can see, compari-
son of these two functions reveals that the influence
of the second term is negligible even in the regions
where g∗S(T ) 6= const. That is why we omit influ-
ence of this term in the next idea. In the end, we
approximate the rest of the equation (2.8) as:

t ∼= 1
2k

g−
1
2∗ (T )T−2. (2.9)

As we can see on the green function displayed on the
Fig.2, this approximative relation between time and
temperature fits the precise numerical solution very
well.

Now, let us talk more qualitatively about the ef-
fect of cooling particles on the expansion dynam-
ics of the Universe. We can see that the temper-
ature decreases slowly when the massive particles
become to be non-relativistic. Let us explain the
physical process that causes slower temperature de-
crease. Whenever the temperature of the Universe
drops under the mass of some particle species, the
thermal bath of photons stops to generate particle-
antiparticle pairs of this species. If these particles re-
main in the equilibrium state and do not freeze out
of thermal bath, annihilation process of this parti-
cles dramatically reduces their particle density: neq

nr ∝
e−

m
T [Kolb and Turner, 1989]. Annihilations of the

particle-antiparticle pairs produce additional photons
to the thermal plasma. These additional photons in-
crease the particle density of photons in the Universe
and since neq

γ ∝ T 3, they cause slower decrease of the
temperature.

Now, let us analyze the evolution of the scale pa-
rameter a(t) with time. When we combine (2.5) to-
gether with the condition of the adiabatic expansion:

T ∝ g
− 1

3
∗S (t)a−1(t), we get:

ȧa ∝ g
1
2∗ (t)g

− 2
3
∗S (t) (2.10)

Since we already know relation between temperature
and time from previous ideas (2.9), we can numeri-
cally construct functions g∗(t) and g∗S(t). After that,
we numerically solve proportional integral equation
for a(t) in the form:

a(t) ∝
(∫ t

0
dτg

1
2∗ (τ)g

− 2
3
∗S (τ)

) 1
2

(2.11)

Solution of this proportional equation is displayed on
the Fig.3. Again, blue line represents a(t) in the case
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when the Universe is filled only with photons. Red
line represents numerical evaluation of (2.11).
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Figure 3: Time evolution of the scale parameter dur-
ing the radiation epoch in the Universe with and with-
out cooling particle species.

We can see that the effect on expansion dynam-
ics from particles which become to be non-relativistic
is not significant, but it shows that the Universe ex-
pands little bit faster than usually. Let us explain
Fig.3 together with the origin and effect of func-
tions g∗(t) and g∗S(t) in (2.11). Function g∗(t) comes
from the energy density of the ultra-relativistic parti-
cle species. We can see that since its value decreases
with growing time and its power has + sign, it causes
slower expansion of the Universe. Origin of the func-
tion g∗S(t) is in the condition of adiabatic expansion.
We know that its value also decreases with growing
time but, since its power has − sign, it causes faster
expansion of the Universe. So, we see that there are
two effects in the expansion dynamics of the Uni-
verse with massive particles when they start to be-
have non-relativistically. The first one is the decreas-
ing energy density of ultra-relativistic particle species
which causes that the expansion of the Universe is
slower. The second one is the adiabatic expansion
which causes contra effect in the form of the faster
expansion. The winner of this match is adiabatic ex-
pansion since the power of g∗S(t) is in absolute value
higher than the power of g∗(t). Adiabatic expansion
explains why the Universe expands faster in the case
when its content is created also by the massive parti-
cles which become to be non-relativistic. It is quite
interesting because as we have seen, the tempera-
ture decreases slower in this transformation era and
one could expect that the expansion will be slower as
well.

3 Boltzmann Equation and Differ-
ent Kinds of Dark Matter Parti-
cles

In this section we will explain the solution of the
Boltzmann equation for the different kinds of con-
sidered DM particles.

We present the Boltzmann equation (1.1) com-
bined with the Friedmann equation (1.2) in the di-
mensionless variables. Instead of temperature we
will use fraction of mass m of DM particles and tem-
perature T and instead of particle density we prefer to
use fraction of particle density n and entropy density
s.

T → x =
m
T

(3.1)

n → Y =
n
s

(3.2)

When we realize that the entropy density s is the frac-
tion of entropy and volume, where entropy is constant
due to adiabatic expansion, we see that the variable Y
is proportional to the number of DM particles Y ∝ N.
After simple calculations we obtain the Boltzmann
equation in the form:

dY
dx

= −x〈σav〉s
H(m2)

(
Y 2−Y 2

eq
)
, (3.3)

where:

H(m2) =
1.66g

1
2∗ (x)

mpl
m2 (3.4)

In this section we will examine the solution of (3.3)
for different kinds of the DM particles. This separa-
tion is based on their equilibrium behavior. We as-
sume that dark matter particles will not stay in ther-
mal equilibrium forever. The main idea of the solu-
tion is that these particles will abandon equilibrium
state at the value of x marked as x f . After that, con-
centration of these particles is so diluted that they can
not annihilate anymore. Only thing that effects their
particle density for x� x f is just the expansion of
the Universe. We will use the Boltzmann equation as
a tool for closer analysis of this freeze-out.

3.1 Hot Dark Matter

The first kind of the DM particles which we exam-
ine is known as the hot dark matter. These particles
are assumed to abandon hot equilibrium plasma when
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they are very hot and ultra-relativistic (x f � 1). It
might be shown that for the hot dark matter particles
in equilibrium we have [Dodelson, 2003]:

Yeq = 0.278
ge f

g∗S
, (3.5)

where ge f = g for bosons and ge f =
3
4 g for fermions.

As we can see, Yeq is dependent on x only due to
g∗S(x) which is most of the time constant function.
At the first place, we will omit regions of x, where
g∗S(x) 6= const. Using these assumptions, solution of
the Boltzmann equation (3.3) can be obtained very
easily. For x < x f , Y (x) = Yeq(x) and both sides of
the Boltzmann equation are 0. When we reach the
value of x = x f , then Y (x) = Yeq(x f ) and the hot dark
matter particles will freeze out of thermal bath. It
means that the value of Y (x) for x ≥ x f stays frozen
at the value of Yeq(x f ). In that case, we consider
Y (today) =Y0 =Yeq(x f ). Now, we can express value
of the ΩDM for these particles3:

ΩDM =
ρDM0

ρcr0
=

nDM0m
ρcr0

=
s0Y0m
ρcr0

(3.6)

It might be shown that since we know the
present value of temperature of the Universe T0,
we can calculate present value of the entropy
density[Kolb and Turner, 1989]:

s0 =
739.23g∗S0

cm3 , (3.7)

where g∗S0 = g∗S(T0). Relation (3.6) and lat-
est upper bound on the sum of neutrino masses
[Collaboration., ] allow us to calculate the upper
bound for neutrino contribution to ΩDM. Let us as-
sume that all generations of neutrinos have decoupled
at temperature scale with the same value of g∗S so
their Yeq(x f ) has the same value as well. In such a
case:

Ων =
e,µ,τ

∑
i

Ωνi =
s0Y0

ρcr0

e,µ,τ

∑
i

mνi < 0.016 (3.8)

We see that part of the dark matter is really created
by neutrinos, but they can not be responsible for the
whole DM component. Neutrinos create just a spice
of dark matter in our Universe.

We can also look at the equations (3.6) and (3.7)
from the different point of view. Now, we are in-
terested in the value of the mass for hot DM parti-
cle which would explain the whole DM component4

3It is good to notice that this equation holds generally.
4We will ignore contribution from neutrinos since it was just

the upper bound.

ΩDM = 0.265[Collaboration., ]. We can express its
value as:

m = 6.15
g∗S f

ge f g∗S0
eV, (3.9)

where g∗S f = g∗S(x f ). We can estimate the value for
a mass, m≈ 10eV .

3.2 Warm Dark Matter

As we can see, there is a theoretical chance that
all dark matter could be made out of the light relic
particle species which decoupled when it was ultra-
relativistic. However, observations of small satellite
galaxies with masses M ≈ 107MSun around the Milky
Way exclude the possibility of the particle DM with
mass m ≤ 1keV [Strigari, 2008]. The main idea be-
hind this exclusion is that the hot DM relic would not
provide enough gravitational attraction for the cre-
ation of satellite galaxies with the observed proper-
ties. It shows, that for the explanation of number and
mass of observed galaxies we need DM particle to
have mass m≥ 1keV .

From our point of view, there is still a possible so-
lution in particle species with the mass on keV scale.
These particles are also known as the warm dark mat-
ter. Solution of the Boltzmann equation in the case of
warm relics is absolutely the same as for the case of
hot dark matter particles. The only difference is that
we require higher mass of considered particles. When
we bring to our mind the condition for the ultra-
relativistic relics m� Tf , we see that the higher mass
of decoupled particle species implies higher value of
the temperature when this particle relic decouples.
The only difference between hot and warm dark mat-
ter particles is that warm relic had to decouple earlier.

Now, we are going to find the solution that allows
us to have warm DM particle species with mass m≥
1keV . We realize that the highest value of g∗S(T ) is
106.75 at the temperature scale of T ∼ 1TeV , when
we have all particles from SM in the common thermal
equilibrium. Of course, we should account particle
degrees of freedom for this new particle species to
g∗S f and also to g∗S0 because it decouples as ultra-
relativistic particle species. So, let assume that our
new particle species is majorana fermion with g = 2.
When we put everything together, we get estimation
for the mass scale of the warm dark matter particle
relics:

m' 100eV. (3.10)

We see that it is still not enough, so we let to work
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our fantasy. To obtain higher mass value for the warm
dark matter particle relics in (3.9), we need higher
value of g∗S f and lower value of g∗S0. To ensure
these conditions are met, the warm dark matter parti-
cles first need to decouple at T ≥ 10TeV . Then, there
would have to be much more new, yet unknown parti-
cle species at this temperature scale. These new par-
ticle species cause g∗S(T ≥ 10TeV ) ≈ 1000. As we
can notice, this number is very high which means the
number of the new species would have to be really
high as well. Lastly, after the warm relics decouple,
all of the new species would have to become non-
relativistic. It means that they would stop contribut-
ing to g∗S(T ), which would cause g∗S0 to be small.

Someone could argue that since these warm DM
relics have a mass of a few keV we should already
see them in the experiments with the particle accel-
erators. Well, we should not forget that these par-
ticles decoupled so early just because of their very
weak interactions. When we want to examine inter-
actions of these particles with the ordinary baryonic
matter we should tune up our accelerators at least at
the energy/temperature scale when they decoupled,
T ≥ 10TeV . Finally, it is interesting to compute par-
ticle density for such particle species in present time
n0 = s0Y0 ∼= 10

cm3 . We see that it is much bigger than

the averaged particle density of baryons nb ∼= 10−7

cm3 .

3.3 Cold Dark Matter

After we have been carried away for a while by our
fantasy, it is time to come back to the proper calcu-
lations. Now, we concentrate on the solution of the
Boltzmann equation (3.3) for the case of the heavy
and non-relativistic dark matter particles, x > 1. It
shows that for Yeq in the case of non-relativistic parti-
cles we have [Kolb and Turner, 1989]:

Yeq = 0.15
g

g∗S
x

3
2 e−x (3.11)

Such particles species are also known as cold dark
matter. Our initial condition for solution of the Boltz-
mann equation is:

Y (10) = Yeq(10) (3.12)

From the solution of the Boltzmann equation (3.3)
in the present time Y0, we can easily express ΩDM

from (3.6). Before we start, we have to exam-
ine dependency of 〈σv〉 on x. The averaged an-
nihilation cross with relative velocity is in fact

[Kolb and Turner, 1989]:

〈σv〉= ∑
i, j

∫
d3~p

∫
d3~pρ2

Mxwlσ(annihil.→i j)v, (3.13)

where ρMxwl is the Maxwellian probability distribu-
tion function for DM particles. It is quite clear that
since we work with the non-relativistic particles their
relative velocities v are very small, v� 1. That is
why we can use assumption5:

〈σv〉= a+b〈v2〉+ ..., (3.14)

where we neglect terms with the higher powers of
v. Parameters a and b depend on the annihilation
cross section σ , and they have to be obtained from
the particle physics theory. For now, we consider
them to be just parameters, together with the mass
(m) of cold dark matter particles. When we realize
that 〈v2〉= 〈(~v1−~v2)

2〉, where~v2
1 =~v2

2 = 3T/m= 3/x
we can notice, that (3.14) can be also written as:

〈σv〉= a+
6b
x
+ .... (3.15)

Let us explain our numerically obtained solution
of the Boltzmann equation, which is displayed on the
Fig.4. We see that for small values of x, (it means for
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Figure 4: Demonstrative solution of the Boltzmann
equation with the set of parameters (m = 50GeV,a =
10−9GeV−2,b = 10−8GeV−2)

high temperatures since x ∝ T−1) the cold dark mat-
ter particles remain in the thermal equilibrium. As the
temperature of our expanding Universe decreases, it
forces these heavy particles to freeze out of the ther-
mal equilibrium. Concentration of these particles af-
ter the freeze-out is so dilute, that they simply can

5As we will see at the very end of this paper, there are situa-
tions where this approximation fails.
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not annihilate anymore. Their total number remains
constant, and so does the value of Y (x) until today.

4 Neutralino, Supersymmetry Parti-
cle Candidate for Dark Matter

As we have already said in the introduction, super-
symmetry (SUSY) predicts fermion partners to all
bosons which we already have in the Standard Model.
Moreover, the Minimal Supersymmetrical Standard
Model (MSSM) also has to contain two Higgs dou-
blets Hu = (H+

u ,H0
u ) and Hd = (H0

d ,H
−
d ) instead of

one [Martin, ]. Fermion partners to the neutral higgs
bosons and to the neutral gauge bosons, known as
higgsinos (H̃0

u and H̃0
d ) and gauginos (B̃ and W̃ 0),

mix with each other due to the electroweak symme-
try breaking. When we express Lagrangian term re-
sponsible for this mixing in the gauge-eigenstate ba-
sis ψ0 = (B̃,W̃ 0, H̃0

u , H̃
0
d ) we get [Martin, ]:

Lχ =−1
2
(ψ0)T Mχψ0 + c.c., (4.1)

where for our considered minimal supersymmetrical
extension of the Standard Model (MSSM), we have:

Mχ =




M1 0 −cβ sW mZ sβ sW mZ

0 M2 cβ cW mZ −sβ cW mZ

−cβ sW mZ cβ sW mZ 0 −µ
sβ sW mZ −sβ sW mZ −µ 0


 .

(4.2)

The parameters M1 and M2 come from the part of
the Lagrangian known as soft SUSY braking term.
It shows that we need this part in the SUSY La-
grangian since there is not exact symmetry between
masses of supersymmetrical partners of particles. It
might be shown that for these parameters holds rela-
tion [Martin, ] M1 ≈ M2/2 at the electroweak scale.
It shows, that we can always redefine phases of fields
B̃ and W̃ 0 in purpose to choose M1 and M2 to be real
and positive. Abbreviations sx, cx stand for sinx and
cosx. W represents Weinberg angle and β is defined
from the fraction of vacuum expectation values for
two neutral Higgs bosons as:

tgβ =
vu

vd
=
〈H0

u 〉
〈H0

d 〉
(4.3)

Parameter µ in (4.2) comes directly from higgsino
mass term in MSSM Lagrangian. We consider its
value to be real.

The mass matrix Mχ can be diagonalized by uni-
tary matrix N in purpose to obtain neutralino mass
eigenstates χi = Ni jψ0

j :

N∗MχN† = diag
(
mχ1 ,mχ2 ,mχ3 ,mχ4

)
. (4.4)

The fourth mass eigenstate χ4 (the lightest neu-
tralino) with the smallest mass eigenvalue mχ4 is just
the lightest supersymmetric particle candidate for the
cold dark matter particle. In our next ideas we work
in the regime, when M1� µ . This assumption causes
|µ| ≈ mχ4 and the lightest neutralino will be nearly
pure higgsino.

4.1 Neutralino Annihilation Cross Section
to Fermion Anti-Fermion Final States

Our goal in this section is to obtain a cross section
for the process of the LSP annihilation to nearly all
fermion anti-fermion pairs. We will limit only at
the non-relativistic neutralinos with energies less then
80GeV . We will need this annihilation cross section
for the final examination of the solution of the Boltz-
mann equation (3.3).

First of all, lets have a look at the Feynman dia-
grams corresponding to this process in the MSSM.
Initial and final particle states are described in the
first diagram and they remain the same in the rest of
them. We can mark both of the initial particle states
as χ instead of χ , χ̄ , because neutralino is a majorana
fermion.

χ

χ
f̄

f

h H0 A0

ZG0

fs

fs

Figure 5: χ,χ → f , f̄ MSSM Feynman diagrams,
tree level

Before we start to derive the amplitude itself, we
realize that the influence from most of the diagrams
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on Fig.5 is negligible. For example, diagrams with
the heavy SUSY Higgs bosons H0 and A0 can be ne-
glected. The same holds for the heavy sfermions fs

in the last two diagrams. We can omit diagram with
the Goldstone boson G0 as well by choosing the cali-
bration ξ → ∞ in the propagators for G0:

i
k2−ξ M2

Z
(4.5)

and also in the propagator for Z boson
[Pokorski, 1990]:

−i
k2−M2

Z

(
gµν − (1−ξ )

kµkν

k2−ξ M2
Z
)

)
(4.6)

At the end of this analysis, we left with just two
diagrams to compute. First of them contains propa-
gating Z boson and another one contains propagating
light Higgs boson h. Labels which we use for the
initial and final states are presented on the example
diagram with propagating Z boson on the Fig.6. Cou-
ple χ,m marks the lightest SUSY neutralino with its
mass. Couple p,s labels the four-vector and the spin
state of the particle. Other parts of the diagram are
described in the same way and kµ = pµ +qµ .

Z,mZ

χ,m

χ,m

f̄,mf

f,mf

k

p, s

q, r

p′, s′

q′, r′

Figure 6: Description of notation.

Now we construct the transition amplitude iM f i for
this process. It consists of two parts, since we con-
sider two Feynman diagrams. Factors for fermion
external legs, propagators and vertex Z, f , f̄ can be
obtained from the Standard Model. We have derived
all the other vertexes directly from the Lagrangian of
the MSSM theory. It can be shown, that for majorana
particles we have ψγµψ = 0. That is why we use the
factor for the χ,χ,Z vertex in the form ig2

2cosθW
aχγµγ5.

At the end, transition amplitude obtains a form:

iM f i =−i
g2

2aχ

4cos2θW

(
v̄s(p)γµγ5ur(q)

)
χ ×

×
(

gµν

k2−m2
Z
− kµkν

m2
Z(k2−m2

Z)

)
×

×
(
ūr′(q′)γν(v f −a f γ5)vs′(p′)

)
f +

+
g2

2bχb f m f

2mW
(v̄s(p)ur(q))χ ×

×
(

i
k2−m2

h

)(
ūr′(q′)vs′(p′)

)
f (4.7)

where:

a f = j3 (4.8)

v f = −2qsin2θW + j3 (4.9)

aχ = N∗†34 N†
34−N∗†44 N†

44 (4.10)

(4.11)

bχ = (N44cosα +N34sinα)(N41tgθW −N42)

b f =





b f u =− cosα
sinβ

b f d = sinα
cosβ

(4.12)

Symbols j3 express the third component of the weak
isospin and q means electric charge of the particle
in the final particle state in the unit of elementary
charge. Angle α is the mixing angle of the mass
eigenstate fields (h0,H0) into the gauge eigenstate
fields (H0

u ,H
0
d ). For the closer look on this angle see

[Martin, ](8.1.14). Symbol θW represents the Wein-
berg angle.

Now, we skip over the nontrivial math connected
with the calculation of the cross section in the cen-
tral mass system and we directly write down our final
result:

σ =
4G2

F

3πs
√

s−4m2

b

∑
f

√
s−4m2

f

{(
aχm2

Z

s−m2
Z

)2

[
(a2

f + v2
f )

s
8
(
s−4m2)+m2

f

[
m2
(

7
2

a2
f − v2

f

)

− s
4
(
2a2

f − v2
f
)
−3s

(
a f m
mZ

)2(
1− s

2m2
Z

)]]

+
3
8

(
b f bχm f mW

s−m2
h

)2

(s−4m2)(s−4m2
f )

}
,(4.13)

where GF = 1.1663710−5GeV−2 and s = (p+q)2.
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5 Boltzmann Equation with Neu-
tralino Annihilation Cross Section

Finally, we have everything ready for answering the
question if the neutralino can be the cold dark matter
particle. At first, let us explain the interval of neu-
tralino mass, which we examine. Experimental lower
bound on the neutralino mass is 45GeV [et al., 2012].
This lower bound comes from the decay of Z bo-
son. Since we calculate the cross section only for
the fermion final states we are also bounded from
the top by masses of the W± bosons. That is why
we will limit ourselves on the interval of masses
mχ ∈ (45GeV,80GeV ).

Now, we have to discuss very important point.
The heaviest fermion which could appear in our fi-
nal state is the b quark with the mass mb ∼= 4GeV .
As we have seen our neutralino has to have mass
mχ = m > 45GeV . Masses of other particles that
we work with (Z and h bosons) are on the scale of
100GeV . It all looks like we can neglect terms with
fractions m f

mχ,Z,h
, where m f is mass of the fermion.

However, this assumption does not hold generally,
because there is also contribution from propagating
Higgs boson in annihilation cross section. As we
know, fermion interaction with Higgs boson is pro-
portional to the mass of the fermion. So, when we
neglect fermion mass, we also neglect whole contri-
bution of propagating Higgs. This may be done only
when our s, or squared energy in the center of col-
lision, is not close to the value of the Higgs mass.
As we can see from (4.13), when we are close to the
Higgs mass, the most important component of anni-
hilation cross section will be just the Higgs contribu-
tion.

We will omit this effect at the first place. We will
concentrate only on the areas of the space of param-
eters where the Higgs boson does not play signifi-

cant role and we neglect terms with
(

m f
mχ,Z,h

)2
. Since

we consider the neutralino to be non-relativistic par-
ticle species, the major component of its energy is
its mass. Since we know the mass of h is mh =
125GeV [Collaboration, 2012], we will examine the
region of neutralino masses m∈ (45GeV,60GeV ) and
m ∈ (65GeV,80GeV ). When we realize that for rela-
tive velocity v holds: v = 2vχ =

2|pχ |
E , we can express

Mandelstam variable s as:

s =
4m2

1− v2

4

(5.1)

WDM = 0.265 ± 0.021
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Figure 7: Parameter space with the coordinates:µ ,
tgβ and M2. Envelope around the red areas represents
values of the parameters suitable for the neutralino
cold dark matter which would explain the whole dark
matter content of our Universe.

We put this relation into the σv and since we now
that v� 1, we limit ourselves only on the first two
terms of its Taylor series in spirit of (3.14). When we
finally compute the average value of the annihilation
cross section multiplied by the relative velocity, we
get:

〈σv〉= 2
π


GFaχm

1− 4m2

m2
Z




2
b

∑
f
(a2

f + v2
f )x
−1 (5.2)

Now, we include this equation to the Boltzmann
equation (3.3). We solve this equation numerically
for different values of parameters µ , tgβ and M2.
Influence of these parameters is hidden in the mass
m and vertex factor aχ . In the end, we ask if there
are any areas in the space of parameters for which
is solution of the Boltzmann equation consistent with
constrain ΩDM = 0.265±0.021. Obtained results are
displayed on the Fig.7 and Fig.8. Red areas represent
values of random chosen parameters which are suit-
able for the explanation of dark matter by neutralino.
Of course one should imagine envelope of suitable
parameters around the red dots.

As we can see supersymmetry contains possibil-
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WDM = 0.265 ± 0.021
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Figure 8: Parameter space with the coordinates: m,
tgβ , and M2. Envelope around the red areas repre-
sents values of the parameters suitable for the neu-
tralino cold dark matter which would explain the
whole dark matter content of our Universe.

ity of explaining dark matter phenomena by its light-
est particle in our considered region of its mass. In
fact, figures Fig.7 and Fig.8 show that the most con-
strained parameter is µ or in other words mass of
neutralino particles. When we limit ourselves on
the theoretically attractive values of parameter M2 ∈
(1TeV,2TeV ), we see that neutralino mass is strongly
constrained m ∈ (65GeV,72GeV ).

5.1 Influence of Narrow Resonance of Prop-
agating Higgs Boson on Neutralino Relic
Abundance

Let us have a closer look at the influence of the Higgs
boson on the calculation of the neutralino relic abun-
dance. It means, that we take the cross section σ in
the form (4.13). We have to admit, that we do not
consider this topic to be closed and we would very
like to continue in its study in the future.

At first let us show where the difficulties come
from. The main problem is hidden in the object
〈σv〉 (3.13). When we look at this object closer
[Kolb and Turner, 1989], we realize that it can be

written in the form:

〈σv〉=∑
f

∫
d3~v1

∫
d3~v2σ(χχ→ f f̄ )vρMxwl(~v1)ρMxwl(~v2),

(5.3)
where:

ρMxwl(~u) =
( m

2πT

) 3
2

exp
(
−m~u2

2T

)
(5.4)

v = |~v1−~v2| (5.5)

Now we want to concentrate on the neutralino masses
mχ that are close to mh/2. Since we consider neu-
tralino as heavy non-relativistic particle, we assume
that its kinetic energy is much smaller than its mass.
Under these conditions, s' m2

h. We can see from the
last line in (4.13) that we have to deal with the sharp
resonance in this region of s.6

Sharp resonances in (4.13) will not be infinitive in
the end. We should not forget that we did all the
calculations on the tree level with the bare propaga-
tors. In fact, we should count the full propagator as
the sum of one particle irreducible diagrams (Dyson
equation). Since the Z boson as well as h boson are
unstable particles, they have nonzero imaginary parts
of their self energies iΓh, iΓZ , where Γ is the total
decay width of the considered particle. Including in-
fluence of the renormalization, we should change our
propagators:

...

k2−m2
h
→ ...

k2−m2 + imΓh
(5.6)

...

k2−m2
Z
→ ...

k2−m2 + imΓZ
(5.7)

Since the annihilation cross section is proportional
to the |M f i|2, it obtains a form of relativistic Breit-
Wigner distribution around the masses of propagating
particles.

σ ∼ 1
(s−m2

p.p.)
2−m2

p.pΓ2
p.p

(5.8)

The symbols mp.p. and Γp.p. represent mass and total
decay width of the propagating particle.

As we mentioned before, this part is not com-
pletely closed. It serves only to a purpose of quan-
titatively showing the effect of sharp resonance in
the cross section for the calculation of the Boltzmann
equation. That is why we make three steps which

6We can see from the first line, that very similar situation is
in the region of s∼m2

Z . At the end of this paper, we explain, why
the effect from propagating Z boson can be neglected.
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should be done much more correctly in the future.
At first, we will not calculate total decay width of our
propagating particles, but we use experimental values
[et al., 2012] and [Barger et al., ]:

Γh = 6.1MeV (5.9)

ΓZ = 2.5GeV (5.10)

Next, we do not renormalize the whole process of
neutralino annihilation. The only changes we do, are
in the denominators of the propagators (5.6), (5.7).
Finally, we approximate thermal average value of an-
nihilation cross section with relative velocity (5.3) by
using v2 = 6/x in the σv. We do this approximation
in the spirit of [Griest and Seckel, 1991] as nearly the
most simple approach to this problem. We admit,
once again, that we should solve this problem much
more precisely in the future study.

5.1.1 Results

Now, let us explain the effect of the sharp resonance
from the propagating Higgs boson on the calculation
of the neutralino abundance. The characteristic so-
lution of the Boltzmann equation with the mentioned
approximations is displayed on the Fig.9. If we imag-

10 20 50 100 200 500
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- 15
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0
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@
Y

�
Y

H1
0
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Figure 9: Solution of the Boltzmann equation with
set of parameters: M2 = 1500, µ = 65.5GeV (m =
61.8GeV ), tgβ = 50

ine x axis as the rescaled decreasing temperature and
y axis as the rescaled number of the neutralino parti-
cles, we can easily explain the influence of the prop-
agating Higgs boson. The “step” in the solution of
the Boltzmann equation is caused by the Higgs bo-
son peak in the annihilation cross section. If the neu-
tralino particles had mass close to mh/2, they would

nearly all annihilate very quickly and their relic abun-
dance would be drastically lowered.

Now, let us fix parameters M2 and tgβ and plot the
function ΩDM(m) obtained from the solution of the
Boltzmann equation. As we can see on the Fig.10,
obtained solution intersects value of ΩDM = 0.265 in
the three places. The “deep valley“ which we can see

0.265

50 55 60 65 70
m @ GeV D

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

W DM

tgΒ = 50 , M2 =1.5@ TeV D

Figure 10: Solution of the Boltzmann equation for
ΩDM(m) with set of parameters: M2 = 1500 and
tgβ = 50.

on this plot, is caused by the propagating Higgs bo-
son. Without propagating Higgs boson, there would
be just one possible solution of the Boltzmann equa-
tion that would satisfy present contribution of dark
matter to the energy density of our Universe. We can
say that Higgs boson opens a new areas in the space
of parameters for explaining dark matter phenomena
by neutralino abundance.

In the end we can qualitatively explain the reason
why the propagating Z boson does not effects neu-
tralino abundance as much as propagating Higgs bo-
son. We proved this statement numerically, but it is
nice to see also the background of this proof. If we
want to see this reason, we have to combine together
more different aspects.

The cross section around the value of the mass of
the propagating particle obtains shape of the relativis-
tic Breit-Wigner distribution (5.8). Shape of this dis-
tribution depends on two parameters: mass of the
propagating particle mp.p. and total decay width of
the propagating particle Γp.p.. It shows that the width
of the peak in the form of the Breit-Wigner distribu-
tion decreases with decreasing Γp.p.

mp.p.
. When we com-

pare the peak around the Z boson mass with the peak
around the Higgs boson mass we can see that the sec-
ond mentioned peak is much more narrow. We also
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do not need to consider the whole peak around the
Z boson mass since we start our examination from
45GeV . These facts mean that our approximation of
σv = a+ bv2 suits much more better for description
of σv around the Z boson peak than around the Higgs
boson peak.
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The spectral function of electrons is at present
commonly used to study the electronic properties of
condensed matter systems. It is investigated not only
theoretically but also experimentally – by the angle-
resolved photoemission and inverse photoemission
spectroscopies. Unfortunately, it only shows the net
result of all playing mechanisms. In our work we
raise a question whether it is possible to obtain more
specific spectroscopic information. We specialize on
the easiest superconductive systems and study their
anomalous spectral function which in the Nambu-
Gorkov formalism corresponds to the off-diagonal
Green’s function. There is a reason to expect that this
object encodes information about the pairing mecha-
nism of the superconductive electrons – information
not contained in the ”ordinary” spectral function.

The anomalous spectral function Bk(x) may be de-
fined using temperature Green’s functions through

F(k,τ) = −
〈

T̂ck↑(τ) c−k↓

〉

F(k,ω`) =
∫ β

0
dτeiω`τF(k,τ) !

=
∫ ∞

−∞

Bk(x)dx
iω`− x

with T̂ the time-ordering operator and β−1 = kBT .
Inspired by [2] we calculate a set of sum rules

∫ +∞

−∞
dxxnBk(x) =

〈{[
ck↑,H

]
n
,c−k↓

}〉
(1)

for the electron-phonon Hamiltonian and for the Hub-
bard model. In equation (1) the multiple commu-
tator

[
ck↑,H

]
n

is defined iteratively starting from
[
ck↑,H

]
0
= ck↑. A virtue of the sum rules is that

they give some information about the solution to the
many-electron problem without actually solving it.

Our calculation gives a remarkable result that
for (i) the electron-phonon Hamiltonian without
Coulomb repulsion and for (ii) a d-wave supercon-
ductor in the Hubbard model, all 0th, 1st, and 2nd mo-
ments of Bk(x) vanish. This is notable because the

∗tomas.bzdusek@gmail.com
†Richard.Hlubina@fmph.uniba.sk

first moment of the BCS solution

BBCS
k (x) =

∆
2Ek

[δ (x−Ek)−δ (x+Ek)]

is nonzero. We thus propose a hypothesis that the
exact solutions of the cases (i) and (ii) contain a small
noncoherent part of an opposite sign to annihilate the
first moment.

We numerically study the case (i) by iteratively
solving the Eliashberg equations on the imaginary
axis and then analytically continuing the solution
to the real axis using the method of Padé approxi-
mants [1]. The anomalous spectral function Bk(x) is
then obtained by taking the imaginary part of the off-
diagonal Green’s function on the real axis. The non-
coherent negative part of Bk(x) is in fact found, and
the first moment is computed to be zero indeed. We
also show that turning on a weak Coulomb repulsion
preserves the noncoherent feature.

We further investigate whether Bk(x) could be
measured experimentally. We calculate the ir-
reducible spin-spin and density-density correlation
functions of a superconductor (without vertex correc-
tion). It turns out that taking their sum and differ-
ence separates the contributions of the ordinary and
anomalous spectral functions. A noteworthy corol-
lary is that convolutions of the anomalous spectral
function are in principle observable. We conclude
with some notes on the solution of the problem of
inversion which seems to be feasible at least at zero
temperature.
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In this work we present a method of obtaining
time-dependent properties and electronic spectra of
molecules. Usually, this is done by solving time-
dependent Schrodinger equation approximately. The
goal of our thesis (and thereby this work) is, however,
to study compounds containing heavy elements. For
these molecules the inclusion of relativistic effects is
essential. One example of what we can study is X-
ray absorption spectra, where we are interested in ex-
citations of electrons close to the nucleus. Because
of their energies, these electrons must be treated rel-
ativistically. Furthermore, to excite such electrons,
a strong time-dependent external electric field is re-
quired. Since it is not clear to which extent the linear
response theory is able to describe this phenomena
we decided to simulate the evolution of electrons in
real time. We implemented the solution of a time-
dependent Dirac-Coulomb equation into the devel-
oper version of ReSpect code [Repisky et al., 2013].

In the present work we use the relativistic
quantum-mechanical equation of motion in the
Dirac-Coulomb approximation. Our Hamilto-
nian consists of four-component one-electron Dirac
Hamiltonian (taken from quantum electrodynamics,
see [Reiher and Wolf, 2009]) in atomic units (h̄= e=
me = 4πε0 = 1)

hD(m) =

(
V (m) cσm · pm

cσm · pm −2c2 +V (m)

)
(1)

and Coulomb electron-electron interaction operator,
where pm is the momentum of m-th electron, V (m) is
the nuclear Coulomb potential, σm are Pauli matrices
and c is the speed of light.

Under time-dependent Hartree-Fock approxima-
tion (TDHF), using one-electron density matrix D(t)
the equation of motion looks as follows:

iḊ(t) =
[
F [D(t)],D(t)

]
(2)
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where F is called Fock operator – effective one-
electron Hamiltonian. Its dependence on the den-
sity matrix makes this equation non-linear. This is a
well-known equation usually derived using the time-
dependent variational principle. In the thesis we pro-
pose an alternative derivation of this equation using
equations of motion for many-electron density ma-
trices. In our case F also includes external electric
impulse.

In principle, equation (2) can be solved numeri-
cally using the Runge-Kutta methods. These meth-
ods, however, would not preserve unitarity of evolu-
tion in quantum mechanics, and thus properties like
idempotency of density matrix (D2 = D). They can
also become unstable for larger systems. Instead, we
use the Magnus expansion method [Tannor, 2007],
which does not suffer such drawbacks.

Finally, we calculate photo-absorption cross sec-
tion tensor from Fourier transformation of electronic
dipole moments. The results of our first benchmark
calculations of spectra of light diatomic molecules
are in a good agreement with previous results of other
authors [Stewart et al., 1975]. Calculations of heav-
ier systems are under way.

References
[Reiher and Wolf, 2009] Reiher, M. and Wolf, A. (2009).

Relativistic quantum chemistry. Wiley-VCH.
[Repisky et al., 2013] Repisky, M., Komorovsky, S.,

Malkin, V. G., Malkina, O. L., et al. (2013). ReSpect,
version 3.2. Relativistic Spectroscopy DFT program.

[Stewart et al., 1975] Stewart, R., Watson, D., and Dal-
garno, A. (1975). Variational time-dependent Hartree–
Fock calculations. I. Applications to four-electron
atomic and molecular systems. The Journal of Chemi-
cal Physics, 63:3222.

[Tannor, 2007] Tannor, D. J. (2007). Introduction to
quantum mechanics. University Science Books,
Sausalito, California.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, p. 233
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 M. Kádek



Implementation of Ehrenfest molecular dynamics to quantum
chemical program ReSpect

(Extended Abstract)
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ReSpect (Relativistic Spectroscopy)
[Repisky et al., 2013] is a quantum-chemical
computer program designed for calculation of
electronic structure of molecules and their spec-
troscopic properties. Recently [Kádek, 2013] the
possibility to solve the time-dependent electronic
Schrödinger/Dirac equation with static nuclei has
been implemented. In the present work we extend
this development by adding real-time treatment
of classical nuclear motion. It provides us with a
tool to perform Ehrenfest molecular dynamics with
relativistic electronic structure.

Its potential applications range from calculations
of nuclear motion effects on chemical properties, vi-
brational spectra, vibronic couplings, probabilities
of formally symmetrically forbidden electronic tran-
sitions or spin dynamics. Systems of interest are
mainly molecules containing heavy elements where
relativistic effects become important and systems
with strong spin-orbit interaction.

In Ehrenfest molecular dynamics
[Marx and Hutter, 2009] nuclei are treated as
classical objects. Their state is described by posi-
tions and velocities and it is obtained from Newton’s
equations

M
d2

d t2 R =−∇V. (1)

Electrons are quantum particles described by
the wave function obtained from time-dependent
Schrödinger/Dirac-Coulomb equation

i
∂
∂ t

φ(r, t) = Hel(r,R)φ(r, t). (2)

In case of the four-component relativistic Dirac-
Coulomb equation the electronic Hamiltonian
Hel(r,R) includes scalar relativistic effects and the
spin-orbit interaction. Potential V in which the nuclei
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move is obtained from electronic wave function
φ(r, t).

Equation 1 is solved by the velocity Verlet algo-
rithm in a series of time steps. As the nuclei move
the electronic equation is solved on the fly using the
first order Magnus expansion. This ensures feedback
between nuclei and electrons. Nuclear and electronic
time steps may be different. This is because nuclei
are heavier than electrons and move on larger time
scales. It is not necessary to update nuclear positions
after each update of electronic state. The only condi-
tion is for the nuclear time step to be an integer mul-
tiple of electronic time step. The length of time steps
affects energy conservation in simulations. We inves-
tigated this dependence.

We have finished the initial implementation. In this
work we show the results of our benchmark calcula-
tions of vibrational frequencies and electronic spectra
of diatomic molecules. Calculations of heavier sys-
tems are under way.
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Maxwellove rovnice v tvare v akom ich dnes po-
známe, δF = − j ,dF = 0, majú zvláštnu asymet-
riu. Kým prvá z nich má na pravej strane l’ubovol’nú
štvorprúdovú formu, pravá strana tej druhej je vel’mi
špecifická - nulová. Táto nulovost’, dekódovaná v
jazyku foriem, hovorí, že v našom vesmíre neexis-
tujú magnetické monopóly (MM), teda častice nesúce
magnetický náboj. Ich neexistencia je zatial’ experi-
mentálne nevyvrátený fakt. Aj napriek tejto skutoč-
nosti sú magnetické monopóly už vyše pol storočia
objektom výskumu v teoretickej fyzike. Dôvodom je
napríklad to, že Maxwellove rovnice s nimi získa-
vajú symetrický tvar δF = − je ,dF = jm. Ako uká-
zal Dirac, proces kanonického kvantovania vedie na
kvantovanie elektrického náboja, čo je doteraz teore-
ticky nevysvetlený experimentálny fakt. Ako ukázal
G.’t Hooft, existencia MM je nutný dôsledok kaž-
dej teórie vel’kého zjednotenia, ked’ sa vyššia symet-
ria rozbije na nižšiu, obsahujúcu grupu U(1). Roz-
umný pohl’ad na MM je nasledovný : MM vo ves-
míre vznikli (čo implikuje kvantovaný elektrický ná-
boj), ale nejaký proces spôsobil 1, že sú extrémne
zriedené, a preto majú Maxwellove rovnice efektívny
tvar δF = − j ,dF = 0.

V princípe existujú dva opisy MM : 1. pomo-
cou singulárnych elektromagnetických potenciálov,
2. pomocou elektromagnetických potenciálov defi-
novaných na dvoch prekrývajúcich sa oblastiach. V
práci prezentujeme ich alternatívny opis, či už v ko-
mutatívnom, alebo nekomutatívnom (NC) priestore.

NC priestor je priestor, ktorého blízke body sa ne-
dajú od seba rozlíšit’ (podobne ako sa v kvantovej
mechanike (QM) nedá presne zmerat’ poloha a hyb-
nost’ častice). Myšlienka NC priestorov je motivo-
vaná napríklad úvahami o prepojení QM s teóriou
gravitácie, pričom nekomutívnost’ priestoru spôso-
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1Ich hmotnost’ je na škále hmotnosti bozónov, ktoré naru-
šuli symetriu na tvar ...×U(1), takže podl’a odhadov môže byt’
hmotnost’ MM až rádovo 1015eV .

buje prirodzené ohraničenie prípustných energií, čo
by mohlo zohrávat’ kl’účovú úlohu pri formulovaní
kvantovej teórie pol’a zahrňujúceho gravitáciu.

NC priestor v tejto práci vzniká ako realizácia ro-
tačne invariantného vzt’ahu [xi,x j] = 2iλε i jk pomo-
cou dvoch sád kreačných a anihilačných operátorov
2, pričom tieto sú neskôr použité aj na konštrukciu
stavov ψ Hilbertovho priestoru H . Kým stavy s kla-
sickým analógom ψ(~x) sú tvorené rovnakým počtom
kreačných a anihilačných operátorov, stavy odpove-
dajúce magnetickým monopólom majú o κ viac kre-
ačných ako anihilačných operátorov (κ môže byt’
kladné aj záporné). Celočíselnost’ κ presne odpovedá
Diracovej kvantovacej podmienke, čo na ňu ponúka
nový pohl’ad.

Výsledky získané v NC priestore sú následne zre-
produkované v komutatívnom priestore C2, v ktorom
je po zavedení Caleyho parametrov a Hopfovej fib-
rácii S3 → S2 uschovaný aj náš Euklidovský priestor
R3

0.
Pre porovnanie tu uvedieme niekol’ko vzt’ahov z

teórie MM 3 a pre zovšeobecnené stavy v C2:

Vzt’ahy z MM teórií Výsledky v C2
0

µ = 0,± 1
2 ,±1, ... κ = 0,±1,±2, ...

[π i,π j] = iµε i jk xk

r3 [V i,V j] = i(−κ
2 )ε i jk xk

r3

ε i jkx jπk = Li + µ xi

r ε i jkx jV k = Li − (κ
2 ) xi

r
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2λ určuje škálu, na ktorej je priestor rozmazaný.
3~π je konjugovaná hybnost’ pre systém s magnetickým a

elektrickýcm monopólom a µ = eg/4π , kde e,g sú elektrický
a magnetický náboj.
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We have discussed the distribution of dark mat-
ter (DM) in spherically symmetric galactic ha-
los. We have found that the conventional mod-
els are inaccurate: in the case of the NFW model
[Navarro et al., 1996] one has to encounter the core/
cusp controversy, simple pseudo-isothermal sphere
of Begeman [Begeman et al., 1991] and the Burket’s
halo model [Burkert, 1995] have also some imperfec-
tions. Thus we are motivated for finding of a better
model.

Hartwick [Hartwick, 2012] have proposed a model
respecting both the cosmologically favoured NFW
appearance at large radial distances (ρ(r) ∝ r−3)
and the quasi-constancy of ρ0r0 ≡ µ0D among galax-
ies [Donato et al., 2009]. Moreover, the model
also respects observations that yield universality
of the halo rotation curves at intermediate radii
[McGaugh et al., 2007]. The model is characterized
with two distinct scale lengths and this enables to
better fit the observational data than, e.g., Burkert’s
model. But the Hartwick’s model is characterized
with a linear decrease near the center of the halo. The
linear decrease of mass density as a function of radius
is hardly physically interpretable.

We have modified the model of Hartwick. While
keeping all of the former constraints, we have tried
to find a new simple form of mass density as a func-
tion of radius. Our new modified model, the MOHA
model, ρ(r) = ρ0{1/[1 + (r/a)2]}[1/√1+(r/b)2],
a and b are two distinct scale lengths, decreases
quadratically near the center. The model could be
identified with the theoretical “hydrostatic” model on
the scales of the core. The hydrostatic model is based
on the assumptions of the hydrostatic equilibrium and
equation of state in the simple form p = Kρ , where
K is a constant. This leads to ρ(r) uniquely deter-
mined by the Lane-Emden differential equation with
the boundary conditions respecting the observations,
the existence of the core: limr→0 ρ(r) = const. ≡ ρ0,
limr→0 dρ(r)/dr = 0.
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Our new model is consistent with the observa-
tions on small (core), medium (“optical”) and large
(cosmological) scales of the Universe. The model’s
core scale appearance can be theoretically inter-
preted as the matter distribution in an isothermal
core, with characteristic radius coinciding with the
model’s small scale length parameter b, composed of
self-interacting DM. It is very positive feature of the
model that its parameters determined by the observa-
tions of the Galaxy and similar bright spirals provide
nice consistency between presented theoretical and
phenomenological approaches to the problem of the
DM distribution in the core. This is not a fit, except
of the value of the constant K from the state equation
p =Kρ , which is tuned.

We can consider all small scale implications given
by the hydrostatic model, like interpretation of the
quasi-constancy of µ0D as a quasi-constancy of the
central pressure, or isothermal gas state equation for
DM in the core, as valid also in the MOHA model.
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In the recent years, several experiments investi-
gating excitation transfer in light harvesting com-
plexes found an unexpectedly long-lived coherence
[Engel et al., 2007]. The main representative among
the light harvesting complexes, in which the long-
lived coherence was first found, is the FMO complex.
It is usually modelled as a network of 7 sites (two-
level systems). Our goal is to analyse the potential
role of coherence and decoherence in energy trans-
mission in the FMO complex.

We ask – if the long-lived coherence was re-
ally present in the energy transfer in living organ-
isms, what are the odds it would bring? How
could the coherence help to increase the transfer ef-
ficiency in a biological complex? The authors of
Ref.[Asadian et al., 2010] have also been interested
in this question. They found that in a uniform chain
of sites, in which each site has the same energy gap,
can the efficiency of coherent excitation transfer be
enhanced when the chain moves in a proper way. For
example, an oscillatory motion was studied.

Fig.1:

However, the light-harvesting complexes form
non-uniform networks in which a non-resonant trans-
fer takes place. Hence the excitation is partially
trapped on certain sites which slows down the trans-
fer. In such setting, decoherence is necessary for a
fast excitation transfer. We notice that in the math-
ematical model of the FMO complex, determined in
Ref. [Adolphs and Renger, 2006], two sites have al-
most resonant energies and additionally the coupling
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between them is exceptionally strong. It follows that
the decoherence is not necessary for the fast excita-
tion transfer between these two sites. Hence we study
a model of excitation transfer in which the two sites
are supposed to be protected from decoherence and
the rest of the sites suffers from decoherence at an
optimal rate. In our numerical calculations, popula-
tion beatings occur (Fig.1) over the two sites. Af-
terwards, we let the two sites oscillate which implies
a time-dependency in the coupling between the two
sites. Any changes in the couplings with other sites
are neglected. Our results (Fig.2) show that the two
assumptions (the protection from decoherence on the
two sites + appropriate oscillations) lead to an effi-
ciency enhancement. We also verified that the co-
herence is necessary for the enhancement – when the
oscillations were considered in the case when all the
sites of the FMO complex suffered from decoher-
ence, we found a decrease in the efficiency instead
of the enhancement.

Fig.2:
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Abstrakt: V článku prezentujeme našu prácu na
projekte ViDA, ktorý začal ako náš ročníkový pro-
jekt. Zaoberáme sa v ňom vizualizáciou distribuo-
vaných algoritmov. Našou hlavnou náplňou bolo
spravit’ prehl’adný interface podporujúci vizualizá-
ciu užívatel’ského programu a taktiež podrobnú a
vysvetl’ujúcu vizualizáciu nasledovných algoritmov:
distribuované BFS, distribuované DFS a vol’ba šéfa
na úplnom grafe.

Kl’účové slová: vizualizácia, distribuované algo-
ritmy

1 Úvod

Význam distribuovaných algoritmov v súčasnosti
narastá, a spolu s ním narastá aj potreba zahrnút’ dis-
tribuované algoritmy do výučby. Myslíme si, že by
sa táto téma dala ovel’a lepšie naučit’ z prehl’adnej
vizualizácie, než z kníh a zložito písaných textov.

Rozhodli sme sa teda vytvorit’ aplikáciu, ktorá
by l’ud’om interaktívnym a čo najlepším spôsobom
vysvetl’ovala fungovanie mnohých distribuovaných
algoritmov, a ktorá by mu pomohla prehĺbit’ a lepšie
si zapamätat’ novonadobudnuté znalosti. Myslíme si
totiž, že v tejto oblasti existuje mnoho pekných úvah
a trikov, ktoré je dobré si osvojit’.

Ďalší prvok, ktorým by sme chceli pomôct’ vo
výučbe a spoznávaní týchto algoritmov, je umožne-
nie užívatel’ovi, aby si sám vyskúšal naprogramovat’
niektoré z nich a zároveň by užívatel’ mal byt’
schopný sám ovplyvňovat’ dianie algoritmov. Toto
by malo preklenút’ medzeru medzi porozumením a
schopnost’ou aplikácie.

Medzi algoritmy, ktoré sme zatial’ navizualizovali,
patrí distribuované prehl’adávanie do šírky, vol’ba
šéfa na úplnom grafe a traverzovanie. Okrem našich
algoritmov si je užívatel’ schopný sám vytvorit’ algo-
ritmus, ktorý mu naša aplikácia navizualizuje.

Zvyšok článku je organizovaný nasledovne: v
sekcii 2 si povieme, v akom výpočtovom modeli
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pracujeme a ako fungujú spomínané tri distribuované
algoritmy. Následne v sekcii 3 popíšeme samotnú im-
plementáciu aplikácie, ako funguje a aké dizajnové
rozhodnutia sme robili počas návrhu. Nakoniec v
sekcii 4 spomenieme naše plány do budúcnosti.

2 Vybrané distribuované algoritmy

V našom ponímaní distribuovaných algoritmov,
máme nasledovný výpočtový model [Tel, 2000].
Uvažujme niekol’ko počítačov, z ktorých sú niektoré
dvojice spojené obojsmernou komunikačnou linkou.
Inak povedané, počítače tvoria neorientovaný graf.
Navyše kvôli povahe samotných algoritmov zväčša
vyžadujeme, aby bol graf súvislý. Počet počítačov
budeme označovat’ n a počet liniek m.

Do každého z týchto počítačov sa nahrá ten istý
program a všetky sa naraz spustia. Programy si môžu
interne čokol’vek počítat’ a zároveň dokážu poslat’
správu po l’ubovol’nej linke. O správach na linkách
vieme len to, že v konečnom čase dorazia na druhý
koniec, a ked’ jeden počítač pošle po jednej linke viac
správ, tak dorazia v tom istom poradí, v akom boli
poslané. O poradí doručenia správ na rôznych linkách
nevieme povedat’ nič a každá správa sa môže doručo-
vat’ l’ubovol’ne dlho. Nemáme teda žiadne garancie,
či správa dorazí do desat’ minút a kl’udne sa môže
stat’, že niektoré správy prejdú tisícky hrán, zatial’ čo
iné len jednu.

Dôležitý parameter pri návrhu algoritmu pracujú-
com v tomto modeli, je celkový počet odoslaných
správ. Pochopitel’ne, sa snažíme aby sa v najhoršom
prípade poslalo čo najmenej správ.

Momentálne sú v aplikácii implementované
vizualizácie troch algoritmov.

2.1 Broadcast

Jedným z jednoduchších problémov, ktoré treba v
distribuovaných algoritmoch riešit’, je, ako oznámit’
nejakú správu všetkým počítačom (nielen susedom).
Ked’ všetky počítače naštartujú, jeden z nich má ne-
jakú informáciu a ostatné by sa ju tiež radi dozvedeli.
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Obr. 1: Softvér ViDA. Na obrázku môžete vidiet’ aplikáciu uprostred distribuovaného DFS. Môžte si všimnút’
červenú správu obsahujúcu stručný popis jej obsahu (slovo "token") a tiež informačnú bublinku pri vrchole. V
ovládacom paneli na spodku si užívatel’ môže volit’, ako rýchlo majú íst’ správy poprípade ovládat’ zobrazo-
vanie bubliniek.

Problém sa rieši pomerne priamočiaro, prvý počí-
tač pošle správu všetkým susedom, a každý počí-
tač, ktorý dostane správu, najprv skontroluje, či už
niekedy správu posielal. Ak ju ešte neposielal, pošle
ju všetkým susedom s výnimkou toho, od ktorého
správa prišla.

Takto po každej linke prejde najviac jedna správa,
čím dosiahneme optimálny výsledok O(m) správ.

2.2 Vol’ba šéfa na n-vrcholovom úplnom
grafe s počtom správ O(n logn)

Ako názov naznačuje, v tejto sekcii budú všetky dvo-
jice počítačov spojené linkou. Navyše má každý počí-
tač svoj jednoznačný identifikátor (l’ubovol’né celé
číslo, nazvime ho id), bez identifikátorov by sa totiž
problém nedal riešit’ kvôli symetrii.

Počítače na začiatku poznajú len svoje id a vidia
n − 1 portov očíslovaných číslami 1 až n − 1 v
l’ubovol’nom poradí (nevedia teda za akým portom je
aký počítač). Následne sú programy spustené a môžu
začat’ posielat’ správy. Chceme nájst’ taký algorit-
mus, ktorý pre l’ubovol’né identifikátory, časovanie

správ a poradie portov, vždy skončí tak, že práve je-
den počítač bude vediet’ o sebe, že je šéf a ostatné
budú vediet’, že nie sú šéfovia.

Dá sa dokázat’[Korach et al., 1984], že každý
takýto algoritmus musí poslat’ aspoň O(n logn) správ
a my si povieme o jednom z takých, ktoré to dokážu.

V popise použijeme trocha stredovekú termi-
nológiu. Počítače medzi sebou obrazne bojujú a
snažia sa stat’ panovníkom čo najväčšieho počtu in-
ých počítačov – tí sa im stanú vazalmi. Počítače môžu
vyzvat’ iný počítač na súboj, a ak vyzývatel’ vyhrá,
porazený sa stáva jeho vazalom.

Na to, aby sa počítač stal šéfom, musí mat’ n− 1
vazalov (teda musí porazit’ všetky ostatné počítače) a
sám nesmie byt’ nikomu vazalom. Každý počítač je
vazalom najviac jedného počítača. Z tohto vyplýva,
že šéf bude najviac jeden. Navyše si označme level =
počet vazalov.

Na začiatku sa chce každý počítač stat’ šé-
fom a teda snaží sa postupne získat’ vazalov. Pri
každom pokuse o získanie vazala pošle nejakému
z tých susedov, ktorých ešte nevyzýval, správu
"Mám level x, id y a chcem ťa zajať."

Ak sused už nie je vazalom niekoho iného, lexiko-
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Obr. 2: Softvér ViDA. Algoritmus BFS. Svetlomodré vrcholy označujú, že už počuli novú správu, zelené na ňu
zatial’ čakajú. Vpravo je odkrytý panel, kde si užívatel’ môže prezriet’ históriu výpisov.

graficky porovná svoju dvojicu (level, id) s dvojicou
zo správy. Ak je jeho dvojica väčšia, správu ignoruje
a teda pôvodný počítač nikdy nezajme všetkých,
čím zahynie jeho šanca stat’ sa šéfom. Inak mu
odpovie "Som tvojim vazalom". Pôvodný počítač
si zvýši level a snaží sa zajat’ niekoho d’alšieho. Takto
pokračuje, až kým mu niekto neodpovie, alebo sa
nestane šéfom.

Druhá možnost’ je, že sused už je vazalom ne-
jakého počítača, vtedy požiada o pomoc svojho
panovníka. Podl’a levelu a id panovníka sa rovnakým
spôsobom rozhodne, či sa správa ignoruje, alebo sa
sused stane vazalom vyzývatel’a a panovník sa stane
porazeným (síce nebude nikoho vazalom, kým sa ho
niekto priamo nepokúsi zajat’, ale už nebude zajímat’
d’alších vazalov).

Dôkaz, že sa pošle najviac O(n logn) správ sa
dá skonštruovat’ jednoducho, ked’ si všimneme,
že počítačov s levelom i môže byt’ najviac n/i.
[Korach et al., 1984]

2.3 Traverzovanie

Traverzovanie sa podobá na broadcast, tiež je na zači-
atku jeden iniciátor – proces, ktorý má token. Hlavný
rozdiel je v tom, že jediná správa, ktorú je možné

poslat’, je token, a ten može v každom okamihu ex-
istovat’ len jeden. Počítač, ktorý má v danej chvíli
token, ho môže poslat’ l’ubovol’nému susedovi, čím
token stratí.

Na odhad toho, ktorý traverzovací algoritmus je
ako dobrý, používame pojem f (x)-traverzovací algo-
ritmus, čo znamená, že je to traverzovací algoritmus
a po f (x) pohyboch tokenu sa navštívilo min(n,x+1)
procesov [Tel, 2000].

Takéto traverzovacie algoritmy majú aj tú výhodu,
že l’ahko usledujeme dianie algoritmu a celkový
počet odoslaných správ, čo vieme využit’ pri návrhu
zložitejších algoritmov (napríklad algoritmus KKM
[Korach et al., 1990].

My sme implementovali jednoduchý traverzovací
algoritmus pre všeobecné grafy, fungujúci ako pre-
hl’adávanie do hĺbky. Pre ilustráciu sa snaží jeden vr-
chol zistit’ súčet identifikátorov ostatných vrcholov
(v tokene môžu byt’ zabalené aj nejaké informácie, v
tomto prípade doterajší súčet).

3 Implementácia

Naším prvoradým ciel’om, bolo zabezpečit’ pre-
hl’adnú vizualizáciu a tiež jednoduché používanie ap-
likácie.
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Obr. 3: Softvér ViDA. Grafické rozhranie bez bežiacej vizualizácie, kde si užívatel’ môže nastavit’ vzhl’ad svojho
grafu – napríklad aj na takéhoto pekného koníka. V ovládacej lište má nástroje na vytváranie grafu a tiež
nahrávanie programu, ktorý chce spúšt’at’. Napravo je informačné okienko s dodatkovými informáciami o
vrchole, teraz len s hodnotou id.

3.1 Vizualizácia

Pri distribuovaných algoritmoch sa bavíme o sieti
počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú – posielajú
si medzi sebou správy. Preto bolo prirodzené, aby
sme si reprezentovali počítače a ich vzájomné zapo-
jenie do siete ako graf. Každý vrchol je jeden počítač
(proces) a správy sa presúvajú medzi počítačmi, len
po hranách.

Ked’že samotná siet’ počítačov má vel’ký vplyv
na vykonávanie daného algoritmu, v prvej fáze, bolo
treba umožnit’ užívatel’ovi si pohodlne vytvárat’ a
editovat’ graf. Na to je určená hlavná plocha, kde
v dobe, ked’ nebeží žiaden algoritmus, môže po-
mocou myši menit’ výzor grafu. Na spodnej lište
je niekol’ko tlačidiel, ktoré umožňujú užívatel’ovi
prepínat’ si medzi možnost’ami pridávanie, odstraňo-
vanie alebo pohybovanie. S vybratým módom môže
užívatel’ vykonávat’ danú operáciu na grafe. Existuje
tiež pár známych a často používaných typov grafov
(napr. klika, cyklus, mriežka), ktoré si užívatel’ môže
zvolit’ priamo aj s danou vel’kost’ou grafu.

Samozrejme najdôležitejšia čast’ je vizualizácia
samotného algoritmu. Bolo dôležité, aby bola čo na-
jprehl’adnejšie a zároveň to dávalo dostatok infor-
mácií. Z viacerých možností, ktoré sme skúšali sme
nakoniec vybrali bublinkový interface, kde všetky
podstatné informácie sú zobrazované vo vyskako-
vacích bublinkách.

Počas algoritmu jednotlivé procesy často ozna-
mujú nejakú informáciu, aby dali najavo, čo sa v
nich deje. Zo začiatku sme tieto informácie zobrazo-
vali v okienku napravo, aby sme nezahltili priestor
grafu zbytočným textom. Toto všeobecné okienko
bolo však mimo grafu a bolo skoro nemožné sledovat’
čo sa deje vnútri grafu (kde ide aká správa) a zároveň
si dávat’ pozor, čo vraví ktorý vrchol. Preto sme sa
rozhodli, že informácie vrcholu sa budú zobrazovat’
priamo pri vrchole, čo sa nakoniec ukázalo, že až
tak nezavadzá, hlavne ak tieto správy časom miznú.
Ponechali sme aj panel naboku, ktorý má slúžit’, ked’
si chce užívatel’ pozriet’, čo sa dialo v histórii. A tento
panel nezavadzá, ked’že je decentne skrytý a ukáže sa
až na užívatel’ov príkaz.

Pri distribuovaných algoritmoch nás zaujíma
hlavne to, ako sa algoritmus presúva z jedného
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stavu do druhého na základe doručenej správy.
Pod pojmom stav rozumieme naplnenie niektorých
dôležitých premenných. Je teda zjavné, že je dôležité,
aby užívatel’ videl (alebo aspoň tušil), akú hodnotu
majú tieto dôležité premenné. Dôležité premenné
sú napríklad id vrcholu, či je živý alebo nie, level
. . . Vypisovat’ tieto premenné v bublinkách pri vr-
chole, by však zavadzalo, ked’že je to informácia,
ktorá je potrebná stále. Preto sme zvolili taký prístup,
aby výzor vrcholu reprezentoval dané premenné.

Ked’že id vrcholu je jedna z najdôležitejších in-
formácii, lebo je nezávislá od algoritmu, ktorý je
spustený a teda často slúži na prelomenie určitej
symetrie, táto hodnota sa vypisuje priamo vnútri vr-
cholu. Ďalšie atribúty vrcholu sú jeho farba, alebo
vel’kost’. Naše vizualizácie často využívajú tieto
vlastnosti a intuitívne ich spájajú s nejakou premen-
nou. Napríklad mŕtvy proces zmení svoju farbu na
červenú, alebo zväčšujúci sa level zväčšuje vel’kost’
vrcholu. Samozrejme, občas je dôležité aby sa uží-
vatel’ mohol pozriet’ na skutočnú hodnotu danej pre-
mennej. Preto si vie označit’ vrchol, ktorý mu vo
vedl’ajšom okienku ukáže premenné daného procesu.

Poslednou dôležitou vlastnost’ou, ktorú bolo treba
užívatel’ovi poskytnút’ je možnost’ časovat’ si správy.
Časovanie a poradie doručovania pošty do značnej
formy ovplyvňuje priebeh a je dôležité aby mal
užívatel’ možnost’ ovplyvňovat’ toto dianie. Tak si
vie sám vyrábat’ rôzne obskurné prípady, poprípade
snažit’ sa zostrojit’ najhorší prípad pre daný algorit-
mus.

Počas vývoja aplikácie aj táto funkcia prešla viac-
erými zmenami. Tak ako u všeobecných informácii
začínala oddelene od hlavného okna, v paneli, kde sa
zhromažd’ovali všetky správy. Avšak opät’ bol prob-
lém sledovat’ správy v grafe, správy zobrazené vo
vedl’ajšom okne a súvis medzi nimi. V súčastnosti
sa všetky správy vykresl’ujú priamo v grafe a dajú
sa chytit’ myšou a posunút’ smerom, ktorým chceme.
Samozrejme, že s ohl’adom na výpočtový model, kde
pracujeme, je nemožné aby sa správy na jednej linke
predbiehali.

3.2 Knižnica vidalib

Dôležitou súčast’ou sú samozrejme jednotlivé al-
goritmy, ktoré chceme vizualizovat’. Aj kvôli to-
muto bolo treba vymysliet’ vhodný spôsob na písanie
daných algoritmov. Jednou možnost’ou ich bolo pri-
amo zahrnút’ do aplikácie. Táto možnost’ sa nám

však videla príliš obmedzujúca pre užívatel’a. Naším
ciel’om je aj to, aby užívatel’ mohol sám vytvorit’
program, ktorý si vie spustit’ a odvizualizovat’
vd’aka našej aplikácii. Za týmto účelom vznikla C++
knižnica vidalib.h. Rozhodli sme sa, že zatial’
sa samotné algoritmy budú implementovat’ v C++,
jednak kvôli rýchlosti a zároveň kvôli rozšírenosti
a našej osobnej obl’uby. Vd’aka návrhu aplikácie
však nie je problém v budúcnosti pridat’ podporu
pre viaceré programovacie jazyky alebo l’ubovol’né
spustitel’né binárky.

V súčastnosti, ked’ chce užívatel’ naprogramovat’
vlastný algoritmus, musí naimplementovat’ dve
funckie: init() a recieve(port, message). Prvá
sa zavolá na začiatku algoritmu a slúži na nastave-
nie inicializačných premenných. V prípade broad-
castu alebo traversalu sa program dozvie, či vlastní
správu poprípade token. Do tejto funkcie sa zvykne
písat’ to, čo má program spravit’ po naštartovaní.
Druhú volá naša knižnica vždy, ked’ príde nová
správu, pričom ako parametre sa jej nastavia číslo
portu, po ktorej správa prišla a jej obsah. Proces
môže posielat’ správy pomocou knižničnej funkcie
sendMessage(port, message).

Toto je už postačujúce k tomu, aby užívatel’ mohol
napísat’ program, ktorý by vedel spustit’ našou ap-
likáciou a ktorý by fungoval. Nebol by však schopný
ovplyvňovat’ vizualizáciu. Aby sme mu umožnili aj
toto, pridali sme do našej knižnice d’alšie funkcie.
Konkrétne vie užívatel’ menit’ vel’kost’ a farbu vr-
cholu grafu, prinútit’ pozastavit’ vykonávanie pro-
gramu, aby upozornil na dôležitú udalost’ a taktiež
posielat’ texty, ktoré sa majú vypisovat’ pri vrchole.

Takisto sme zaviedli takzvané WatchVariables.
Sú to premenné, ktoré si užívatel’ určí, že sú dôležité
a chce, aby sa zobrazovali pri podrobnostiach vr-
cholu. K týmto premenným má prístup, cez našu
knižnicu. Výnimkou je id vrcholu, ktoré je dané ex-
plicitne, nemožno ho menit’ a je zobrazované vždy.
Samozrejme užívatel’ môže používat’ l’ubovol’né
d’alšie premenné.

Týmto dávame užívatel’ovi skoro taký istý arzenál
na vizualizáciu, aký používame my. Dávame mu teda
možnost’ tešit’ sa z úspešného programu, ktorý sa
pekne vizualizuje rovnako, ako sme sa tešili my, ked’
nám začali behat’ naše prvé algoritmy. A o tom, čo
máme oproti užívatel’ovi naviac si povieme v nasle-
dujúcej podsekcii.
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3.3 Popis algoritmov

Na jednej strane je dôležitá samotná vizualizácia – jej
prehl’adnost’ a názornost’. Na druhej strane je však
potrebné všetko vysvetlit’ aj pomocou popisu. Toto je
zároveň jediná vec, ktorú užívatel’ zatial’ nevie robit’
a je dostupná len pre nami robené programy. Uvažu-
jeme však aj o tom, že v budúcnosti ju tiež umožníme
ovplyvňovat’ užívatel’om.

Dôležité bolo zamysliet’ sa nad tým, ako čo na-
jnázornejšie popísat’, čo sa práve v algoritme deje. V
tejto fáze sme si predstavovali, ako by sme dané al-
goritmy vysvetl’ovali niekomu inému, dokonca sme
si to priamo vyskúšali na sústredení KSP. Zhodnotili
sme, že vysvetl’ovanie prebieha náčrtom hlavnej
myšlienky, teda čo je ciel’, ktorý sa každý program
snaží dosiahnut’. Následne sme vysvetl’ovali jed-
notlivé prípady, ktoré môžu nastat’ a ako sa riešia.

Rozhodli sme sa použit’ túto ideu a pre každý al-
goritmus sme si vytvorili množinu rôznych prípadov,
ktoré môžu nastat’. Náš program v C++ posiela in-
formácie o tom, či nastala niektorá z týchto udalostí
a aplikácia na ňu patrične reaguje. Väčšinou, ak sa
tento prípad vyskytol prvýkrát, program sa zastaví a
v bublinke sa vypíše text, ktorý upozorňuje na danú
udalost’ a tiež hovorí, čo sa bude diat’ d’alej. Toto
umožňuje užívatel’ovi sa pripravit’ na to, čo sa bude
diat’ a následne sa vie pozriet’ či sa to skutočne
stalo a aké to malo dôsledky. Takto si užívatel’ môže
prezriet’ všetky zaujímavé prípady, ktoré môžu nas-
tat’ a pochopit’ aj zvyšné detaily algoritmu.

Dokonca užívatel’ vie jednoducho ovplyvňovat’ to,
ktoré prípady nastanú, nastavovaním rýchlostí jed-
notlivých správ.

Taktiež sme rozmýšl’ali, či vieme nejak znázornit’,
že algoritmus naozaj pošle očakávaný počet správ.
Jedna vec je totiž povedat’, že to bude O(n logn), na
druhej strane máme však reálny počet správ, ktoré
sa pošlú. A ked’ pošle algoritmus 100 správ nedá sa
vel’mi dobre ukázat’, že to patrí do O(n logn) a nie do
O(n) s vysokou konštantou.

Tento konkrétny problém sme riešili hlavne v al-
goritme na hl’adanie šéfa v úplnom grafe. Namiesto
zložitého rozpisovania dôkazu sme zobrali jeho
hlavnú myšlienku a pokúsili sa ju názorne ukázat’.
Hlavná myšlienka spočíva v tom, že vrcholov na ne-
jakom leveli je najviac niekol’ko. Preto počas behu
algoritmu počítame počet vrcholov na danom leveli.
Následne ukážeme, že ich je menej ako očakávaný
počet z čoho vyplýva daná zložitost’. Samozrejme nie

je to exaktný dôkaz, ale dáva to užívatel’ovi hlbšie
pochopenie na príkladoch. Môže sa napríklad snažit’,
pomocou časovania správ vytvorit’ čo najhorší prí-
pad, aby sa presvedčil, že aj na ňom to funguje.

4 Plány do budúcnosti

V budúcnosti by sme sa chceli nad’alej venovat’
rozvoju našej aplikácie. Najdôležitejšie bude pridat’
d’alšie algoritmy a modely výpočtu. Medzi modely
by sme chceli zaradit’ model routingu, kde si pro-
cesy medzi sebou posielajú správy, pričom chcú ko-
munikovat’ aj iné ako susedné procesy. Ďalšie mod-
ely sú založené na tom, že siet’ sa môže kazit’, teda
sa môže stratit’ správa alebo dokonca havarovat’ celý
proces.

Medzi algoritmy by sme chceli zaradit’, vol’bu šéfa
na kruhu, vol’bu šéfa na l’ubovol’nom grafe (GHS[?])
ale tiež routingový Netchange, či rôzne typy kompak-
tných routovaní. Ďalej algoritmy dohody odolné voči
chybám či iné spôsoby traverzovania.

Tiež by sme chceli prehĺbit’ interaktivitu s použí-
vatel’om. Chceme, aby mohol viac ovplyvnit’ dianie
konkrétneho algoritmu za pomoci našich nápoved-
ných rád a taktiež mu dávat’ rôzne výzvy štýlu:
"Donút’ tento algoritmus poslat’ aspoň 100 správ.".
Toto by malo pomôct’ hlbšiemu pochopeniu daného
algoritmu.

Rovnako chceme dorobit’ podporu rôznych pro-
gramovacích jazykov, pre užívatel’ské programy a
tiež rozšírenie našej knižnice o d’alšie funkcie, aby
užívatel’ mohol vytvorit’ plnohodnotnú vizualizáciu
svojho algoritmu.

V neposlednom rade je dôležitý výzor samot-
nej aplikácie a jej jednoduchost’ na používanie. Je
dôležité aby bola intuitívna na ovládanie a neod-
strašovala svojím výzorom. Ak sa totiž niekam nedá
dostat’ na pár kliknutí myšou, ako by to neexistovalo.

Pod’akovanie

Ďakujeme nášmu ročníkovému vedúcemu Kukovi, za
dobré a odborné rady. Ďalej d’akujeme KSP, že je
také čarovné a Koníkovi, že je úžasný. Taktiež našim
det’om, že nás v budúcnosti budú podporovat’.
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Obr. 4: Softvér ViDA. Algoritmus na vol’bu šéfa. Bol pozastavený, aby užívatel’ovi vysvetlil, čo sa práve deje v
informačnej bublinke v l’avom hornom rohu. Naviac si vl’avo počíta kol’ko vrcholov bolo na danom leveli, aby
znázornil efektívnost’ algoritmu.
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Abstrakt: Super-rozlíšenie (SR) je technika zvy-
šovania priestorového rozlíšenia snímacieho zaria-
denia, využívajúca viacero snímok totožnej scény
vyznačujúcich sa vzájomným pohybom na subpi-
xelovej úrovni. V práci predstavujeme komplexné
hardvérové/softvérové riešenie pre získavanie super-
rozlíšenia. Vstupné snímky pre algoritmus rekon-
štrukcie SR su získavané doteraz nepublikovaným
riešením, s využitím rozšírenia optického systému
kamery rotujúcou zrkadlovou plochou. Samotný al-
goritmus super-rozlíšenia pozostáva z registračnej a
rekonštrukčnej fázy. Registračná fáza algoritmu vy-
užíva diskrétnu Fourierovu transformáciu na ziste-
nie parametrov transformácie medzi dvojicami vstup-
ných snímok. Rekonštrukčná fáza na princípe ML
(Maximum Likelihood) používa na konštrukciu rie-
šenia lokálne adaptívnu, entropiou obrazu riadenú
BTV (Bilateral Total Variation) regularizáciu. V práci
predstavujeme novú metódu užitočnú pre zrýchlenie
výpočtového času algoritmu, ktorá využíva výpočet
lokálnej entropie obrazu a na základe jej hodnôt v ob-
raze aplikuje regularizáciu iba na nehomogénne ob-
lasti obrazu. Toto riešenie podstatne znižuje čas behu
algoritmu za cenu prípadného minimálneho zníženia
kvality riešenia. Výsledky ukazujú, že v mnohých
prípadoch sa však kvalita riešenia dokonca zvyšuje.

Kl’účové slová: super-rozlíšenie, bilateral total varia-
tion, regularizácia, lokálna entropia

1 Úvod

V širokom spektre oblastí (priemysel, veda, armáda,
žurnalistika a i.) v súčasnej dobe prevláda silnejúci
dopyt po snímkach s vysokým rozlíšením. Vd’aka
tomuto dopytu sa neustále zvyšuje rozlíšenie obra-
zových snímačov používaných v snímacích zariade-
niach. Toto zvyšovanie je väčšinou dosahované zväč-
šovaním počtu svetlocitlivých buniek na povrchu sní-
mača a pre tento účel sa využívajú dva prístupy:
zväčšovanie plochy obrazového snímača pri zacho-
vaní vel’kosti jednotlivých buniek alebo zmenšova-

∗franta2@uniba.sk
†haladova@fmph.uniba.sk

ním vel’kosti jednotlivých buniek. Prvý prístup je
nepraktický a neefektívny kvôli výsledným vel’kým
rozmerom snímacích zariadení a zvyšovaniu odporu
v čipe, čoho výsledkom su pomalšie presuny elek-
trického náboja, a teda dlhší čas vytvárania snímky.
Druhý prístup, založený na znižovaní vel’kosti pixe-
lov, je zodpovedný za menší podiel prijatej energie na
jednotlivých snímacích bunkách, čo vedie k degra-
dácii nasnímaného obrazu šumom. Ked’že tieto dve
metódy zvyšovania rozlíšenia majú svoje limity, ne-
možno s nimi rátat’ z dlhodobého hl’adiska. Preto v
sučasnosti vzniká potreba techník post-processingu,
ktoré by umožňovali rekonštruovat’ snímky s vyš-
ším priestorovým rozlíšením, ako je samotné rozlí-
šenie snímacieho čipu použitého zariadenia. Takéto
techniky sa nazývajú techniky super-rozlíšenia. Vstu-
pom pre ne je zvyčajne množina snímok alebo vi-
deosekvencia s nízkym rozlíšením (low resolution -
LR), výstupom algoritmov je potom snímka (alebo
videosekvencia) s rozlíšením vyšším (high resolu-
tion - HR), ako mali vstupné snímky. Rekonštruk-
cia HR obrazu je obvykle vytváraná pomocou dáto-
vej informácie obsiahnutej v snímkach tej istej scény,
ktoré sa navzájom odlišujú malým vzájomným pohy-
bom, zabezpečujúcim, že jednotlivé snímky neobsa-
hujú identickú informáciu. Problém super-rozlíšenia
je tzv. ”ill-posed” inverzný problém - pre jednu mno-
žinu vstupných dát existuje vel’ké množstvo mož-
ných riešení, preto je kvalitná rekonštrukcia zvyčajne
podmienená zahrnutím rôznych obmedzení a predpo-
kladov o ideálnom riešení problému. Techniky super-
rozlíšenia sú využívané pri mnohých aplikáciách v
oblastiach ako dial’kový prieskum Zeme, medicínske
zobrazovanie, armádny prieskum, žurnalistika, tele-
vízia a i. Ciel’om našej práce bolo vytvorit’ kom-
plexné hardvérové/softvérové riešenie implementu-
júce algoritmy, ktoré su schopné efektívne rekonštru-
ovat’ HR obraz zo zaznamenanej množiny LR sní-
mok.

2 Problém super-rozlíšenia

Okrem výberu SR algoritmu, kvalita rekonštrukcie
super-rozlíšenia závisí aj od presnosti algoritmu ob-
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razovej registrácie a od spôsobu získania vstupných
snímok so vzájomným pohybom na subpixelovej
úrovni. Algoritmy super-rozlíšenia vykonávajú in-
verzný proces k procesu degradácie, ktorý prebieha
pri snímaní reálnej scény a vzorkovaní jej obrazu na
snímacom senzore kamery.

Pri riešení problému super-rozlíšenia je preto uži-
točné zaviest’ vhodný matematický model, opisujúci
proces degradácie pri snímaní, ktorý berie do úvahy
rôzne faktory vplývajúce na tento proces (pohyb ka-
mery, optické rozostrenie, vzorkovanie atd’.). Jeden
z často používaných modelov degradácie obrazu pri
snímaní vyvinul Farsiu a kol. [Farsiu et al., 2004]. V
tomto modeli je nasnímanie k-tej LR snímky zo sek-
vencie vyjadrené nasledovne:

Y k = DkHkFkX +V k k=1,...,N, (1)

kde Fk je [r2M2 × r2M2] transformačná matica vy-
jadrujúca pohyb medzi HR obrazom X(matica s roz-
mermi [r2M2 × 1]) a k-tym LR obrazom Y k (ma-
tica s rozmermi [M2× 1]), r je faktor zväčšenia vy-
jadrujúci pomer rozmerov rekonštruovaného HR ob-
razu a vstupného LR obrazu. Rozptylová funkcia ka-
mery (Point spread function - PSF) je reprezentovaná
[r2M2× r2M2] maticou Hk, a [M2× r2M2] matica Dk
predstavuje operátor zmeny rozmerov obrazu fakto-
rom r. [r2M2× 1] vektor V k reprezentuje systémový
šum a N je počet použitých vstupných LR snímok.

Z týchto N lineárnych rovníc je možné zostavit’ li-
neárny systém




Y1
Y2
...

YN


=




D1H1F1
D2H2F2

...
DNHNFN


X +V (2)

alebo ekvivalentne,

Y = MX +V . (3)

Pretože použité degradačné matice Dk,Hk,Fk sú
vel’mi riedke, lineárny systém má zvyčajne vel’ké
množstvo možných riešení. To je spôsobené faktom,
že tieto matice su pri reálnych snímacích zariade-
niach neznáme a musia byt’ odhadované na základe
nasnímaných vstupných LR obrazov. Preto je pri vý-
počte často potrebné zahrnutie rôznych a-priori infor-
mácií o požadovanom riešení.

3 Riešenie

Riešenie pozostáva z troch fáz. V prvej fáze je na-
smínaná množina vstupných snímok pre nasledujúci
algoritmus rekonštrukcie. Rekonštrukcia SR vyža-
duje prítomnost’ vzájomného pohybu medzi sním-
kami, informácia obsiahnutá v obraze nesmie byt’
pri dvoch použitých obrazoch identická. Vzájomné
transformácie medzi dvojicami vstupných obrazov sú
následne vypočítavané vo fáze registrácie so subpi-
xelovou presnost’ou. Registráciou zistené parametre
pohybového modelu sú vstupom pre samotný algo-
ritmus rekonštrukcie SR. Algoritmy registrácie a re-
konštrukcie SR sú implementované v jazyku C++ s
využítím knižnice OpenCV.

3.1 Ziskanie subpixelových posunov

Informácia potrebná pre zvýšenie priestorového roz-
líšenia LR snímky je obsiahnutá vo viacnásobnom
nasnímaní tej istej scény, pričom medzi každou dvo-
jicou snímok je subpixelový pohyb. Naopak, keby
bol obraz scény viacnásobne premietnutý a zachy-
tený obrazovým snímačom a navzorkovaný bez aké-
hokol’vek relatívneho pohybu medzi snímkami, ne-
boli by v nich prítomné akékol’vek dodatočné dáta a
zvýšenie priestorového rozlíšenia by nebolo možné.
Existuje viacero spôsobov, ako dosiahnut’ relatívny
pohyb projekcií na obrazový senzor, spôsobujúci,
že jednotlivé LR snímky obsahujú vel’mi podobnú,
ale nie identickú informáciu o scéne. Rekonštruk-
cia super-rozlíšenia býva často vytváraná z video-
sekvencie alebo sekvencie fotografií získaných sní-
macím zariadením držaným v ruke človeka, pričom
jeho pohyb je zabezpečený mikropohybmi l’udského
tela. Je taktiež možné kamerou pohybovat’ mechanic-
kým trasením alebo posúvaním. Nevýhodou takýchto
prístupov je nutnost’ pohybu kamery počas sníma-
nia vstupných snímok, navyše mnohé aplikácie vy-
žadujú použitie statickej kamery. Ďalšie možné rieše-
nia využívajú napríklad pohyb samotného optického
senzoru v kamere o presne zadefinované subpixelové
hodnoty. Takéto riešenia su však spravidla drahé a ne-
prístupné bežnému používatel’ovi, mnohé aplikácie
navyše vyžadujú použitie bežných snímacích zaria-
dení so statickými senzormi. Ďalšou možnost’ou sú
riešenia, ktoré nevyžadujú pohyb kamery ani jej sú-
častí, ale externe rozširujú jej optickú sústavu.

V práci [Gao and Ahuja, 2006] bol predstavený
systém zložený z kamery a priehl’adnej sklenenej
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Obr. 1: Hardvérové riešenie pozostávajúce z (1) ka-
mery s rozlíšením 640× 480 px a (2) otáčatel’nej
zrkadlovej plochy. Snímaný predmet je označený (3).

platne uloženej v optickej osi kamery. Rotáciou
platne počas snímania scény dochádza k zmene uhlu
dopadu svetelných lúčov lomených platňou na senzor
kamery, čo spôsobuje malý vzájomný pohyb medzi
jednotlivými snímkami.

V našej práci sme pre získanie subpixelových po-
sunov v sérii za sebou nasledujúcich snímok použili
rozšírenie optickej sústavy kamery otáčavou zrkadlo-
vou plochou. Táto je umiestnená v optickej osi ka-
mery pod uhlom α .

= 45◦ vzhl’adom k tejto osi. Ob-
jekty snímanej scény sú umiestnené tak, aby ich ob-
raz, odrazený zrkadlovou plochou, dopadal na sní-
mací čip kamery. Miernym otáčaním zrkadlovej plo-
chy počas snímania scény dochádza k posunu obrazu
odrazeného na snímací čip bez nutnosti akéhokol’-
vek pohybu kamery. Pri malých rotáciách zrkadlovej
plochy dochádza na ploche snímacieho čipu k po-
hybu odrazeného obrazu vel’mi blízkemu translácii
a na jeho opis pre rekonštrukčnú fázu postačuje re-
gistračný algoritmus uvažujúci výhradne translačný
pohyb.

3.2 Registrácia snímok

Obrazová registrácia je proces, ktorého ciel’om je od-
had parametrov transformácie medzi bodmi dvoch
alebo viacerých obrazov jednej scény. Presný od-
had pohybového modelu vo vstupných LR snímkach
pre SR algoritmus je kritický pre úspech celého pro-
cesu získavania super-rozlíšenia. Registrácia obrazu
je d’alším z tzv. ”ill-posed” problémov v oblasti spra-
covania obrazu. Jeho náročnost’ pri probléme super-
rozlíšenia ešte narastá, pretože vstupnými obrazmi sú

Obr. 2: Rotácia zrkadlovej plochy spôsobuje zmenu
uhla odrazu lúčov svetla od tejto plochy, čo má za ná-
sledok pohyb obrazu premietnutého na snímací čip.

často snímky s nízkym rozlíšením, poznačené aliasin-
gom a šumom. Existujú algoritmy vhodné pre rôzne
druhy obrazových transformácií, od afinných a bi-
kvadratických transformácií po planárne homogra-
fické transformácie. Vel’mi rozšírené sú algoritmy re-
gistrácie narábajúce iba s rigidným pohybovým mo-
delom (translácia a rotácia, prípadne iba translácia).
Pre mnohé aplikácie je postačujúca presnost’ regis-
trácie na pixelovej úrovni. Problém super-rozlíšenia
však pre úspešnú rekonštrukciu vyžaduje presnost’ na
úrovni zlomkov pixelov, pretože oblasti obrazu za-
chytávajúce rovnakú scénu so vzájomným pohybom
nameraným v celočíselných hodnotách pixelov ob-
sahujú totžnú informáciu. Preto by v takom prípade
výsledný rekonštruovaný HR obraz bol iba zväč-
šenou interpolovanou verziou vstupnej LR snímky.
Metódy registrácie obrazu sa vo všeobecnosti delia
na metódy založené na intenzite (intensity-based) a
metódy založené na príznakoch (feature-based). V
našom riešení využívame na subpixelovú registrá-
ciu vstupných snímok metódu ”Single-step DFT”,
prezentovanú v práci [Guizar-Sicairos et al., 2008].
Pre prípad registrácie snímok, medzi ktorými je vý-
hradne translačný pohyb, je bežnou metódou výpočet
vzájomnej korelácie medzi zväčšenými prevzorkova-
nými diskrétnymi Fourierovými transformáciami re-
ferenčného a registrovaného obrazu a následne loka-
lizácia vrcholu tejto vzájomnej korelácie. So zvyšo-
vaním požadovanej presnosti registrácie sa zvyšuje
aj výpočtová zložitost’ takéhoto prístupu. Napríklad
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pre vstupné snímky s rozmermi 1024× 1024 a po-
žadovanú presnost’ 1/20 pixelu, je pri výpočte vzá-
jomnej korelácie potrebné vykonat’ inverznú Fou-
rierovu transformáciu matice s rozmermi 20480×
20480 [Guizar-Sicairos et al., 2008].

Zvyčajným prístupom, ako nájst’ vrchol vzájom-
nej korelácie pri presnosti 1/κ pixelu, je: (i) Vypočí-
tat’ diskrétnu Fourierovu transformáciu F(u,v) refe-
renčného a G(u,v) registrovaného obrazu. Pre obraz s
rozmermi M×N, zadaný funkciou f (x,y), diskrétna
Fourierova transformácia (DFT) je definovaná ako:

F(u,v) = ∑
x,y

f (x,y)√
MN

exp[−i2π(
ux
M

+
vy
N
)]. (4)

(ii) Interpolovat’ súčin F(u,v)G∗(u,v) do väčšej ma-
tice s rozmermi κM×κN, operátor ∗ označuje kom-
plexné združenie. (iii) Získat’ vzájomnú koreláciu
ako inverznú Fourierovu transformáciu tejto matice.
Ak (x0,y0) je vektor posunutia charakterizujúci trans-
formáciu medzi referenčným obrazom f a registrova-
ným obrazom g, potom ich vzájomná korelácia r f g je
vyjadrená ako

r f g(x0,y0) = ∑
x,y

f (x,y)g∗(x− x0,y− y0)

= ∑
x,y

F(u,v)G∗(u,x)exp[i2π(
ux0

M
+

vy0

N
)].

(5)

(iv) Nájst’ vo výslednej matici vrchol vzájomnej ko-
relácie.

Použitý algoritmus "Single-step DFT"začína vý-
počet parametrov translácie prvotným odhadom lo-
kácie vrcholu vzájomnej korelácie pre κ = 2. Tento
prvotný odhad je využitý ako štartovací bod pre hl’a-
danie vzájomných korelácií, ktoré by mohli mat’ viac
ako jeden vrchol podobnej magnitúdy.

V našom prípade potrebujeme počítat’ zväčšenú
verziu r f g(x0,y0) iba v malom okolí (1.5× 1.5 px
v originálnom, nezväčšenom obraze) okolo počiatoč-
ného odhadu lokácie vrchola. Výpočet vzájomnej ko-
relácie je implementovaný ako súčin troch matíc s
rozmermi (1.5κ ×N),(N ×M) a (M× 1.5κ). Sub-
pixelová registrácia je prevedená hl’adaním vrchola
vo výslednej [1.5κ×1.5κ] matici.

3.3 Algoritmus rekonštrukcie SR

Algoritmy rekonštrukcie SR možno rozdelit’ na algo-
ritmy pracujúce vo frekvenčnej doméne a algoritmy

pracujuce v priestorovej doméne. Nami použitý al-
goritmus je orientovaný na priestorovú doménu, kon-
krétnejšie sa zarad’uje do triedy štatistických metód.

3.3.1 Maximum likelihood

Prvotným ciel’om super-rozlíšenia je minimalizovat’
rozdiel medzi jedným zo vstupných LR obrazov Yk a
odhadnutým HR obrazom X , ktorý je transformovaný
pohybom (transformácia je reprezentovaná maticou
Fk), rozostrením (Hk) a prevzorkovaním na rozlíšenie
vstupného LR obrazu (Dk). Výsledný obraz X̂ je po-
tom definovaný ako:

X̂ = arg min
X

N

∑
k=1
‖DkHkFkX−Y k‖ (6)

Pri riešení tohto optimalizačného problému metó-
dou najstrmšieho zostupu (Steepest descent) je výpo-
čet jednej iterácie optimalizačného algoritmu nasle-
dovný:

X̂n+1 = X̂n−β
N

∑
k=1

FT
k HT DT sign(DHFkX̂n− Ŷ k),

(7)
kde Xn je momentálny odhad riešenia, β je parame-
ter určujúci rýchlost’ konvergencie, N je počet vstup-
ných LR snímok, ktoré su označené Yk. DT , HT a FT

reprezentujú inverzné operátory vzhl’adom k D,H,F .
Pre každú iteráciu algoritmu platí, že každá vstupná
snímka je odčítaná od momentálneho odhadu HR rie-
šenia transformovaného postupne operátormi F,H,D.
Znamienko tohto rozdielu pre každý pixel priradí
jednu z hodnôt {−1,0,+1} do matice s rozmermi
vstupnej snímky. Táto matica je potom operátorom
DT interpolovaná do rozmerov HR snímky, transfor-
movaná operátorom HT a posunutá operátorom FT .
Výsledky pre každú snímku sa sčítajú, vynásobia pa-
rametrom α a odčítajú od momentálneho odhadu rie-
šenia, čím vytvoria odhad riešenia pre d’alšiu iteráciu,
v ktorej sa postup zopakuje.

Zadefinovaný minimalizačný problém má vel’ké
množstvo možných riešení a pre vybranie tých vhod-
nejších z množiny všetkých možných riešení sa pou-
žíva regularizácia.

3.3.2 BTV regularizácia

Obl’úbenou regularizačnou metódou odstraňujúcou
šum a rozostrenie je metóda totálnej variácie (Total
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Variation). Totálna variácia znevyýhodňuje pri vybe-
raní riešení tie s väčšou celkovou zmenou v jasových
hodnotách obrazu a je definovaná ako

ϒTV (X) = ‖∇X‖1, (8)

kde ∇ je gradientový operátor. Na základe myšlienky
totálnej variácie a techniky bilaterálneho filtra bola v
práci [Farsiu et al., 2004] prezentovaná regularizačná
metóda nazývaná BTV (Bilateral Total Variation).
Vyznačuje sa tým, že uprednostňuje riešenia so str-
mými lokálnymi gradientmi, a preto zachováva v ob-
raze hrany.

BTV regularizačná funkcia je zadefinovaná nasle-
dovne:

ϒBTV (X) =
P

∑
l=−P

P

∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

αm+|l|‖X−Sl
xSm

y X‖1, (9)

kde α je parameter s rozsahom hodnôt v inter-
vale <0,1>, ktorého nižšie hodnoty pomáhajú zostrit’
hrany, pričom sa do istej miery zvyšuje aj hladina
šumu v obraze. Naopak, vyššie hodnoty α vyžadujú
podobnost’ pixelov s pixelmi vo väčšom okolí, čo ako
výsledné riešenia podporuje obrazy s menej ostrými
hranami a menšou hladinou šumu. Polomer P kernelu
má zvyčajne hodnotu 2. Sl

x a Sm
x sú operátory posunu

obrazu o l a m pixelov v horizontálnom, resp. vo ver-
tikálnom smere.

Výpočet vykonávaný v jednej iterácii algoritmu pri
použití regularizácie vyzerá nasledovne:

X̂n+1 = X̂n−β{
N

∑
k=1

FT
k HT DT sign(DHFkX̂n− Ŷ k)+

+λ
P

∑
l=−P

P

∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

αm+|l|[I−S−m
y S−l

x ]sign(X̂n−Sl
xSm

y X̂n)}.

(10)

3.3.3 Lokálne adaptívna vol’ba parametrov

Na základe práce [Li et al., 2010], je vhodné apliko-
vat’ menšie hodnoty parametra α v oblastiach hrán
a väčšie hodnoty v homogénnych oblastiach obrazu,
takže zachovanie ostrých hrán a súčasne potlače-
nie šumu môže byt’ vykonávané efektívnejšie ako v
prípade BTV regularizácie. Regularizačný člen tzv.
LABTV metódy (Locally Adaptive Bilateral Total
Variation) je definovaný:

ϒLABTV (X) =
P

∑
l=−P

P

∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

1
pX(m, l)

×

×φ(m, l)|m|+|l|‖X−Sl
xSm

y X‖pX (m,l)
pX (m,l),

(11)

kde φ je lokálne adaptívna náhrada parametra α , za-
definovaná nasledovne:

φk(m, l)=
{

αi, j αi, j ≤ αi+m, j+l
αi+m, j+l αi, j > αi+m, j+l

(k=( j−i)×Q+i),

(12)
kde

αi, j =
1

1+ηRi, j
(13)

a η je nenulová konštanta. Homogenita Ri, j oblasti
obrazu so stredom v bode (i,j) je: .

Ri, j =
1

(2n+1)2

n

∑
k=−n

n

∑
l=−n

Hi+k, j+l, (14)

kde Hx,y je lokálna entropia pre pixel (x,y). Roz-
sah hodnôt Ri, j je v intervale <0,1>. Čím menšia je
hodnota Ri, j, tým homogénnejšia je oblast’ obrazu
so stredom v bode (i,j). Potom pre hodnoty φk(m, l)
platí, že φk(m, l)→ 1, ak oba pixely (i,j) a (i+m,j+l)
ležia v homogénnej oblasti. Naopak, φk(m, l)→ 0, ak
oba pixely (i,j) a (i+m,j+l) ležia v nehomogénnej ob-
lasti obrazu. Preto je premenná φk(m, l) vhodná ako
lokálne adaptívny váhovací koeficient.

Lokálne adaptívny je aj výber Lp(kde1 ≤ p ≤ 2)
normy pre výpočet vzdialenosti medzi dvomi ob-
razmi v regularizačnom člene.

pi, j(m, l) = 1+
1

1+δ |xi, j− xi+m, j+l|
(15)

je hodnota pX pre bod (i, j). δ je kladná konštanta
a ak pi, j(m, l) → 1 v oblasti s výskytom hrán, pre
výpočet vzdialenosti sa použije L1 norma, lepšie za-
chovávajúca hrany. Ak pi, j(m, l)→ 2, použije sa L2
norma prispievajúca k vyhladeniu obrazu v danom
okolí bodu.

Minimalizačný problém riešený touto metódou je
zadefinovaný nasledovne:
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X̂ = arg min
X

[
N

∑
k=1
‖DkHkFkX−Y k‖1+

+λ1

P

∑
l=−P

P

∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

1
pX(m, l)

×φ(m, l)|m|+|l|‖X−Sl
xSm

y X‖].

(16)

Výpočet vykonávaný v jednei iterácii optimalizač-
nej metódy najstrmšieho zostupu je:

X̂n+1 = X̂n−β{
N

∑
k=1

FT
k HT

k DT
k sign(DkHkFkX̂n− Ŷ k)+

+λ1

P

∑
l=−P

P

∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

φ(m, l)|m|+|l|[I−S−l
x S−m

x ]×

×sign(X̂n−Sl
xSm

y X̂n)|X̂n|pX (m,l)−1}.
(17)

V algoritme používame výpočet lokálnej entropie ob-
razu. Pre každý pixel obrazu (x,y) sa vypočíta jeho
entropia vzhl’adom na okolie (2w+ 1× 2w+ 1) na-
sledovne:

entropy(x,y) =−
w

∑
l=−w

w

∑
m=−w

px+l,y+m log2(px+l,y+m),

(18)
kde px,y = h(x,y)/(2w+1)2.

h je histogram pre (2w+ 1× 2w+ 1) okolie bodu
(x,y) s (2w+1)2 jasovými úrovňami. h(x,y) je hod-
nota h pre jasovú úroveň bodu (x,y). Všetky hodnoty
log2(p) sú predpočítané v poli s dĺžkou (2w+1)2.

3.4 Selektívna LABTV regularizácia

Pri potrebe zrýchlenia algoritmu za cenu prípad-
ného malého zmenšenia kvality výsledného riešenia
je možné regularizáciu použit’ iba na nehomogénne
oblasti obrazu. Nami navrhovaná selektívna LABTV
regularizácia využíva hodnoty lokálnej entropie ob-
razu, ktoré ukladá do mapy a podl’a tejto mapy apli-
kuje regularizáciu iba na pixely v oblastiach s hodno-
tami lokálnej entropie vyššími ako je zadaná prahová
hodnota. Oblasti detailov a hrán budú vd’aka regula-
rizácii nad’alej kvalitne rekonštruované, kým pri ho-
mogénnych oblastiach je vel’mi malý rozdiel medzi
bilineárnou interpoláciou oblasti bez regularizácie a

oblast’ou zrekonštruovanou pomocou regularizácie.
V týchto oblastiach je pri LABTV metóde regularizá-
cia počítaná aj napriek jej zvyčajne malému prínosu
pre celkové riešenie a preto je pri potrebe zrýchle-
nia algoritmu najvhodnejšie regularizáciu vynechat’
práve v týchto oblastiach.

4 Experimentálne výsledky

Systém sme testovali na reálnych dátach nasníma-
ných statickou kamerou s rotujúcou zrkadlovou plo-
chou. Nasnímali sme 10 rôznych scén, každá sekven-
cia obsahuje 16 snímok s rozlíšením 640× 480 px.
Pre zvýšenie rozlíšenia faktorom r = 2 sme z nich po-
užili r2 = 4 snímky, pre faktor r = 4 sme použili r2 =
16 snímok zo sekvencie. Kvôli porovnaniu výsled-
kov s reálnymi dátami sme rozmery snímok zmenšili
na 320×240 px pre r = 2 a 160×120 px pre r = 4.
Takto zmenšené snímky boli zaregistrované registrač-
ným algoritmom. Po konštrukcii super-rozlíšenia re-
konštrukčným algoritmom sme výsledné snímky s
rozlíšením 640× 480 px porovnávali s pôvodnými
snímkami metrikami MSSIM [Wang et al., 2004] a
KLD [Kullback and Leibler, 1951]. Pre metriku MS-
SIM platí, že väčšie hodnoty znamenajú väčšiu po-
dobnost’ obrazov, pre metriku KLD väčšiu podob-
nost’ znamenajú menšie hodnoty. S pôvodným obra-
zom porovnávame výsledky získané bilineárnou in-
terpoláciou, metódou BTV, LABTV a selektívnou
LABTV metódou, pri ktorej sa regularizácia počíta
iba pre nehomogénne oblasti obrazu.

4.0.1 Súbor snímok 1

Pre prvý súbor snímok bolo vykonaných 50 iterácií
optimalizačného algoritmu pri faktore zväčšenia r =
2 a r = 4.

4.0.2 Súbor snímok 2

Pre druhý súbor snímok (snímaný bol text) bolo vy-
konaných 60 iterácií optimalizačného algoritmu pri
faktore zväčšenia r = 2.

4.0.3 Súbor snímok 3

Pre tretí súbor snímok (snímaná bola železná skrutka)
bolo vykonaných 160 iterácií optimalizačného algo-
ritmu pri faktore zväčšenia r = 2 a r = 4.
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Faktor Bilineárna BTV LABTV LABTV
zväčšenia interpolácia selektívne

MSSIM 2 0.9228 0.9379 0.9416 0.9426
KLD 2 0.003546 0.00122978 0.00119977 0.00119767

Čas(ms) 2 1 17387 41283 22075
MSSIM 4 0.8083 0.8507 0.8610 0.8721

KLD 4 0.00133501 0.00767709 0.00749454 0.00741587
Čas(ms) 4 1 27860 51779 33065

Tabul’ka 1: Výsledky porovnaní pre Súbor snímok 1.

Faktor Bilineárna BTV LABTV LABTV
zväčšenia interpolácia selektívne

MSSIM 2 0.9188 0.9607 0.9602 0.9582
KLD 2 0.00638358 0.00161549 0.00161245 0.0015672

Čas(ms) 2 1 15954 50661 16833

Tabul’ka 2: Výsledky porovnaní pre Súbor snímok 2.

Faktor Bilineárna BTV LABTV LABTV
zväčšenia interpolácia selektívne

MSSIM 2 0.9931 0.9977 0.9977 0.9977
KLD 2 0.00023718 0.00005422 0.00005253 0.00005453

Čas(ms) 2 1 36840 101182 49613
MSSIM 4 0.9778 0.9883 0.9883 0.9901

KLD 4 0.00094114 0.00051198 0.00047652 0.00044296
Čas(ms) 4 1 61777 126778 76880

Tabul’ka 3: Výsledky porovnaní pre Súbor snímok 3.
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Obr. 3: Súbor snímok 1. Faktor zväčšenia r = 4, (a) Pôvodná snímka (640× 480) b) zmenšená snímka
(160×120) c) bilineárna interpolácia (640×480) d) BTV regularizácia (640×480) e) lokálne adaptívna BTV
regularizácia (640×480) f) selektívna lokálne adaptívna BTV regularizácia (640×480).

Obr. 4: Súbor snímok 2. Faktor zväčšenia r = 2. Nal’avo bilineárna interpolácia, napravo selektívna lokálne
adaptívna BTV regularizácia.

4.0.4 Súbor snímok 4

Do štvrtého experimentu bolo vybratých 10 súbo-
rov snímok zachytávajúcich rôzne scény. Pre každý
zo súborov sme vykonali SR rekonštrukciu pomocou
metód BTV, LABTV a nami predstavenej selektív-
nej metódy LABTV pre faktor zväčšenia r = 2 alebo
r = 4. Výsledky metrík pre všetky pokusy boli sprie-
merované.
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Obr. 5: Súbor snímok 3. Faktor zväčšenia r = 4. Nal’avo bilineárna interpolácia, napravo selektívna lokálne
adaptívna BTV regularizácia.

Obr. 6: Scény nasnímané v súbore snímok 4.

BTV LABTV sLABTV
MSSIM 0.946542 0.948612 0.948264

KLD 0.00162266 0.00156971 0.00152899
Čas(ms) 33656 66712 38986

Tabul’ka 4: Priemerné výsledky pre 10 súborov snímok.
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5 Záver

Navrhli a skonštruovali sme hardvérové/softvérové
riešenie pre získavanie super-rozlíšenia zo sékven-
cie snímok. Vstupná séria snímok so vzájomným
pohybom na subpixelovej úrovni je získavaná dote-
raz nepublikovaným riešením s využitím rozšírenia
optickej sústavy kamery otáčavou zrkadlovou plo-
chou. Transformačné parametre získané subpixelo-
vou registráciou obrazu pomocou diskrétnej Fourie-
rovej transformácie sú d’alej využívané rekonštrukč-
ným SR algoritmom z triedy štatistických metod. Pre
zrýchlenie lokálne adaptívnej regularizačnej metódy
BTV, v priemere bez strát na kvalite riešenia sme
úspešne využili lokálnu entropiu vstupného obrazu.
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Nástroj na monitorovanie cien v online katalógoch
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Abstrakt: Práca popisuje nástroj vykonávajúci ná-
ročné úlohy distribuovaným spôsobom. Nástroj je de-
finovaný ako modulárny systém, postavený na klient-
server architektúre priamo využívajúcej protokol TC-
P/IP, ktorý zabezpečuje priamočiare využitie v pro-
stredí internetu. Architektúrou klient-server, je zabez-
pečená distribúcia modulov, úloh a load balancing.
Pridel’ovanie úloh zabezpečuje server, zatial’čo ich
spracovanie je v réžii klientských staníc.

Nástroj je využitel’ný v rôznych situáciach, akými
sú: automatizovaný monitoring cenových relácií na
viacerých internetových lokalitách, či riešenie úloh
vyžadujúcich hrubý výkon.

Kl’účové slová: Load-balancing, Parsovanie, Distri-
buovanost’

1 Úvod

Ústrednou motiváciou tejto práce bol vývoj nástroja
umožňujúceho automatizované nenápadné získava-
nie dát z online zdrojov, ako sú napr. elektronické
obchody, či zmluvy zverejňované podl’a Zákona č.
546/2010 Z.z. o zverejňovaní zmlúv, faktúr a ob-
jednávok na Internete [Zak, 2010] pre všetky obce,
mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zria-
dené. Želaným javom je viacúčelovost’ aplikácie pre
riešenie viacerých problémov s rovnakým základom
(distribuované spracovanie dát). Ďalším príkladom
využitia je st’ahovanie väčšieho objemu dôležitých
dokumentov zo stránok, ktoré majú rôzne obmedze-
nia prístupu (časové, geografické a pod.).

2 Prieskum existujúcich riešení

2.1 Load balancingové platformy

Load Sharing Facility (LSF) je systém na správu
(vel’kých) programov, ktoré nemôžu bežat’ na stroji
interaktívne, nakol’ko vyžadujú príliš vel’a proceso-
rového času, pamäte a iných systémových prostried-

∗martin.horansky1@gmail.com
†martin.cajagi@gmail.com

kov. Pre tento dôvod tieto vel’ké programy musia be-
žat’ dávkovo (batch úlohy) [LSF, 2006].

Modul LSF Batch premení počítačovú siet’ na sie-
t’ový dávkový počítač. Ten má všetky črty sálového
systému na spracovanie dávkových jobov, pričom za-
bezpečuje aj load balancing a kontrolu alokácie pros-
triedkov na základe politík [LSF, 1997].

Jedná sa o komerčný software, ktorý je kompa-
tibilný s platformami Windows a UNIX. Existuje
aj nekomerčná odl’ahčená verzia programu Platform
Lava, ktorá bola pôvodne vydávaná pod licenciou
GNU GPL. Z tejto verzie vznikol fork Open Lava,
ktorý je vyvíjaný open source komunitou pod licen-
ciou GNU GPL 2. [Ope, 2012].

SAS Business Analytics Framework zahŕňa plný
rozsah biznis riešení, technológií a služieb od SAS.
Technológie, ktoré poskytujú základ pre SAS Bu-
siness Analytics Framework sú dodávané pomo-
cou SAS Intelligence Platform. Serverové rieše-
nia, ktoré tvoria súčast’ SAS Intelligence Platform,
štandardne zabezpečujú load balancing [SAS, 2013].

RackSpace Cloud Load Balancer je internetová
služba, ktorú je možné si objednat’ a využit’
osobný cloud load balancer pre účely svojej apli-
kácie. Služba poskytuje statickú IP adresu, podpo-
ruje viaceré protokoly a algoritmy, pričom na ovlá-
danie je k dispozícií API. Jedná sa o komerčnú
službu [rac, 2013].

SteadFast Cloud Platform je služba primárne za-
meraná na prenájom cloud hostingu, ale v rámci neho
poskytuje aj load balancing. Rovnako sa jedná o ko-
merčnú službu [Ste, 2013].

EveryCity je d’alšia služba ponúkajúca okrem
štandardného aj cloud hosting s podporou load ba-
lancingu [Eve, 2013].

Cloud hostingové služby majú v zásade iný cha-
rakter ako naša aplikácia, ked’že je nutné si prenajat’
celú infraštruktúru od tretej strany. Ďalšie spomenuté
riešenia sú komerčné a primárne zamerané na vel’ké
dátové klastre.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 255–263
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2.2 Porovnávače cien typu Heuréka.sk
a web crawlery

Medzi produkty, ktoré sa niektorými vlastnost’ami
podobajú nášmu modulu parsera, sa dajú zara-
dit’ porovnávače cien [?, Pri, 2013, Naj, 2013a,
Naj, 2013c, Naj, 2013d, Naj, 2013b, Tov, 2013,
Moj, 2013, Sho, 2013, Sup, 2013a, Sup, 2013b].
Portály na porovnávanie cien (d’alej len porovnávače
cien) komodít rôznych elektronických obchodov sú
dnes vel’mi populárne a charakterizuje ich podobný
princíp fungovania.

Porovnávač cien vyžaduje registráciu konkrétneho
elektronického obchodu a pravidelnú aktualizáciu
špeciálneho dátového súboru obsahujúceho informá-
cie o produktoch a ich cenách. Po registrácii obchodu
na porovnávači server pravidelne aktualizuje svoje
dáta z XML súboru (zriedkavo aj z CSV, TXT súboru,
pričom interval aktualizácie sa môže líšit’). V prípade
porovnávača Heuréka.sk je tu ešte možnost’ tzv. do-
stupnostného XML súboru, na základe ktorého získa
Heuréka informácie o dostupnosti daných produktov.

Na rozdiel od našej práce služby cenových porov-
návačov neobsahujú žiadne spracovanie textu a sú
plne odkázané na vstupy od tretej strany (XML a iné
vstupné súbory elektronických obchodov).

Medzi produkty, ktoré sa niektorými vlast-
nost’ami podobajú nášmu modulu crawlera,
sa dajú zaradit’ softwarové web crawlery
[Ope, 2013, Hei, 2013, JSp, 2013, Web, 2013d,
Apa, 2013, DRK, 2013, Scr, 2013, Moz, 2013,
New, 2013, IRo, 2013, Vis, 2013, Win, 2013,
Web, 2013a, Web, 2013b, Bix, 2013, Web, 2013c,
Ara, 2013, JoB, 2013, Cra, 2013, ExC, 2013].

Medzi typické úlohy web crawlerov patrí hl’ada-
nie informácií na WWW, indexovanie slov v do-
kumentoch, ich pridávanie do databázy a následné
prezeranie hyperlinkov, na ktorých sa postup opa-
kuje [Jacek, 2011].

Takéto web crawlery využívajú webové vyhl’a-
dávače (napr. Google), existujú však aj samostatné
programy s podobnou funkcionalitou s rôznymi li-
cenčnými podmienkami (komerčné, open-source).
Obvykle umožňujú nastavit’, ktoré informácie sa
budú st’ahovat’ a do akej hĺbky sa má íst’, pričom ne-
zriedka využívajú aj metódy umelej inteligencie.

Modul crawlera v našej práci na rozdiel od skúma-
ných aplikácií nevyžaduje rekurzívne prehl’adávanie
a na svoj beh využíva služby vyhl’adávača Google.

3 Návrh riešenia

3.1 Základné pojmy

Úlohu na spracovanie nazývame job. Serverom roz-
umieme čast’ riešenia, ktorá je zodpovedná za na-
čítanie modulov relevantných pre riešenie daného
problému, načítanie sady úloh, ich distribúciu sme-
rom ku klientským aplikáciam (klientom) a zbieranie
výsledkov od klientov. Klientská aplikácia v závis-
losti od konfigurácie poskytnutej serverom inštancuje
do separátnych vlákien (threadov) tzv. workerov, ap-
likačné rutiny spracovávajúce daný typ jobu. Zát’až
klienta označujeme ako load. Meriame ho ako per-
centuálne zastúpenie procesorového času zabratého
aplikáciou.

Load balancing je proces zlepšovania vý-
konu paralelného a distribuovaného systému
pomocou redistribúcie loadu medzi viacerých
workerov.[Sharma et al., 2008] IPC (Inter-process
communication) je sada metód pre výmenu dát
medzi viacerými threadmi v jednom, alebo viacerých
procesoch [Stevens, 1999].

3.2 Riešenie

Aplikácia využíva distribuovaný prístup, kde sa jed-
notlivé joby (čo robit’) a moduly (ako to robit’) dis-
tribuujú medzi klientov a navyše zabezpečuje rovno-
merné vyt’aženie klientov. Moduly poskytujú dosta-
točnú flexibilitu pre online rozširovanie funkcionality
na riešenie/vykonávanie rôznych typov úloh.

Prvou výhodou je distribuovanie procesorovej
a siet’ovej zát’aže. Rôzne zdrojové (verejné IP) ad-
resy klientov pomáhajú prekonat’ obmedzenia vzt’a-
hujúce sa na požiadavky z jednej IP adresy.

Pri zlyhaní spracovania úlohy jedným klientom,
môže byt’ riešenie danej úlohy v závislosti od kon-
figurácie systému delegované na iného riešitel’a/ov.
Distribúciou úloh na viacerých klientov znižujeme
celkové riziko zlyhania riešenia úlohy tým, že ked’
klient z rôznych dôvodov zlyhá (obmedzenia, vyššia
moc), môže ho iný klient nahradit’.

3.3 Algoritmy

3.3.1 Výber algoritmov a porovnanie

V tabul’ke 3.6.1 sme uviedli porovnanie jednotlivých
load balancingových algoritmov.

V prípade centrálneho servera a klien-
tov sme uvažovali nad algoritmami Central
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Manager [Sharma et al., 2008], Central Qu-
eue [Sharma et al., 2008] a Weighted Round
Robin [Sharma et al., 2008]. Weighted Round Robin
mal z nich jediný problém s toleranciou chýb. Ak
by v prípade tohto algoritmu došlo k problému
na jednom z workerov, tento problém by nebol
detekovaný a dochádzalo by na ňom k hromadeniu
d’alších jobov čakajúcich na spracovanie. Z dvojice
Central Manager a Central Queue sme nakoniec
vybrali Central Manager. V jeho prospech hovorila
možnost’ lepšej kontroly distribúcie jobov. V prípade
Central Managera totiž centrálny uzol plne rozhoduje
o pridel’ovaní jobov podriadeným uzlom. V prípade
Central Queue centrálny uzol pridelí podriadenému
uzlu vždy job, ktorý je práve pripravený v jeho rade
nespracovaných jobov. Tento Central Manager
algoritmus modifikujeme pre náš účel tak, aby sme
dosiahli lepšiu paralelizáciu dotazov na jeden portál
- centrálny uzol bude vopred pripravovat’ sady jobov
pre každý podriadený uzol. Tak zabezpečíme, aby sa
nestalo, že jeden podriadený uzol bude spracovávat’
viac dotazov na jeden portál.

V prípade klienta a jeho threadov sme uvažovali
nad algoritmami Local Queue [Sharma et al., 2008]
a Central Queue [Sharma et al., 2008]. Central Qu-
eue sa nám zdal výhodnejší z dôvodu menšej IPC.

3.3.2 Central Queue Algorithm

V tomto algoritme sa nachádza jeden centrálny wor-
ker a workeri, ktorí sú mu podriadení (d’alej podria-
dení workeri). Centrálny worker dostáva nespraco-
vané joby a pridel’uje ich d’alej podriadeným worke-
rom. Na centrálnom workerovi sa udržiava cyklický
rad FIFO1, ktorý obsahuje joby pripravené na spra-
covanie a nesplnené požiadavky podriadených wor-
kerov na pridelenie jobu [Sharma et al., 2008].

Každý podriadený worker si sleduje vlastný load.
Ked’ sa load zníži pod určený prah (Tunder), pod-
riadený worker pošle centrálnemu workerovi požia-
davku o pridelenie nového jobu. Ten vyberie a od-
stráni z radu prvý z pripravených jobov a tento job
pridelí zodpovedajúcemu podriadenému workerovi.
Pokial’ je rad prázdny, zaradí sa doň daná požia-
davka o nový job. Tejto požiadavke bude vyhovené
ihned’, ako príde centrálnemu workerovi nový ne-

1First In First Out (prvé dnu - prvé von) - tento pojem popi-
suje princíp fronty, ktorý spracováva konfliktné požiadavky ich
zoradením typu prvý prišiel, prvý bude obslúžený (tiež známe
ako spravodlivý rad)

Obr. 3.3.1: Schéma Central Queue Algorithm

spracovaný job [Sharma et al., 2008]. Obrázok 3.3.1
obsahuje schématické znázornenie algoritmu Central
Queue.

3.3.3 Central Manager Algorithm

Podobne ako pri predchádzajúcom algoritme aj pri
tomto existuje hlavný worker a jemu podriadení wor-
keri. Algoritmus využíva hlavného workera v úlohe
centrálneho manažéra, ktorý prirad’uje každý nový
job podriadenému workerovi s najnižším cekovým
zat’ažením. Centrálny manažér sa snaží úlohy pri-
del’ovat’ tak, aby boli všetci podriadení workeri čo
najrovnomernejšie zat’ažení, pričom sa rozhoduje
podl’a aktuálnej situácie loadu jednotlivých worke-
rov. Všetci workeri po každej zmene svojho loadu
pošlú informáciu o novej hodnote loadu centrálnemu
manažérovi [Sharma et al., 2008]. Obrázok 3.3.2 ob-
sahuje schématické znázornenie algoritmu Central
Manager.

3.4 Load balancingová platforma

Jadro aplikácie tvorí load balancing, komunikácia a
modulovanie. Load balancingová platforma sa skladá
z viacúrovňovej štruktúry počítačov (servera a klien-
tov) a workerov, pričom na každom klientovi bežia
workeri, ktorí disponujú vlastným threadom a vyko-
návajú zadané úlohy. Na obrázku 3.4.1 môžeme vi-
diet’ celú štruktúru.

Aké úlohy workeri vykonávajú určuje klientský
modul, ktorý je práve načítaný do aplikácie. Modul
musí spĺňat’ podmienky definované v API a načítava
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Obr. 3.3.2: Schéma Central Manager Algorithm

sa počas behu aplikácie, nie je nutné ju pre načítanie
nových modulov reštartovat’).

3.5 Parser a crawler

Parser má za úlohu v obsahu konkrétnych webových
lokalít vyhl’adávat’ potrebné informácie o produk-
toch, ako sú názov, part number (popr. iné univer-
zálne označenie produktu v danej kategórií), cena,
dostupnost’ na sklade a pod. Detekciu hodnôt sme
rozdelili na známe a neznáme systémy. Pre známe
internetové obchody sme vytvorili vlastné masky,
z ktorých je možné presne určit’, kde sa ktoré infor-
mácie nachádzajú. V prípade neznámych webov plá-
nujeme využit’ heuristiku postavená napr. na blízkosti
jednotlivých polí v DOMe2. Možno využit’ aj prítom-
nost’ ret’azcov ako DPH, EUR, USD a pod., kde plá-
nujeme využit’ vyhl’adávanie na základe regulárnych
výrazov.

Crawler má za úlohu prehl’adat’ zadané in-
ternetové obchody podl’a požiadavky používatel’a.
Na tento účel sme využili automatizované dotazova-
nie vyhl’adávača Google (ktorý umožňuje aj špeci-
fické vyhl’adávanie na konkrétnej webovej lokalite).
V našom prípade crawler vygeneruje na základe po-
žiadavky na položky v danom obchode ("ružový bul-
dozér") zoznam zodpovedajúcich URL, ktoré jeho
workeri stiahnu a parser následne spracuje.

2Document Object Model je multiplatformová
a jazykovo-nezávislá konvencia na reprezentáciu a interak-
ciu s objektami v HTML, XHTML a XML dokumentoch. Tieto
objekty sa nachádzajú v stromovej štruktúre, ktorá umožňuje ich
l’ahkú manipuláciu. [W3C, 2005]

3.6 Implementácia

3.6.1 Výber platformy

V prvej fáze implementácie sme naprogramovali
úroveň klient - workeri, v ktorej sme použili load
balancingový algoritmus Central Queue Algorithm
na dvoch platformách - Java (SunJVM) a C# (Mono)
pri zachovaní rovnakej funkcionality. Našou snahou
bolo obe platformy čo najlepšie porovnat’ a na zá-
klade toho sa rozhodnút’, na ktorej z nich budeme
pokračovat’ v implementácii.

Otestovali sme priepustnost’ (throughput) aj vý-
kon, takže naše programy mali dve časti. Jedna čast’
zameraná na priepustnost’ mala za úlohu pomocou
metódy HTTP GET st’ahovat’ webové stránky (d’a-
lej len URL) dodané vo forme XML súboru na vstupe
a ukladat’ ich po skupinách na pevný disk na výstupe.
Druhá čast’ zameraná na hrubý výpočtový výkon
mala za úlohu počítat’ Taylorove polynómy pre ná-
hodne generované celé čísla (náhodne sme zvolili
funkciu z množiny funkcií so vstupom definovaným
na obore reálnych čisel - funkcie exp, sin, cos a arc-
tan).

Definícia - Taylorov polynóm. Nech n ∈ N je pri-
rodzené číslo a f funkcia, ktorá je definovaná v bode
x0 ∈ R a má tu všetky derivácie do rádu n vrátane.
Polynóm Tn(x) = f (x0) +

f ′(x0)
1! (x− x0) +

f ′′(x0)
2! (x−

x0)
2 + ...+ f n(x0)

n! (x− x0)
n sa nazýva Taylorov poly-

nóm stupňa n funkcie f v bode x0. Bod x0 sa na-
zýva stred Taylorovho polynómu [Mařík, 2010]. Rá-
tanie Taylorovho polynómu je netriviálny matema-
tický problém, ktorý sa dá dobre použit’ na testovanie
výpočtového výkonu.

Pre účely HTTP GET sme vytvorili 4 XML súbory
po približne 25 000 rôznych URL za pomoci vyhl’a-
dávača Google a programu Google Scraper Footp-
rint Finder [Goo, 2013]. Pre účely Taylorovych ra-
dov sme náhodne vygenerovali vstupný súbor s 1 000
000 rôznymi vstupmi - dvojicami funkcia a hodnota,
pričom funkcia bola z množiny exp, sin, cos, arctan
a hodnota z množiny celých čísel od 0 po 999. V ta-
bul’kách 3.6.2 a 3.6.3 sú uvedené testovacie konfigu-
rácie jednotlivých počítačov, ktoré sme použili.

Kritériá na výber platformy boli rýchlost’ vykona-
nia siet’ovej operácie, miera úspešnosti siet’ovej ope-
rácie (počet úspešne vykonaných jobov / počet všet-
kých jobov), rýchlost’ parsovania, vyt’aženie proce-
soru, pamäte a operačného systému. Taylorove rady
nám poskytli obraz o výpočtovom výkone, zatial’čo
st’ahovanie dát z dodaných URL pomocou HTTP
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Obr. 3.4.1: Schéma load balancingu

GET nám poskytlo obraz o priepustnosti a siet’o-
vom výkone. Testovali sme na rôznych hardwaro-
vých konfiguráciach s rôznym internetovým pripoje-
ním, rovnako súbory boli zarad’ované v rôznych ča-
soch a poradiach, kvôli minimalizovaniu efektu DNS
cache na výkon. Výsledky našich testov sme uviedli
v tabul’kách 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5.

Priemerné vyt’aženie CPU bolo podobné pri oboch
platformách, zatial’čo priemerné vyt’aženie pamäte
RAM bolo nižšie pri .NET. Globálny a individuálny
čas behu (individuálny - čas vykonania jednej operá-
cie, globálny - čas vykonania všetkých operácií) bol
lepší (menší) pri Jave. Nakol’ko faktor rýchlosti vý-
počtu bol pre nás dôležitejší, ako využitá pamät’ a zá-
roveň využitie pamäte v prípade Javy nebolo kritické,
vybrali sme pre d’alšiu implementáciu Javu.

3.6.2 Implementácia v Jave

Na úrovni klient - workeri sme použili Central Qu-
eue Algorithm, ktorý sme využili aj pri porovnávaní
programátorských platforiem. Na úrovni server - kli-
enti sme použili Central Manager Algorithm s modi-
fikáciou, že server posiela klientom joby vo väčších
skupinách podl’a definície v konfigurácii.

Nakol’ko klienti a server vyžadujú siet’ovú ko-

munikáciu a vymieňanie si informácií, využili sme
pripravené prostriedky Javy. Siet’ová komunikácia
klient-server je realizovaná pomocou Socketov. Ap-
likácia poskytujúca serverovú funkcionalitu si ot-
vorí komunikačný kanál (Socket) na danej IP adrese
a porte, klientovi následne stačí už len kombinácia IP
adresa a port, aby sa k serveru pripojil.

Výmenu údajov medzi klientom a serverov rea-
lizujeme pomocou serializovaných objektov prepo-
sielaných TCP/IP streamom. Serializácia je proces
premeny inštancovaného objektu na binárnu formu
vhodnú na prenos/uskladnenie, ktorú je možné ná-
sledne rekonštruovat’ (deserializovat’) a inštancovat’
z nej objekt v ideálnom prípade s rovnakými vlast-
nost’ami.

Takéto jadro sme rozšírili o systém zásuvných mo-
dulov, ktoré špecifikujú, aké problémy bude apliká-
cia v danom prípade riešit’. Takéto moduly sú rátanie
Taylorovych radov, st’ahovanie webstránok GET me-
tódou HTTP, parser a crawler na porovnávanie cien
v elektronických obchodoch.
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Parametre Round Random Local Central Central Threshold
Robin Queue Queue Manager

Zamedzenie pret’aženia Nie Nie Áno Áno Nie Nie
Tolerancia chýb Nie Nie Áno Áno Áno Nie
Presnost’ predpovede Viac Viac Menej Menej Viac Viac
Stabilita Vel’ká Vel’ká Malá Malá Vel’ká Vel’ká
(De)centralizovaný D D D C C D
Typ algoritmu Statický Statický Dynamický Dynamický Statický Statický
Kooperatívnost’ Nie Nie Áno Áno Áno Áno
Presun jobu Nie Nie Áno Nie Nie Nie
Využitie prostriedkov Menej Menej Viac Menej Menej Menej

Tabul’ka 3.6.1: Porovnanie parametrov Load Balancing algoritmov [Sharma et al., 2008]

meno počítača operačný systém procesor
asterix Ubuntu 12.04 LTS Intel Core i7-2620M @2,70GHz
uwm Debian 6.0.1 Intel Xeon @3,60GHz
nubox Debian 6.0.5 AMD Opteron Dual Core 280 @2,40GHz
darwin Debian 7.0 testing 4x Intel Xeon @3,60GHz

Tabul’ka 3.6.2: Konfigurácie testovacích počítačov čast’ 1

meno počítača RAM HDD
asterix 4 GB SATA 2,5"500GB 7200rpm
uwm 2 GB RAID0 2x 36GB SCSI 10000rpm
nubox 1 GB RAID1 2x1TB 7200 rpm
darwin 4 GB RAID0 2x 36GB SCSI 15000rpm

Tabul’ka 3.6.3: Konfigurácie testovacích počítačov čast’ 2

Stroj platforma

T total T avg avg počet

tUnder(min) RAM CPU workerov
(MB) load

(%usr)

uwm
.NET 11,22 80 60,56 100 10
Java 2,80 213 65,21 100 10

asterix
.NET 10,70 79 29,47 100 10
Java 3,45 224 32,44 100 10

nubox
.NET 5,04 57 66,79 100 10
Java 1,87 162 63,90 100 10

darwin
.NET 9,56 57 25,84 100 10
Java 2,61 211 18,98 100 10

Tabul’ka 3.6.4: Porovnanie Taylorove polynómy - Java vs .NET
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Stroj

platf. vstup T total T avg avg avg shell počet počet súborov počet úspešných
(min) GET RAM CPU skript workerov v skupine GETov (%)

(ms) (MB) load na zápis
(%usr)

.NET 1 99,21 2732 105 83,15 1 50 200 85,12

.NET 2 94,74 2363 56 90,84 1 50 200 82,37

.NET 3 89,49 2638 53 90,59 1 50 200 83,17
uwm .NET 4 96,08 2794 53 90,84 1 50 200 84,21
Debian Java 1 35,33 1164 1722 36,52 1 50 200 89,95

Java 2 20,99 478 506 83,24 1 50 200 84,89
Java 3 17,29 457 472 85,02 1 50 200 86,36
Java 4 15,95 454 469 84,01 1 50 200 84,37
.NET 1 115,14 6245 272 N/A 1 50 200 77,57
.NET 2 81,80 5614 179 26.68 1 50 200 79,26
.NET 3 77,04 4705 164 26.68 1 50 200 78,02

asterix .NET 4 81,21 4776 165 26.81 1 50 200 76,18
Ubuntu Java 1 92,61 2247 574 25.82 1 50 200 83,33

Java 2 58,43 1012 493 26.62 1 50 200 80,57
Java 3 56,39 869 319 26.31 1 50 200 82,12
Java 4 57,59 891 331 26.58 1 50 200 79,96
.NET 1 175,67 2192 403 72.73 2 50 200 82,82
.NET 2 175,21 2477 124 96.07 2 50 200 80,90
.NET 3 159,69 2331 60 94.03 2 50 200 82,04

nubox .NET 4 168,61 2559 67 95.58 2 50 200 80.83
Debian Java 1 37,90 698 968 95.85 2 50 200 89,60

Java 2 34,68 401 208 93.26 2 50 200 84,39
Java 3 34,01 407 192 98.07 2 50 200 85,70
Java 4 34,37 401 182 98.18 2 50 200 83,53
.NET 1 117,58 1423 477 36,47 2 25 200 85,12
.NET 2 120,08 1253 157 26,07 2 25 200 82,37
.NET 3 108,72 1210 58 26,14 2 25 200 83,17

nubox .NET 4 79,89 1209 115 62,48 2 25 200 84,21
Debian Java 1 44,10 662 1182 27,67 2 25 200 89,95

Java 2 36,22 428 383 27,13 2 25 200 84,89
Java 3 38,23 434 389 26,96 2 25 200 86,36
Java 4 68,49 402 357 28,00 2 25 200 84,37

Tabul’ka 3.6.5: Porovnanie HTTP GET - Java vs .NET
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4 Záver a d’alšia práca

Podarilo sa nám vytvorit’ funkčnú load balancingovú
platformu so systémom zásuvných modulov a mo-
duly parser a crawler, ktoré spolu vytvárajú porov-
návač cien.

Možnost’ pokračovat’ v práci vidíme v pridaní
heuristiky na parsovanie dát z neznámych stránok
do parsera a vytvorení rozhrania na poloautomatizo-
vané vytváranie masiek pre nové webstránky. Rov-
nako by bolo vhodné v budúcnosti oddelit’ službu
servera od ovládacieho rozhrania (s využitím RPC3)
a funkcionalitu porovnávača cien rozšírit’ o predikciu
cien na základe pravidelného merania.
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Využitie rozhrania mozog-počítač na ovládanie užívatel’ských akcií
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Abstrakt: V našej práci sme používali rozhranie
mozog-počítač na ovládanie guličky smerom k ciel’u
v 1D priestore pomocou aplikácie BCI2000. Vyhod-
nocovanie meraných aktivácií mozgu bolo založené
na motorickej predstavivosti detekovanej pomocou
tzv. µ-rytmu. Zamerali sme sa na metódy klasifiká-
cie príznakov a nahradili sme pôvodný klasifikátor
typu učenie s učitel’om na klasifikátor LDA, ktorý
sa dokázal adaptovat’ aj metódou učenie bez učitel’a.
Meraním na rôznych subjektoch sme vyhodnocovali
úspešnost’ rôznych typov jeho adaptácie. Príspevok
je rozšíreným abstraktom diplomovej práce autora.

Kl’účové slová: EEG, rozhranie mozog-počítač
(BCI), LDA

1 Úvod

Myšlienka ovládat’ počítače alebo iné stroje výlučne
pomocou mozgu sa už roky objavuje v Sci-fi filmoch
alebo knihách. Vd’aka rýchlemu vývoju vedy a tech-
niky sa táto fikcia pomaly stáva skutočnost’ou. V po-
slednej dobe sa stretávame s rozvojom technológie
nazvanej rozhranie mozog-počítač (BCI). Jej hlavnou
myšlienkou je nejakým spôsobom získavat’ signály z
mozgu, algoritmicky a pomocou výpočtovej techniky
ich spracovávat’ a prekladat’ na príkazy, ktoré potom
ovládajú nejaký „stroj“.

Najväčšie využitie tejto techniky je v medicíne,
kde kvôli ochoreniam l’udia prichádzajú o možnost’
komunikovat’ so svojim prostredím alebo vykoná-
vat’ určité akcie. Boli vyvinuté umelé protézy rúk
alebo invalidné vozíky reagujúce na mozgové signály
paicenta. Iným príkladom použitia sú technologickí
nadšenci, ktorých inšpiruje už len samotná predstava
ovládat’ niečo iba hlavou a oni vytvárajú počítačové
hry, alebo dokonca autá, ktoré sa dajú ovládat’ mys-
l’ou (Devlaminck et al., 2009).

Ciel’om našej práce bolo pomocou aplikácie
BCI2000 vyskúšat’ jednoduchú BCI úlohu, akou je
ovládanie kurzora (u nás reprezentovaný guličkou) v
1D. Neskôr sme naimplementovali LDA klasifikátor,

∗martin.kokoska@gmail.com
†farkas@fmph.uniba.sk

skúšali ho adaptovat’ rôznymi spôsobmi a vyhodno-
covali sme úspešnost’ rozličných prístupov pri poku-
soch so spätnou väzbou.

Na úvod predstavíme základné meracie metódy
mozgu a pojem rozhranie mozog-počítač. Potom vy-
svetlíme, aké aplikácie a metódy sme používali pri
našej práci. Nakoniec popíšeme náš pokus so spätnou
väzbou a vyhodnotíme namerané výsledky.

2 Meracie metódy

2.1 Signály z mozgu

Vedcov vždy zaujímalo, ako funguje l’udské telo.
Často je ich oblast’ou záujmu zistit’, ako pracuje mo-
zog, ked’že je ústredným orgánom nervovej sústavy
človeka a v podstate akési „riadiace centrum“. Mo-
zog je dôležitý aj pre nás z hl’adiska témy, takže
sa budeme zaoberat’ práve ním. S pokrokom vedy
a techniky získali vedci kvalitnejšie a presnejšie ná-
stroje na jeho spoznávanie a sledovanie procesov v
ňom prebiehajúcich. Tieto poznatky využívajú na-
príklad pri lepšej diagnostike chorôb a nasledovne
ich úspešnejšom liečení. Jeden z procesov, ktoré mô-
žeme v mozgu sledovat’, je aktivácia jeho jednotli-
vých častí, čo je pre našu tému opät’ najdôležitejšie.
Takúto aktiváciu vieme merat’ viacerými metódami.
Podl’a spôsobu merania ich vieme rozdelit’ na dve
hlavné skupiny: invazívne a neinvazívne.

Medzi najznámejšie invazívne metódy mera-
nia mozgovej aktivity patrí ECoG (electrocorticog-
raphy). Metóda je podobne ako EEG (elektroence-
falograf, vid’ čast’ 2.2) založená na meraní elektric-
kých signálov produkovaných mozgom. V porovnaní
s EEG sú však elektródy merajúce aktivitu neurónov
prikladané subjektu priamo na povrch mozgu. Vý-
hodou metódy je podstatne väčšia presnost’ ako pri
EEG, avšak na úkor narušenia lebky.

Ak meriame mozgové signály neinvazívne, tak ich
získavame zvonku a do mozgu ani lebky vôbec ne-
zasahujeme. Väčšinou to prebieha tak, že sa človeku
na povrch hlavy priloží meracie zariadenie, ktoré ná-
sledne meria daný typ signálov. Najpoužívanejšie ne-
invazívne metódy na získavanie informácií o akti-
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vite mozgu sú: NIRS (near-infrared spectroscopy),
MEG (magnetoencephalgraphy) a EEG (electroen-
cephalography).

2.2 EEG

My sme pri našej práci využívali pravdepodobne naj-
dostupnejšiu metódu - EEG (elektroencefalograf). Je
to štandardná neinvazívna metóda merania aktivity
mozgu pomocou zaznamenávania elektrických signá-
lov produkovaných neurónmi. Takéto signály sa zís-
kavajú pomocou špeciálnych elektród umiestnených
na povrchu hlavy a musia s ním byt’ vodivo spo-
jené pomocou gélu. Každá elektróda meria napätie na
mieste, kde je umiestnená. Údaje z elektród spracúva
zosilňovač, ktorý signály spracuje, zosilní a cez počí-
tač ich vizualizuje a ukladá. Aby zosilňovač vedel ur-
čit’ vel’kost’ signálu, tak z nej nameranú hodnotu po-
rovnáva s inou. Väčšinou sa hodnoty všetkých elek-
tród porovnávajú s údajmi tej istej špeciálnej elek-
tródy, ktorá sa nazýva referenčná (označenie Ref). Na
zlepšenie kvality signálu zosilňovač potrebuje ešte
jednu elektródu - uzemnenie (označenie Gnd).

História merania EEG siaha až do roku 1924, ked’
sa nemeckému vedcovi Hansovi Bergerovi podarilo
zaznamenat’ prvý EEG signál. Medzitým doba po-
kročila a dnes sa EEG využíva na rôzne účely, ako je
diagnostikovanie epilepsie, dodatkový test mozgovej
zástavy, na prognózu pri pacientoch v kóme alebo na
monitorovanie hĺbky anestézie.

Meraním EEG vzniká záznam - elektroencefalo-
gram. Je to časový priebeh zmien elektrického sig-
nálu vytvoreného aktivitou mozgu. Na Obr. 1 je zo-
brazený 10 sekundový úsek EEG signálu meraný 8
elektródami (kanálmi).

Obr. 1: 10 sekundový záznam EEG signálu zobrazený
pomocou aplikácie g.Recorder

2.2.1 Systém 10-20

Elektródy sa na hlavu umiestňujú podl’a toho, čo
chceme merat’. Existujú rôzne štandardy na ich roz-
miestnenie. Sú dôležité kvôli tomu, aby rôzne tímy
mohli vykonávat’ rovnaké experimenty a potom vý-
sledky navzájom porovnávat’. Najčastejšie používa-
ným štandardom je systém 10-20 (Obr. 2). Ide o roz-
miestnenie elektród proporcionálne podl’a vel’kosti
hlavy meraného subjektu.

Obr. 2: Rozloženie elektród podl’a systému 10-20

Na Obr. 2 je vidiet’, že pozície, kde umiestňujeme
elektródy, môžeme rozdelit’ do piatich základných
skupín:

• frontálne - začínajú písmenom F a nachádzajú sa
v prednej časti hlavy,

• centrálne - začínajú písmenom C a sú v strede
hlavy nad senzomotorickým centrom,

• occipitálne - označené písmenom O a nachá-
dzajú sa nad zadnou čast’ou mozgu,

• parietálne - charakterizuje ich písmeno P a sú
umiestnené medzi centrálnymi a ocipitálnymi,

• temporálne - prvým znakom ich názvu je T a
nachádzajú sa od vrchu hlavy smerom k ušiam.

Pozície začínajúce písmenom A sú na ušiach a tam
sa väčšinou pri meraní umiestňuje referenčná elek-
tróda. Po prvom písmene nasleduje bud’ číslo, alebo
písmeno z. Párne čísla nájdeme na pravej hemisfére a
nepárne na l’avej. Písmeno z označuje stred hlavy pre
oblasti F, C a P.

Umiestňovanie elektród týmto systémom sa začína
lokalizáciou dvoch dôležitých bodov na hlave sub-
jektu: nasion (jamka kde končí nos a začína čelo)
a inion (bod na zadnej časti hlavy čo najbližšie ku
krku, kde sa končí lebka a začína sa už krk). Zme-
ria sa vzdialenost’ medzi týmito bodmi. Systém bol
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pomenovaný 10-20 preto, lebo sa elektródy umiest-
ňujú vo vzdialenostiach proporcionálne k tejto dĺžke
v odstupoch 10% alebo 20%.

Väčšinou sa pri pokusoch kvôli zrýchleniu príp-
ravy subjektu používajú čiapky s pozíciami podl’a
systému 10-20, na ktoré sa potom pripevňujú elek-
tródy subjektu.

2.2.2 Použité vybavenie

Počas našich pokusov sme využívali merací systém
od rakúskej firmy g.tec. Základom bol zosilňovač
g.USBamp 3.0. Daný zosilňovač umožňoval mera-
nie 16 kanálov. Pomocou neho sa dalo nahrávat’
viac druhov signálov ako EEG, ECoG, ECG, EMG,
EOG. . . K počítaču sa pripájal jednoducho pomocou
rozhrania USB. Jeho vel’kou výhodou bolo, že ak by
sme vlastnili viac takýchto zariadení, bolo možné ich
jednoducho pospájat’ a tým by vzniklo meracie zaria-
denie s 32, 48 alebo 64 kanálmi.

My sme ho využívali iba na meranie EEG signálov.
Do prednej časti prístroja sa zapájali elektródy. Boli
to malé kruhové zariadenia (priemer do 2cm), z vnú-
tornej strany obsahujúce prstenec zo striebra alebo
chloridu strieborného, pomocou ktorého sa signály
prijímali. K dispozícii sme mali dva druhy elektród:
aktívne aj pasívne. Kvôli rýchlejšiemu a jednoduch-
šiemu používaniu sme pri pokusoch využívali hlavne
tie aktívne.

Elektródy sme pripevňovali na špeciálne čiapky.
Disponovali sme čiapkami troch vel’kostí, ktoré sme
obmieňali podl’a vel’kosti hlavy meraného subjektu.

3 Rozhranie mozog-počítač

3.1 Čo to je

Mnoho l’udí trpí neurologickými poruchami, ktoré
narúšajú prirodzený tok nervovej aktivácie z mozgu
cez miechu na určené miesto, napr. prst na ruke. Ta-
kéto poruchy mohlo spôsobit’ zranenie miechy, moz-
gová príhoda, alebo iné ochorenia oblastí, ktoré pre-
nášajú samotnú informáciu, napr. ochorenie samot-
ných svalov alebo nervových dráh. Takíto pacienti
stratili možnost’ používat’ svaly a tým prišli o mož-
nost’ komunikovat’ alebo interagovat’ so svojim pro-
stredím pomocou pôvodných „rozhraní“. V takýchto
prípadoch môže byt’ nápomocná veda a technika.
Snahou vedcov bolo vytvorit’ pre takýchto pacientov
nejaké umelé rozhranie, pomocou ktorého by mohli

komunikovat’ alebo interagovat’ s prostredím tak, ako
boli pôvodne zvyknutí.

Existuje viacero spôsobov ako riešit’ takýto prob-
lém. Jednou možnost’ou je ovládat’ postihnutú čast’
tela (napr. ruka, do ktorej nejdú informácie z mozgu)
pomocou rozhrania, ktoré ešte stále funguje (napr. re-
čou). V prípadoch, ked’ vieme presne určit’ miesto
poškodenia cesty od mozgu k ciel’u (napr. ruka), tak
môžeme poškodenú cestu nahradit’ externou. Posled-
nou možnost’ou je vytvorenie úplne nového exter-
ného kanálu priamo z mozgu do ciel’a.

A práve touto možnost’ou sme sa zaoberali v tejto
práci. Základnou myšlienkou je nejakou metódou zís-
kavat’ signály z mozgu pacienta, tie pomocou počí-
tača spracovávat’ a prekladat’ ich do príkazov, pomo-
cou ktorých sa vykonávajú požadované akcie. Ked’že
sú signály získavané priamo z mozgu a využíva sa
na ich spracovanie výpočtová technika, takýto spô-
sob bol nazvaný rozhranie mozog-počítač (brain-
computer interface, BCI).

Rozhranie mozog-počítač je komunikačný systém,
pri ktorom sa nevyužívajú svaly a subjekt ho môže
použit’ na prenos svojho zámeru z mozgu do prostre-
dia. Ked’že je BCI systém napojený priamo na mo-
zog subjektu, vzniká tým komunikačný kanál medzi
mozgom a počítačom. Ako každý komunikačný sys-
tém, BCI má vstupy (získané mozgové signály), vý-
stup (kontrolné signály, ktorými sa ovláda nejaké za-
riadenie, napr. invalidný vozík) a komponent, ktorý
prekladá jedno na druhé (počítač). Preto klasický BCI
systém opakuje nasledovné tri kroky:

• získanie signálu z mozgu (signal acquisition),
• extrahovanie čŕt zo signálu (feature extraction),
• preloženie vybraných čŕt do kontrolných signá-

lov (feature translation).

BCI systém je vlastne uzavretý cyklus týchto troch
činností. BCI pomocou zosilňovača získa signály z
mozgu, vyberie z nich charakteristické príznaky, pre-
loží ich algoritmami do kontrolných signálov a nimi
ovláda nejaké koncové zariadenie (napr. invalidný
vozík, kurzor na obrazovke . . . ). Subjekt pomocou
spätnej väzby (sleduje, čo robí aplikácia) upravuje
svoju mozgovú aktivitu a cyklus sa opakuje (Obr. 3).
Ako sme spomínali v časti 2.1, možností ako merat’
signály od subjektu je viac. Kvôli dostupnosti sa naj-
častejšie využíva EEG.

Pri meraní kvality BCI systému sú najdôležitejšie
rýchlost’ (ako dlho trvá jeden cyklus od namerania
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Obr. 3: Základný design a funkčnost’ BCI systému:
signály sú získavané z mozgu, následne sa z nich ex-
trahujú príznaky, ktoré su prekladané do ovládacích
príkazov ovládajúcich nejakú koncovú aplikáciu. Po-
čas celého procesu subjekt pomocou spätnej väzby
reaguje na správanie aplikácie a na základe toho upra-
vuje svoju mozgovú činnost’. Obrázok prevzatý zo
Schalk and Mellinger (2010)

signálov, spracovanie až po vykonanie akcie) a pres-
nost’ (ako presne systém interpretuje úmysly subjektu
do vykonávaných akcií). BCI systémy používané v
dnešnej dobe dokážu v priebehu pár sekúnd dosaho-
vat’ vysokú presnost’, napr. pri klasifikovaní do dvoch
tried až 90% (pri takýchto pokusoch je referenčnou
hodnotou 50%, čo znamená, že klasifikátor sa rozho-
doval náhodne).

3.2 Paradigmy BCI

Existuje viac základných druhov BCI (paradigiem),
ktoré sa odlišujú tým, ako počítač „zistí“, čo človek
chcel spravit’. Typy vieme rozdelit’ do dvoch sku-
pín, podl’a toho, či snímané signály z mozgu vyvolal
priamo subjekt (napr. Slow cortical potentials, SCP
alebo Event-related desynchronization, ERD), alebo
boli vyvolané nejakými externými podnetmi (napr.
P300 alebo Steady-State Evoked Potential, SSEP)
(Devlaminck et al., 2009).

3.2.1 ERD paradigma

Paradigma Udalost’ou vyvolaná desynchronizácia je
založená na zmenách v µ-rytme. V EEG signáli
vieme rozoznat’ viacero základných opakujúcich sa

vzorov, ktoré nazývame vlny. Existuje pár základ-
ných typov vĺn, ktoré sa rozlišujú ich frekvenciou a
amplitúdou. Najznámejšie sú alfa, beta, gama, delta
alebo theta vlny. Jedným z typov je aj µ-rytmus.
Najčastejšie sa vyskytuje vo frekvenčnom pásme 8–
13Hz alebo 18–26Hz a je nameratel’ný nad centrál-
nou čast’ou mozgovej kôry.

Pri pohybe človeka (napr. rukou) dochádza k uda-
losti nazvanej ERD (udalost’ou vyvolaná desynch-
ronizácia) - pokles napätia nad motorickou čas-
t’ou mozgovej kôry vo frekvenčnom pásme µ-rytmu
(hlavne 8–12Hz). Po dokončení pohybu a následnej
relaxácii dochádza k ERS (event-related synchroni-
zation) - zvýšeniu napätia na pôvodnú hodnotu.

Pozícia na hlave, kde sa dá takáto zmena namerat’,
súvisí s typom pohybu, pri ktorom chceme zmenu
pozorovat’. Ak subjekt pohne l’avou rukou, tak by
mal byt’ pokles najvýraznejší nad pravou hemisférou
okolo elektródy C4. Symetricky to je s pravou rukou
na elektróde C3. Ak sledujeme zmenu pri pohybe no-
hou, tak by sa mala najviac prejavit’ medzi strednou
elektródou Cz a elektródami C3 alebo C4 podl’a toho,
či to bola pravá alebo l’avá noha.

Na tomto založené BCI funguje len preto, že
zmena µ-rytmu nenastáva iba ked’ vykonávame po-
hyb, ale takisto aj ked’ pohyb pozorujeme (predpo-
kladá sa, že sú za to zodpovedné zrkadliace neuróny.
Majú spojenia na motorickú kôru v ktorej svojou ak-
tivitou vyvolajú ERD), alebo dokonca ked’ si ho len
predstavujeme (Pineda, 2005). Človek bez nohy ne-
môže samotný pohyb vykonávat’, ale ak ho už nie-
kedy vykonával (nenarodil sa už bez nohy), tak by si
ho mal byt’ schopný predstavit’. A tak môže pomo-
cou BCI ovládat’ napríklad umelú nohu.

Takže takýto typ BCI je založený na tom, že pred-
stavovaný pohyb „vyzerá“ v mozgu rovnako ako vy-
konávaný a že na určitom mieste mozgu vieme name-
rat’ rozdiel medzi tým, ked’ subjekt vykonáva nejaký
pohyb a ked’ relaxuje.

4 Používané aplikácie

Pri našich pokusoch sme používali rôzne apliká-
cie na rôzne účely. Na začiatku našej práce sme
získavali signál zo zosilňovača pomocou programu
g.Recorder, ktorý bol s ním dodávaný. Vedel získat’
signál, vizualizovat’ ho a ukladat’ na disk. Takto zís-
kaný signál sme spracovávali v programe Matlab.
Naprogramovali sme množstvo skriptov, ktoré nám
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ul’ahčovali prácu. Najdôležitejší z nich počítal spek-
trálnu analýzu nameraných dát.

4.1 Spektrálna analýza

Pri spektálnej analýze bolo východiskom tvrdenie, že
každý EEG signál sa dá vyjadrit’ ako súčet pravidel-
ných sínusoíd rôznych frekvencií a amplitúd (Cim-
rová, 2011). Nás zaujímalo, ako často sa v signáli na-
chádzajú sínusoidy určitej frekvencie. Preto má vý-
sledok spektrálnej analýzy na jednej osi jednotlivé
frekvencie a na druhej „silu“ danej frekvencie. Čím
viac sínusoíd danej frekvencie sa v signáli nachádza,
tým väčšiu má daná frekvencia silu.

Spektrálnu analýzu sme používali na zistenie, či je
pre daný subjekt rozlíšitel’ný stav relaxu a nejakého
pohybu. Namerali sme subjekt pri pohybových a re-
laxových činnostiach a vo výslednom grafe sme sle-
dovali rozdiel hodnôt v pásme zodpovedajúcemu µ-
rytmu. Príklad takéhoto grafu pre jednu elektródu a
štyri stavy (predstavovaný pohyb pravou rukou, relax,
predstavovaný pohyb oboma rukami a predstavovaný
pohyb nohami) môžete vidiet’ na Obr. 4).

Obr. 4: Výsledok spektrálnej analýzy na kanáli C3
pre štyri rôzne akcie

4.2 BCI2000

Na online pokusy so spätnou väzbou a implemen-
táciu vlastného klasifikátora sme používali aplikáciu
BCI2000. Je to vol’ne dostupný program naprogra-
movaný v jazyku C++ určený na výskum BCI. Pomo-
cou neho sa dajú robit’ pokusy v dvoch základných
BCI paradigmách P300 a ERD (vid’ čast’ 3.2).

Aplikácia BCI2000 je postavená na štandardnom
modeli BCI, ktorý sme popisovali v časti 3. Tento
model pozostáva zo štyroch modulov, ktoré medzi
sebou komunikujú: Source (získava signál), Signal

Processing (prekladá signál do ovládacích signálov),
User Application (aplikácia, ktorá podáva spätnú
väzbu užívatel’ovi a je ovládaná výstupom z modulu
Signal Processing) a Operator, ktorý to všetko riadi a
zabezpečuje komunikáciu medzi nimi. Pre nás dôle-
žitou implementáciou modulu typu User Application
bol CursorTask, ktorý sa používa na prezentáciu spät-
nej väzby pri úlohe ovládania kurzora.

Každý modul sa skladá z nejakých filtrov, ktoré
sú zoradené za sebou tak, že výstup jedného filtra
je vstupom nasledujúceho. Filtre sú malé aplikácie,
ktoré transformujú vstup na výstup podl’a požiada-
viek. BCI2000 poskytuje možnost’, ako naprogramo-
vat’ vlastný filter a zaradit’ ho medzi ostatné do ne-
jakého modulu. Presne to bolo naším ciel’om. Naim-
plementovali sme nový klasifikátor a použili sme ho v
moduli Signal Processing namiesto toho pôvodného.

5 Použité metódy

Jedným z ciel’ov našej práce bolo naimplemento-
vat’ iný druh klasifikátora ako bol pôvodne poskyt-
nutý aplikáciou BCI2000, použit’ ho počas online po-
kusu a vyhodnotit’ jeho úspešnost’. Štandardná in-
štalácia BCI2000 poskytuje nasledovný typ klasifi-
kácie: najprv sa urobí dopredu definovaná lineárna
kombinácia čŕt a výsledok sa potom normalizuje na
nulový priemer a jednotkovú odchýlku. Klasifikácia
do dvoch tried potom prebieha na základe toho, či je
výstup kladný alebo záporný.

Daný klasifikátor sa dokáže počas behu programu
adaptovat’. Pri adaptáci však využíva informáciu o
triede, do ktorej sa má klasifikovat’. Takýto typ uče-
nia sa volá učenie s učitel’om. Dosahuje vel’mi dobré
výsledky, ale v reálnom živote nemáme vždy infor-
máciu o tom, čo chcel užívatel’ vykonat’. Predstavme
si ovládanie robotickej ruky. Tá sa musí stále adapto-
vat’ a tým reagovat’ na zmeny v mozgovej činnosti
subjektu, ale on jej neposkytuje informáciu o tom,
aký pohyb chcel vykonat’. Musí to zvládat’ aj bez
toho. Preto sme v našej práci vyskúšali klasifikátor,
ktorý sa dokáže adaptovat’ typom učenie bez učitel’a.
Existuje viac možností ako to spravit’, my sme sa za-
merali na adaptácie v rámci LDA (Linear Discrimi-
nant Analysis).

5.1 LDA

Lineárna diskriminačná analýza je jednoduchá me-
tóda používaná v štatistike alebo strojovom učení.
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Jej úlohou je hl’adat’ takú lineárnu kombináciu čŕt,
ktorá najlepšie charakterizuje, alebo oddel’uje prvky
dvoch (alebo viacerých) tried. Takáto kombinácia sa
môže použit’ na redukciu dimenzionality dát, alebo
ako lineárny klasifikátor. My sme túto metódu po-
žívali práve ako klasifikátor, lebo ju vieme adapto-
vat’ metódou učenie bez učitel’a, jej implementácia je
výpočtovo nenáročná a preto vhodná pre online po-
kusy so spätnou väzbou a je vhodná na klasifikáciu
do dvoch tried.

Úlohou klasifikátora je rozhodovat’, do ktorej z
tried patrí vstup. Počas našich pokusov sme potrebo-
vali iba klasifikáciu do dvoch tried (či má íst’ kurzor
hore, alebo dole). Pred tým, ako chceme klasifikátor
používat’, tak ho najprv musíme naučit’ na trénova-
cích dátach. Po naučení je LDA klasifikátor defino-
vaný ako nadrovina (v 2D je to priamka, v 3D ro-
vina), ktorá oddel’uje dané dve triedy prvkov. Takáto
nadrovina je určená normálovým vektorom w určujú-
cim jej orientáciu a číslom b, ktoré vyjadruje o kol’ko
je posunutá od stredu súradnicovej sústavy v smere
osi y.

Na klasifikáciu potrebujeme ešte priemer hod-
nôt pre obe triedy (vektory m1 a m2) a kova-
riančnú maticu C. Pre náhodný vstupný vektor x =
(x1,x2, . . . ,xp) s rozmerom p je kovariančná matica
štvorcová symetrická matica s rozmermi p× p, ktorá
obsahuje na priesečníku i-teho riadku a j-teho stĺpca
kovarianciu prvkov xi a x j. Získavali sme ju zo všet-
kých trénovacích dát v aplikácii Matlab pomocou
funkcie cov(x).

LDA klasifikátor je potom definovaný nasledov-
nými rovnicami:

D(x) = w>x+b (1)

w = C−1(m2−m1) (2)

b =−w>m (3)

m =
1
2
(m1 +m2) (4)

kde D(x) určuje vzdialenost’ vstupného vektora x od
oddel’ovacej nadroviny a operátor > označuje trans-
ponovanie. Znamienko D(x) určuje, na ktorej strane
nadroviny sa vstup nachádza a tým určuje triedu, do
ktorej patrí.

LDA vysvetlíme na 2D príklade zobrazenom na
Obr. 5. V našom 2D priestore sa nachádzajú prvky

Obr. 5: Vizualizácia LDA pre 2D

dvoch tried (červené a modré trojuholníky). Odde-
l’ujúcu nadrovinu natrénovaného LDA klasifikátora
sme znázornili zelenou priamkou. Tá je jednoznačne
určená normálovým vektorom w a číslom b, ktoré v
tomto prípade udáva, v ktorom bode priamka pretína
os y. Ak chceme klasifikovat’ nejaký prvok (fialový
trojuholník), tak rovnica 1 reprezentuje skalárny sú-
čin vektorov w a v (začína v rovnakom bode ako vek-
tor w a končí v klasifikovanom prvku). Ak je skalárny
súčin kladný, tak je uhol daných vektorov menej ako
180◦ a tým pádom testovaný prvok patrí na tú istú
stranu priamky ako vektor w čiže do triedy 1. V prí-
pade zápornej hodnoty je uhol väčší ako 180◦ a prvok
sa nachádza na opačnej strane, takže patrí do triedy 2.

5.2 Typy adaptácie LDA

Úplne ideálne by bolo, keby stačilo klasifikátor raz
naučit’ a potom by stále podával rovnako dobré vý-
sledky. Problém je v tom, že EEG signál nie je staci-
onárny a v čase sa mení. Okrem neho sa mení aj moz-
gová činnost’ subjektu, ktorý vykonáva nejaký pokus.
Natrénovaný klasifikátor, ktorý jeden deň podával vý-
borné výsledky, o týždeň už nemusí byt’ taký dobrý.
Na priebeh signálu vplýva mnoho faktorov - presné
umiestnenie elektród, čas, kedy sa pokus vykonáva,
únava a psychické rozpoloženie subjektu a mnoho
d’alších. Ak nechceme pred každým meraním učit’
klasifikátor nanovo (čo môže byt’ časovo náročné),
tak sa musí byt’ schopný prispôsobit’ (adaptovat’).

Existuje viacero spôsobov ako adaptovat’ LDA
klasifikátor. V našej práci sme implementovali a ná-
sledne skúmali tri typy. Kvôli porovnaniu s pôvod-
ným klasifikátorom v BCI2000 sme zvolili jednu me-
tódu typu učenie s učitel’om a nasledovne dve typu
učenie bez učitel’a. V našich pokusoch dochádzalo k
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adaptáci počas spätnej väzby 32-krát za sekundu.

5.2.1 Adaptácia LDA s učitel’om

Pri tomto type adaptácie dochádza k úprave prieme-
rov hodnôt pre každú z tried zvlášt’ (vektory m1 a
m2) a taktiež k zmene kovariančnej matice C. Tým sa
mení sklon oddel’ujúcej nadroviny aj jej posun oproti
začiatku súradnicovej sústavy. Takýto typ adaptácie
budeme označovat’ Supervised. Priemery hodnôt sa
menia rekurzívne pomocou rovnice

mi(t) = (1−α)mi(t−1)+αx(t) (5)

kde α je konštanta určujúca rýchlost’ učenia, t udáva
index vzorky v čase, x je vstup a i je index priemeru,
ktorý nadobúda hodnotu 1 alebo 2 podl’a toho, aký
ciel’ bol zobrazený (hore alebo dole). Hodnota m(0)
je určená z trénovacích dát. Rýchlost’ učenia α bola
určená podl’a článku (Vidaurre et al., 2010) na hod-
notu 0.05. Táto metóda je typu učenie s učitel’om
preto, lebo sa mení iba jeden z priemerov podl’a in-
formácie o triede, do ktorej sa má klasifikovat’.

LDA závisí od inverznej kovariančnej matice C−1

avšak počítanie inverznej matice je výpočtovo ná-
ročná operácia. Našt’astie však existuje rekurzívna
rovnica, v ktorej sa nachádzajú iba základné operá-
cie ako násobenie matice maticou, alebo násobenie
matice číslom (Vidaurre et al., 2010):

C(t)−1 = γ
(

C(t−1)−1− v(t)v(t)>

δ +x(t)>v(t)

)
(6)

v(t) = C(t−1)−1x(t) (7)

kde γ = 1/(1− β ), δ = (1− β )/β , β určuje rých-
lost’ učenia, x je vstup a C(t−1)−1 je hodnota inverz-
nej kovariančnej matice v predchádzajúcom časovom
kroku. Inverzná matica sa teda počíta iba pri prvot-
nom učení klasifikátora z trénovacích dát. Rýchlost’
učenia β sme opät’ podl’a článku (Vidaurre et al.,
2010) nastavili na hodnotu 0.015.

5.2.2 Adaptácia LDA bez učitel’a I

Tento typ adaptácie je založený na zmene celko-
vého priemeru hodnôt m pričom vzdialenost’ medzi
priemermi oboch tried (m2−m1) a kovariančná ma-
tica ostávajú od naučenia na trénovacích dátach kon-
štantné. Úprava priemeru m prebieha podl’a rovnice
5 rovnako ako pri Supervised adaptácii. Pri takejto

adaptácii sa mení iba posun oddel’ovacej nadroviny a
nie jej sklon. Budeme ju označovat’ ako Unsupervi-
sed I.

5.2.3 Adaptácia LDA bez učitel’a II

Pri poslednom type adaptácie sa mení celkový prie-
mer m rovnako ako pri Unsupervised I a k tomu
sa pridá zmena inverznej kovariančnej matice C−1

podl’a rovnice 6. Tým pádom sa mení sklon odde-
l’ujúcej nadroviny aj jej posun a to všetko bez infor-
mácie o triede, do ktorej sa má klasifikovat’. Budeme
tento spôsob preto označovat’ ako Unsupervised II.

6 Online pokusy so spätnou väzbou

Predtým, ako sme mohli začat’ robit’ pokusy so spät-
nou väzbou, tak sme pre jednotlivé subjekty potrebo-
vali zistit’, ktoré dva mentálne stavy u nich vo frek-
venčnom pásme µ-rytmu vyvolávajú najväčší roz-
diel. Ako prvý stav sa vyberala nejaká motorická
činnost’ spôsobujúca desynchronizáciu µ-rytmu (vid’
čast’ 3.2.1), väčšinou to bola predstava pohybu ruky.
Subjekty si predstavovali t’ukanie ukazovákom alebo
zovieranie ruky v päst’. Ako druhý stav sa vyberal
nejaký typ relaxu. Pre subjekty je náročné upokojit’
sa, ked’ im je povedané: „teraz relaxuj“. Pre väčšinu
subjektov bolo lepšie predstavovat’ si nejakú situáciu,
pri ktorej sa relaxuje, napr. plávanie vo vode s plut-
vami na nohách.

Po vybratí vhodných stavov sa užívatel’ovi po-
mocou aplikácie BCI2000 prezentovali dva stimuly
(šípka hore alebo dole), pričom úlohou bolo vykoná-
vat’ pri šípke dole stav pohybu a pri šípke hore re-
lax. Z nameraných dát (trénovacie dáta) sa pomocou
aplikácie OfflineAnalysis patriacej k BCI2000 získali
pre subjekt významné príznaky, kde bol rozdiel v
energii signálu (spektrálna hustota) medzi stavmi naj-
väčší. Príznakom bola kombinácia meranej elektródy
a frekvencie na nej (napr. 12Hz na elektróde C4). Prí-
klad výsledku takejto analýzy môžete vidiet’ na Obr.
6.

Na trénovacích dátach sme s pomocou zistených
príznakov trénovali aj LDA klasifikátor. Učením sme
získali hodnoty priemerov a kovariančnú maticu.
Tieto údaje sa uložili do konfiguračného súboru,
ktorý sme neskôr načítali v BCI2000.
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Obr. 6: Ukážka výsledku offline analýzy na získanie
príznakov. Na osi x sú frekvencie a na osi y indexy
meraných kanálov. Hnedá farba znamená vel’ký roz-
diel a modrá malý.

6.1 Zadanie pokusu

Úlohou subjektu bolo pomocou dvoch predstavova-
ných pohybov ovládat’ pohyb kurzora po obrazovke
a snažit’ sa trafit’ zobrazený ciel’. Na to sme používali
aplikáciu CursorTask z programu BCI2000 (vid’ čast’
4.2). Kurzor bol reprezentovaný guličkou a ciel’ fa-
rebne odlíšeným obdĺžnikom, ktorý sa objavil na pra-
vom okraji obrazovky, bud’ dole alebo hore. Potom
sa na l’avom okraji obrazovky zjavil kurzor a začal
sa pohybovat’ konštantnou rýchlost’ou smerom do-
prava. Jedna cesta kurzora z l’avého okraja po pravý
sme označovali ako pokus. Na Obr. 7 môžete vidiet’
ako vyzerala obrazovka aplikácie, ktorú videl sub-
jekt.

6.2 Použité nastavenia

V našej práci sme merali štyri subjekty, jednu ženu
a troch mužov vo veku od 23 do 45 rokov. Každý
bol meraný trikrát a rozostupy medzi jednotlivými
sedeniami boli v intervale jedného až štyroch týž-
dňov. Jedno sedenie pozostávalo štandardne z 10 až
15 behov. Každý beh obsahoval desat’ pokusov pre
každý z ciel’ov (hore a dole), čiže dokopy 20. V jed-
nom behu bol výber polohy ciel’a náhodný, pričom
sa dodržoval ich počet. Počas každého sedenia sa me-
rali pokusy s pôvodne poskytovaným klasifikátorom

Obr. 7: Ukážka obrazovky počas pokusu CursorTask

v BCI2000 aj s klasifikátorom LDA, menili sme však
typy jeho adaptácie (vid’ čast’ 5.2). Dokopy sme me-
rali nasledovné varianty ovládania kurzoru, ktoré mô-
žeme označovat’ ako rôzne klasifikátory:

• Standard - klasifikátor ponúkaný štandardnou
inštaláciou aplikácie BCI2000. Adaptácia pre-
bieha metódou učenie s učitel’om,
• WithoutAdaptation - offline natrénovaný LDA

klasifikátor bez adaptácie,
• Supervised - LDA adaptované metódou učenie s

učitel’om,
• Unsupervised I - LDA adaptované metódou uče-

nie bez učitel’a typu I (vid’ čast’ 5.2.2),
• Unsupervised II - LDA adaptované inou metó-

dou učenie bez učitel’a popísanou v časti 5.2.2.

Časovanie jedného behu bolo nasledovné: najprv
sa subjektu na 5 sekúnd zjavila výzva na sústredenie
sa, potom začali jednotlivé behy, ktoré boli oddelené
od seba sekundovou pauzou, počas ktorej sa zobra-
zovala prázdna obrazovka. Jeden pokus sa skladal z
troch častí: najprv sa na 2 sekundy zobrazil iba ciel’,
potom sa zjavil kurzor a začal sa pohybovat’ (tejto
fáze hovoríme spätná väzba). Po trafení alebo netra-
fení ciel’a sa na jednu sekundu zobrazil výsledok po-
kusu. Ak subjekt trafil ciel’, tak ciel’ zmenil farbu.
Dĺžka spätnej väzby trvala približne 3,5 sekundy.

Našim ciel’om bolo porovnávat’ kvalitu zvolených
piatich klasifikátorov. Na to sme si museli dopredu
určit’ spôsob ako budeme merat’ ich úspešnost’. Ap-
likácia CursorTask, ktorá bola používaná vo všet-
kých prípadoch, poskytuje štatistiku o počte ciel’ov
zasiahnutých subjektom. Takáto informácia je dôle-
žitá hlavne pre užívatel’a, lebo jeho úlohou je trafit’
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čo najviac ciel’ov. Budeme ju označovat’ ako Tas-
kResult. Okrem toho sme doimplementovali štatis-
tiku, ktorá v každom kroku klasifikácie zaznamenala,
či prebehla správne alebo nie. Takýto údaj sme po-
čítali pre každý z ciel’ov zvlášt’. Ich spriemerova-
ním vznikla úspešnost’ klasifikácie, ktorú sme ozna-
čili ako ClassifierResult.

6.3 Predpoklady o výsledkoch

Našou úlohou bolo porovnat’ úspešnost’ rôznych kla-
sifikátorov (popísaných v časti 6.2) pri online poku-
soch. Z literatúry a vlastných pokusov sme vedeli,
že klasifikátor Standard dokáže podávat’ slušné vý-
sledky (TaskResult) v rozmedzí 70–90%. Očakávali
sme, že klasifikátor Supervised by mohol podávat’
približne rovnaké výsledky, ked’že obidva sa učili
metódou učenie s učitel’om. Supervised však robil
klasifikáciu na priestore príznakov, pričom Standard
klasifikoval iba jednu hodnotu, ktorá vznikala line-
árnou kombináciou príznakov. Preto sme očakávali,
že bude Supervised o niečo výkonnejší ako Stan-
dard. Ked’že sa Unsupervised I a Unsupervised II
učili bez znalosti informácie o triede, tak sme oča-
kávali vo všeobecnosti horšie výsledky ako pri me-
tódach typu učenie s učitel’om. Chceli sme však ve-
diet’ ako vel’mi rozdielne budú výsledky. Ked’že sa
pri Unsupervised II okrem priemeru adaptuje aj ko-
variančná matica, tak sme predpokladali, že bude po-
dávat’ lepšie výkony ako Unsupervised I. V prípade
klasifikátora WithoutAdaptation sme predpokladali,
že subjekt bude dosahovat’ úspešnost’ podobnú rozlí-
šitel’nosti trénovacích dát pri tvorbe LDA.

6.4 Výsledky

Súhrn všetkých výsledkov online pokusov so spät-
nou väzbou možno vidiet’ v tabul’ke 1 (zaokrúhlené,
vyjadrené v %). Zobrazuje výsledky pre všetky typy
testovaných klasifikátorov a pre každý z nich hod-
notu dvoch sledovaných hodnôt popísaných na konci
časti 6.2 - TaskResult a ClassifierResult. Hodnoty
boli spriemerované pre všetky subjekty, ich všetky
sedenia a behy a sú v percentách. Riadky tabul’ky sú
usporiadané podl’a výsledkov v stĺpci ClassifierRe-
sult zostupne.

Pre vyššiu prehl’adnost’ výsledkov prikladáme
Obr. 8. Sledované hodnoty sú zoradené zostupne
podl’a ich priemerných hodnôt cez všetky klasifiká-
tory a klasifikátory sú zoradené zostupne podl’a cel-
kového poradia.

TaskResult ClassifierResult
Supervised 86 77
Standard 79 76
WithoutAdaptation 79 73
Unsupervised I 76 69
Unsupervised II 66 63

Tabul’ka 1: Súhrn výsledkov online pokusov so spät-
nou väzbou pre všetky testované typy klasifikátorov

Obr. 8: Vizualizácia celkových výsledkov online po-
kusov so spätnou väzbou

Z výsledkov vyplývajú nasledovné zistenia:

• Poradie klasifikátorov je rovnaké vo všetkých
prípadoch sledovaných hodnôt.

• Standard podal výsledok, ktorý sme od neho
očakávali (70–90%).

• Supervised dosiahol lepšie výsledky ako Stan-
dard vo všetkých sledovaných hodnotách. V
priemere bol lepší skoro o 4%

• Napriek očakávaniu dosiahol Unsupervised I
lepší výsledok ako Unsupervised II a to prie-
merne o 8%.
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• Lepší z klasifikátorov učených metódou učenie
bez učitel’a (Unsupervised I) bol v priemere o
5% horší ako klasifikátor Standard.
• Pri klasifikátore WithoutAdaptation dosiahli

subjekty lepší výsledok ako bola rozlíšitel’nost’
trénovacích dát. Pri sledovanej hodnote TaskRe-
sult mali všetci vyšší výkon a to v priemere o
7%. Pri sledovanej hodnote ClassifierResult do-
siahla iba polovica subjektov vyšší výkon, avšak
po spriemerovaní vyšiel nárast výkonu o 1%.
• Pre všetky subjekty vyšla vyššia úspešnost’ kla-

sifikácie pre dolný ciel’, ktorý vždy znamenal
pohyb rukou. Pre každého bolo t’ažšie dostat’ sa
do stavu relaxu.

7 Záver

V našej práci sme úspešne vykonali základný BCI
experiment - pohyb kurzora v 1D. Podarilo sa nám
naimplementovat’ iný druh klasifikácie ako bol pô-
vodne poskytnutý v aplikácii BCI2000. Vyskúšali
sme rôzne typy adaptácie klasifikátora LDA a porov-
nali navzájom ich úspešnost’. S LDA adaptovaným
metódou učenie s učitel’om sme dosiahli lepšie vý-
sledky, ako pri pôvodnom klasifikátore a pri adapto-
vaní metódou učenie bez učitel’a došlo k zhoršeniu v
priemere iba o 5%.

Dosiahnuté výsledky si vyžadujú detailnejšiu ana-
lýzu s ciel’om zistit’, ako jednotlivé typy adaptácie
vplývali na zmenu úspešnosti klasifikácie počas prie-
behu sedení. Žiaducim ciel’om v BCI je dosiahnut’
minimálne udržanie takejto úspešnosti, v lepšom prí-
pade jej nárast.
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Abstrakt: Práca sa zaoberá možnost’ami
automatizovanej kategorizácie fotografií na základe
ich obsahu s využitím strojového učenia s učitel’om.
Trénovaciu množinu predstavuje databáza fotografií s
vopred určenou príslušnost’ou do kategórie. Ciel’om
je na základe natrénovaného modelu detekovat’
príslušnost’ neznámej fotografie do jednej z kategórií,
pričom nie sú dostupné žiadne dodatočné anotácie
fotografie. Fotografia je reprezentovaná deskriptormi
získanými extrakciou príznakov metódou SURF.
Z deskriptorov sú zhlukovaním vytvorené
vizuálne slová reprezentujúce charakteristické
črty fotografií. Po získaní histogramu početnosti
výskytov vizuálnych slov je fotografia klasifikovaná
upraveným SVM klasifikátorom s podporou pre viac
než dve triedy. Navrhnutá metóda kategorizácie je
prakticky implementovaná a otestovaná s rôznymi
parametrami na databáze anotovaných fotografií.
Získané výsledky naznačujú, že zvolený spôsob
kategorizácie je aplikovatel’ný na reálne dáta a môže
byt’ d’alej skúmaný a vylepšovaný.

Kl’účové slová: kategorizácia, anotácia, učenie s
učitel’om, klasifikácia, SURF, deskriptor, vizuálne
slovo, bag of words, k-means, kd-tree, mäkké
priradenie, SVM

1 Úvod

S rozširovaním technológií a najmä internetu narastá
hodnota samotnej informácie, kvôli čomu je nutné
analyzovat’ vel’ké množstvo dát. Značnú čast’ z nich
tvorí multimediálny obsah a teda aj fotografie. S
príchodom sociálných sietí a d’alších služieb sa ešte
viac zväčšila nutnost’ ich efektívne organizovat’ a
vyhl’adávat’ medzi nimi. Automatická kategorizácia
môže odbremenit’ užívatel’a od manuálneho
prirad’ovania kl’účových slov alebo zarad’ovania do
správnych kategórií.

∗matej.kopernicky@gmail.com
†vinar@fmph.uniba.sk

Počítačové videnie je oblast’ informatiky zaoberajúca
sa spracovaním a analýzou dát predstavujúcich
vizuálnu informáciu zo zachyteného obrazu. Úlohu
kategorizácie a d’alšej analýzy týchto údajov rieši
práve strojové učenie. Práca sa zaoberá učením
s učitel’om s využitím klasifikátorov. Spojením
poznatkov z oboch oblastí analyzuje komplexný
prístup k automatickej kategorizácii fotografií od
výberu dát, získania vhodných atribútov až po výber
metód na samotné učenie a ich parametrov.

Štandardný postup pri riešení problému z oblasti
strojového učenia zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Získanie vstupných dát. Tento krok je v prípade
riešeného problému pomerne jednoduchý, ked’že
kategorizované budú bežné fotografie. Pre účely
trénovacej aj testovacej fázy pravdaže musia byt’
vopred známe kategórie, do ktorých fotografie
patria. Užitočné môžu byt’ databázy zo sút’aží,
ktoré sa zameriavajú práve na kategorizáciu
fotografií.

2. Získanie atribútov zo vstupných dát. Toto je
kl’účový bod celého projektu, kde je nutné skĺbit’
vedomosti z počítačového videnia a analýzy
obrazu s metódami strojového učenia. Ciel’om
je nájst’ charakteristiky fotografie, ktoré ju budú
dobre reprezentovat’ a zároveň budú vhodné pre
použitú metódu kategorizácie. Pozor si treba dat’
takisto aj na vhodný počet atribútov pre jednu
fotografiu, aby bol získaný dostatočný popis, ale
zároveň mohol byt’ natrénovaný klasifikátor v
prijatel’nom čase.

3. Výber klasifikátora a jeho vhodných parametrov.
Ked’že počet kategórií nie je obmdzený, bude
nutné využit’ klasifikátor schopný priradit’
vstupným atribútom viac než len dve triedy.

4. Testovanie navrhnutého postupu. Zaujímavé
môže byt’ porovnanie s existujúcimi pokročilými
nástrojmi, prípadne s výsledkami zo spomínaných
sút’aží.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 274–283
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1.1 Súčasný stav problematiky

Problematika kategorizácie fotografií alebo objektov
na nej je skúmaná od 90. rokov, pričom rozvíjat’ sa
začala predovšetkým po roku 2000 [1]. Tento rozvoj
súvisí najmä s rastom kvantity informácií okolo nás
a s rozvojom postupov v počítačovom videní, ale aj
v strojovom učení.

Prvým krokom pri kategorizácii je vol’ba vhodných
atribútov reprezentujúcich fotografiu. Ciel’om je
vhodne zachytit’ charakteristiku nejakej triedy, ktorej
jednotlivé prvky môžu byt’ vzájomne vo mnohých
smeroch vel’mi odlišné (obr. 1). Medzi prvými
uvažovanými atribútmi boli pomerne jednoduché
farebné histogramy, pričom ich vzájomná podobnost’
môže definovaná rozdielom zložiek histogramu,
alebo robustnejšími metódami, ako napríklad Earth
Mover’s Distance či využitím tzv. Chi-squared
distribúcie [2]. Snaha zobrat’ do úvahy aj distribúciu
farieb v rámci fotografie viedla k použitiu tzv.
joint histogramov a farebných korelogramov. Ďalšie
spôsoby predstavuje segmentácia obrazu na niekol’ko
významovo odlišných častí, reprezentácia obrazu
a vzt’ahov medzi jeho čast’ami pomocou grafov
(predovšetkým v oblasti medicíny) a súčasnosti
asi najpoužívanejšia a najrobustnejšia extrakcia
príznakov [1] jednou z mnohých existujúcich metód.

Po získaní atribútov fotografie je nutné nájst’
spôsob, ako vystihnút’ rozdiely alebo podobnosti
medzi nimi a d’alej ich spracovat’ do vhodnej
formy pre učiaci algoritmus. To v mnohých
prípadoch zahŕňa zhlukovanie, ked’že získaných
môže byt’ vel’mi vel’ké množstvo atribútov, pričom
mnohé sú si vzájomné podobné, nie však úplne
rovnaké. To je spôsobené vel’kou variabilitou
fotografií v rámci jednej kategórie, s ktorou je
nutné sa vysporiadat’. Ciel’om je „vyhladit’“
rozdiely spôsobené variabilitou a nájst’ súvisiace
črty, a na druhej strane oddelit’ tie črty, ktoré
fotografie v rámci kategórií vzájomne odlišujú.
V tejto fáze sú častokrát používané metódy z
oblasti lingvistiky a spracovania textu (z pohl’adu
strojového učenia) [3][4], preto sa získané zhluky
označujú aj ako vizuálne slová a fotografia ako
dokument. Vizuálne slová predstavujú robustný
popis význačnej charakteristiky jednej alebo aj
viacerých kategórií. Na základe lingvistických
metód tak môžu byt’ z jednotlivých dokumentov

odstránené nadbytočné slová, ktoré dokumenty
vzájomné neodlišujú a na druhej strane môže byt’
priradená vyššia váha slovám, ktoré sú pre nejakú
kategóriu dokumentov dôležité. Množina slov, z
ktorých sa skladá dokument, býva označovaná ako
bag of words1 [5].

Vhodný spôsob reprezentácie bag of words je možné
použit’ ako vstupný atribút pre klasifikátor. Pre
tieto účely sú často využívané neurónové siete,
rozhodovacie stromy, ale hlavne v poslednej dobe
SVM klasifikátory kvôli ich jednoduchosti (hlavne
oproti neurónovým siet’am) a dobrým výsledkom,
ktoré podávajú [1][6][7]. Po natrénovaní klasifikátora
je možné klasifikovat’ neznáme fotografie, pričom je
nutné definovat’ vhodný spôsob priradenia atribútov
fotografie k vizuálnym slovám, resp. bag of words z
trénovacej množiny.

V súčasnosti existuje mnoho implementácií a
praktických využití automatickej kategorizácie
fotografií. Dobrým príkladom sú vyhl’adávače
fotografií a obrázkov, mnohé však fungujú len na
základe vyhl’adávania používatel’mi zadaných
kl’účových slov. Výnimku tvoria napríklad
vyhl’adávač behold.cc [8], prehl’adávajúci databázu
flickr.com; alebo ALIPR.com [9], ktorý dokáže pre
zadaný obrázok určit’ najviac relevantné anotácie
(tagy).

2 Navrhnutý postup

2.1 Získanie atribútov fotografie

Na extrakciu atribútov z fotografie je použitá
metóda SURF [10], ktorá je robustným spôsobom
získania tzv. príznakov z fotografie. Tie predstavujú
„popis“ charakteristických bodov a oblastí, ktoré
sú vo fotografii význačné. Oproti histogramom
alebo korelogramom majú mnoho výhod – sú
invariantné voči mnohým transformáciám (rotácii,
škálovaniu, skoseniu, prípadne aj šumu v obrázku)
a nie sú tak závislé od farebných zložiek [11]. To
je vel’mi užitočné vzhl’adom na možnú variabilitu
v rámci kategórií, kde sa môže značne menit’ farba
objektov, uhol pohl’adu na nich alebo aj ich celkový

1Autor sa neodváži tento výraz prekladat’ a zároveň sa
ospravedlňuje za zvýšený výskyt anglickej terminológie v
článku, ku ktorej nedokázal nájst’ ani vymysliet’ patričný
preklad.
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Obr. 1: Ukážka variability jednotlivých fotografií v rámci jednej kategórie.

tvar a okolie (vid’ obr. 1). Zároveň to umožňuje
kategorizáciu uplatnit’ aj na fotografie v úrovniach
šedej.

Metóda SURF najprv na vstupný obrázok aplikuje
konvolúciu s Gaussovským kernelom, ktorá je
výrazne zrýchlená pomocou tzv. integral images,
čo umožní efektívne získat’ vstupný obrázok
v niekol’kých škálach. V takto naškálovaných
obrázkoch sú pomocou lokálných maxím Heeseovho
determinantu nájdené voči škálovaniu invariantné
záujmové body (interest points), ktorých môže byt’
niekol’ko tisíc. Tieto body môžu predstavovat’ rohy,
hrany alebo charakteristické zhluky. Zo záujmových
bodov je vytvorený deskriptor popisujúci oblast’
obrázku, pričom zámerom je, aby tento popis bol
invariantný voči rotácii a zmene uhlu pohl’adu. To je
realizované využitím orientácie lokálnych gradientov
obrázku, ktoré sú aproximované tzv. Haarovým
waveletom. Histogram vybudovaný z výstupov tohto
waveletu predstavuje hl’adaný deskriptor obrázku
[12]. Je ním zvyčajne 64-rozmerný vektor reálnych
čísel, pričom pre jeden obrázok môže byt’ získaných
niekol’ko sto deskriptorov.

2.2 Spracovanie atribútov

Získaný deskriptor predstavuje popis vstupného
obrázku a v nasledujúcom texte budeme
pod fotografiami rozumiet’ práve takúto ich
reprezentáciu. Deskriptory získané z celej
trénovacej množiny je z dôvodov uvedených v
sekcii 1.1 vhodné zhlukovat’, čo je realizované
metódou k-means. Získané zhluky, resp. ich
centroidy predstavujú jednotlivé vizuálné slová
sady dokumentov trénovacej množiny. Pre každý
deskriptor dokumentu je následne nájdené jemu
prislúchajúce „najbližšie“ vizuálne slovo v

64-rozmernom priestore deskriptorov2. Tým
získame pre každý dokument množinu, resp.
multimnožinu vizuálnych slov, ktoré obsahuje.
Histogram početnosti vizuálnych slov v danom
dokumente je jeho bag of words. Takýto popis
dokumentu je použitý ako vstup do klasifikátora,
počet atribútov pri klasifikácii teda závisí od toho,
aký počet zhlukov je zvolený.

Pri väčšom počte zhlukov by mohlo byt’
vyhl’adávanie najbližších vizuálnych slov (d’alej
nazývaných susedia) k deskriptoru neefektívne,
pokial’ by bola „hrubou silou“ testovaná vzdialenost’
ku každému z nich. Preto je pre vyhl’adanie
najbližšieho suseda použitý kd-strom, ktorý
do svojich uzlov ukladá jednotlivé prvky a v
podstromoch delí priestor nadrovinami striedavo
vo všetkých rozmeroch. Pri vyhl’adávaní umožňuje
mnohé podstromy vynechat’, čím môže celú operáciu
hl’adania najbližšieho suseda (alebo viacerých
susedov) značne zrýchlit’. Bližší popis je uvedený v
inej autorovej práci [13]. Pri väčšom počte dimenzií
(v našom prípade 64) však už treba rátat’ s daňou za
mnohorozmernost’ (curse of dimensionality), ked’že
s narastajúcim počtom rozmerov údajov v kd-strome
klesá efektivita vyhl’adávania. Najhorší prípad
vyhl’adávania najbližšieho suseda má zložitost’
O(kN1− 1

k ), kde k je počet dimenzií a N počet
záznamov v strome [14]. V praktickom použití je
však táto hranica len zriedkavo dosiahnutá.

Pri hl’adaní prislúchajúceho vizuálneho slova treba
zvážit’ aj možnost’, ak by najbližšie vizuálne slovo
deskriptora bolo vo vel’mi podobnej vzdialenosti
ako druhé (tretie, štvrté...) najbližšie slovo. Tvrdým
priradením jedného vizuálneho slova by sa stratila

2Pri práci so SURF deskriptormi je používaná Euklidovská
vzdialenost’, čo je ktirérium, na základe ktorého sú vybudované
zhluky v metóde k-means a takisto nájdené najbližšie vizuálne
slovo k deskriptoru.
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informácia o blízkosti d’alších. Z tohto dôvodu je
použité tzv. mäkké priradenie (soft assignment), ktoré
umožní získat’ viac susedov deskriptora a priradit’
im váhy na základe ich vzdialenosti [15]. Pre i-tého
suseda ci slova x majme

Pi = e‖x−ci‖ / m

Váha wi tohto suseda potom bude

wi =
Pi

∑k
j=1 Pj

ak máme k susedov, ktorí su braní do úvahy.
Hodnota m predstavuje „jemnost’“ priradenia – s jej
rastúcou hodnotou je získané jemnejšie priradenie,
ked’ aj vzdialenejší susedia deskriptoru získajú vel’ké
váhy. Následne do početnosti výskytov vizuálnych
slov v dokumente sú pridané hodnoty pre každého
nájdeného suseda na základe jeho váhy, čím je
získaný reprezentatívnejší bag of words pre daný
dokument.

2.3 Klasifikácia

Za klasifikátor bol zvolený support vector machine,
ktorý je však vo svojej základnej podobe schopný
vstupné atribúty delit’ iba do dvoch tried, hoci
v prípade kategorizácie fotografií ich môže byt’
l’ubovol’ne vel’a. Tento problém sa dá riešit’ hned’
niekol’kými prístupmi, ktoré zároveň zachovávajú
princíp práce SVM a jeho klasifikáciu do dvoch tried
[16]. Predstavíme dva jednoduché, ktoré nevyžadujú
žiadne úpravy samotného SVM klasifikátora:

• One to many prístup. V tomto prípade je pre
každú z kategórií vytvorený jeden klasifikátor,
ktorý vstupy spadajúce do danej kategórie
pokladá za pozitívne a všetky ostatné za
negatívne. Pri testovaní je v ideálnom prípade
pozitívna odpoved’ získaná len z klasifikátora,
ktorý ako pozitívnu hodnotí kategóriu, do ktorej
testovaný dokument naozaj patrí.

• One to one prístup. Vytvorené sú všetky
možné páry kategórií, pričom pre každú z
nich je natrénovaný klasifikátor. Následne sú
pri testovaní použité všetky klasifikátory a pre
každú kategóriu je spočítané, kol’kokrát bol do
nej dokument zaradený. Kategória s najvyšším
skóre je prirodzene zvolená ako tá, do ktorej
dokument patrí.

Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody.
Pri one to many modeli získané klasifikátory
častokrát favorizujú negatívny výsledok, ked’že
trieda predstavujúca „všetky ostatné“ kategórie je
omnoho väčšia, ak je kategórií vyšší počet. To sa síce
dá riešit’ váhovaním, avšak pri vel’kom nepomere ani
to nemusí viest’ k ideálnemu výsledku. Najväčším
problémom je potom situácia, ak bude dokument
zaradený do viacerých kategórií alebo do žiadnej z
nich.

One to one model je problematický len v prípade, ak
by dve kategórie získali rovnaké skóre, čo je však
pri väčšom počte kategórií skôr zriedkavá situácia.
Z hl’adiska rýchlosti však jednoznačne vedie one to
many model, pri ktorom je počet klasifikátorov aj
testov rovnaký ako počet kategórií. One to one model
môže byt’ značne náročnejší, ked’že musí trénovat’
a testovat’ s počtom klasifikátorov v kvadratickej
závislosti od počtu kategórií. Z hl’adiska kvality
klasifikácie bolo ukázané, že oba modely dokážu
podávat’ relatívne podobné výsledky [16][17]. Vo
výslednej aplikácii sú oba prístupy implementované,
otestované a porovnané.

2.4 Zhrnutie

Postup pri trénovaní klasifikátora teda zahŕňa
nalsedujúce kroky:

1. Extrakcia SURF deskriptorov z fotografií.

2. Získanie vizuálnych slov k-means zhlukovaním
deskriptorov všetkých fotografií.

3. Nájdenie vizuálnych slov každého dokumentu
(fotografie) hl’adaním najbližších susedov
deskriptorov s použitím kd-stromu (volitel’ne s
mäkkým priradením).

4. Konštrukcia bag of words dokumentu na základe
početnosti výskytov vizuálnych slov v dokumente.

5. Natrénovanie SVM klasifikátora, pričom každý
dokument je reprezentovaný svojím bag of words
a kategóriu, do ktorej patrí.

Pri klasifikácii neznámej fotografie sa postupne
vykoná:

1. Extrakcia SURF deskriptorov z neznámej
fotografie.
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2. Nájdenie vizuálnych slov dokumentu (fotografie)
hl’adaním najbližších susedov deskriptorov s
použitím kd-stromu (s mäkkým priradením na
základe toho, či bolo použité pri trénovaní).

3. Konštrukcia bag of words dokumentu na základe
početnosti výskytov vizuálnych slov v dokumente.

4. Klasifikácia dokumentu reprezentovaného bag of
words natrénovaným klasifikátorom.

3 Implementácia

3.1 Vstupná databáza

Prvým krokom pri praktickej implementácií metódy
je získanie vhodných trénovacích a testovacích dát.
Použitá bola databáza Caltech 101 [18]3, ktorá
obsahuje niekol’ko tisíc fotografií pochádzajúcich
zo stránky flickr.com v 101 kategóriách. Každá
z kategórií zahŕňa v priemere 50-60 fotografií,
pričom kategórie nie sú vyrovnané (najväčšia z nich
obsahuje až 800). Fotografie sú pomerne malých
rozmerov (približne 200× 300 pixelov) a niektoré
z nich sú čiernobiele. Kategórie sú definované
objektami, ktoré sa na fotografiách vyskytujú
– sú to napríklad l’udské tváre, rôzne zvieratá,
automobily, alebo menšie predmety ako hodinky.
Medzi jednotlivými kategóriami sa nájdu aj mnohé
vzájomne podobné, napríklad lietadlá a helikoptéry.
Testovanie rozlišovacej schopnosti medzi týmito
kategóriami môže byt’ dobrým testom navrhnutej
metódy.

3.2 Použité nástroje

Metódy popísané v predošlej sekcii sú
implementované v prostredí Matlab R2011a.
Extrakcia SURF deskriptorov z fotografií je
realizovaná jednoduchým programom v jazyku C#
na platforme .NET 4 s využitím knižnice OpenSURF
[19].

V prvom kroku sú pre každú fotografiu získané
SURF deskriptory a pre d’alšie použitie zapísané
do textového súboru. Tým je predídené nutnosti

3Databázu je možné stiahnut’ na nasledujúcom odkaze:
http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/

Caltech101/101_ObjectCategories.tar.gz (funkčné k
30.12.2012).

zakaždým nanovo získavat’ deskriptory – pri
následnej klasifikácii už pôvodné fotografie nie
sú potrebné a stačí teda len načítat’ údaje z
predspracovaných súborov s uloženými deskriptormi.

Klasifikácia implementovaná v prostredí Matlab-u je
rozdelená na nasledujúce časti:

• run.m: jadro programu zodpovedné za spojenie
všetkých krokov do jedného celku.

• multiclassSvm.m: trieda predstavujúca SVM,
resp. niekol’ko SVM schopných natrénovat’
model pre vstupné dáta s l’ubovol’ným počtom
tried a na jeho základe klasifikovat’ neznáme
vstupy do jednej (alebo v špeciálnom prípade do
žiadnej) z nich.

• getData.m a getImgCount.m: funkcie
zodpovedné za načítanie deskriptorov zo
súborov.

3.3 Možnosti programu a použité funkcie

Program bol skonštruovaný s ohl’adom na variabilitu
pri možnostiach testovania a vol’by parametrov. Je
možné manuálne si zvolit’ kategórie, pre ktoré bude
natrénovaný klasifikátor a následne budú otestované
„neznáme“ fotografie (ktorých kategória je pravdaže
známa, aby bolo možné vyhodnotit’ úspešnost’).
Druhou alternatívou je vol’ba minimálneho počtu
fotografií v kategórii, pre ktoré bude klasifikátor
trénovaný a testovaný. Takisto je možné zvolit’
si pomer medzi počtom trénovacích a testovacích
fotografií – všetky pokusy boli uskutočnené s
pomerom 75% : 25%. Program počas behu postupne
vypisuje aktuálny stav a vykonávanú činnost’ a po
ukončení na disk uloží log súbor s podrobnost’ami
priebehu a výsledkami.

V procese trénovania je pre získavanie zhlukov je
použitá funkcia kmeans, ktorá dostane na vstupe
množinu všetkých načítaných deskriptorov fotografií
zo všetkých kategórií. Je možné si zvolit’ počet
zhlukov a počet iterácií algoritmu k-means. Na
výstupe získané centroidy zhlukov sú predané
funkcii KDTreeSearcher, ktorá na ich základe
konštruuje kd-strom. Pomocou tohto stromu sú
každému deskriptoru trénovacej množiny funkciou
knnsearch priradené vizuálne slová (centroidy
zhlukov) s volitel’nou možnost’ou mäkkého
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Obr. 2: Niekol’ko príkladov fotografií a obrázkov rôznych kategórií z použitej databázy.

priradenia (parametrami sú počet susedov a hodnota
m). Na základe toho skonštruované bag of words pre
každú fotografiu sú predané triede multiclassSvm,
ktorá natrénuje príslušné klasifikátory.

Trieda multiclassSvm zahŕňa možnost’ vol’by
prístupu ku klasifikácii do viac tried (one to
many alebo one to one prístup). Pri konštrukcii
objektu triedy sú predané atribúty (bag of
words) jednotlivých fotografií a ich príslušnost’
do kategórií. Na základe zvoleného prístupu sú
funkciou svmtrain natrénované modely pre SVM
klasifikátory. Volitel’ným parametrom je kernel
klasifikátorov.
Použitá implementácia v prostredí Matlab
automaticky zabezpečuje soft margin (s priradením
hodnoty na základe vel’kosti triedy) a škálovanie
atribútov. Tým je zabránené (v rámci možností)
negatívnym dôsledkom nevyváženosti počtu vstupov
v triedach (hlavne v prípade one to many prístupu)
a nevyváženosti jednotlivých atribútov bag of words
(tj. nevyváženosti početnosti vizuálnych slov).
Pri testovaní je objektu s natrénovaným modelom
predaný bag of words neznámej fotografie a na

základe použitej metódy pre klasifikáciu je vrátená
predpokladaná kategória fotografie. Špeciálnym
prípadom je situácia, ked’ pri metóde one to many
sú všetky klasifikácie negatívne a nie je tak nájdená
žiadna kategória, do ktorej by fotografia mala patrit’.

4 Testovanie a analýza výsledkov

Úspešnost’ testovania je hodnotená dvoma kritériami:

1. Percentuálnou úspešnost’ou správnosti
zaradenia testovacích fotografií. Výsledkom tak
je hodnota 100∗|F ′|

|F | , kde F je množina všetkých
testovacích fotografií a F ′ je množina správne
zaradených fotografií.

2. Priemernou úspešnost’ou správnosti zaradenia
fotografií do jednotlivých tried. Výsledkom je
hodnota (∑n

i=1
100∗|F ′i |
|Fi| ) / n, kde n je počet

kategórií a Fi a F ′i sú množiny všetkých
fotografií a správne zaradených fotografií v
i-tej kategórii. Toto kritérium bolo pridané
kvôli kategóriám s malým počtom fotografií,
ked’že prvé kritérium favorizuje tie s vysokým
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počtom. Napríklad pri dvoch kategóriách s
vel’kost’ami 450 a 50 by bola pri zaradení
všetkých fotografií do prvej kategórie úspešnost’
95%, hoci kategorizácia je zjavne nefunkčná.

4.1 Parametre klasifikácie

Ako už bolo spomínané, rozdelenie trénovacej a
testovacej množiny bolo v pomere 75:25 čo do
počtu fotografií v každej z kategórií. Ked’že celá
navrhnutá metóda má množstvo parametrov, ktoré
môžu vplývat’ na výsledok, nie je možné otestovat’
ich všetky kombinácie. Preto mnohé z nich boli
vylúčené alebo fixne nastavené ešte pred podrobným
testovaním, pokial’ ich vplyv na výsledok nezávisel
od kombinácie s inými parametrami alebo bol
obecne vel’mi malý. V predstavených výsledkoch
budú podrobnejšie analyzované len tie najdôležitejšie
a najzaujímavejšie z nich.

Implementácia umožňuje nastavenie všetkých
potrebných parametrov v súbore run.m, pričom ich
hodnoty sú pri každom teste spolu s výsledkami
zapísané do logovacieho súboru, čo umožní neskoršie
porovnávanie. Nastavit’ je možné tieto parametre:

• Kategórie, pre ktoré budú natrénované
otestované klasifikátory.
Je zrejmé, že s väčším počtom kategórií
bude úspešnost’ klesat’, ked’že je potrebné
rozhodovat’ sa medzi viacerými, častokrát
vzájomne podobnými kategóriami. Takisto je
náročnejšie klasifikovat’ fotografie z kategórií,
ktoré obsahujú málo vzoriek.

• Parametre algoritmu k-means:

Počet zhlukov.
Ten zároveň určuje mohutnost’ množiny
všetkých vizuálnych slov a teda aj počet
atribútov klasifikovaných dokumentov. So
vzrastajúcim počtom zhlukov stúpa aj časová
náročnost’ algoritmu k-means. V praxi bolo
pozorované aj zvýšenie nárokov na pamät’.
Ukázalo sa, že vhodný je relatívne malý
pošet zhlukov – najlepšie výsledky boli
dosiahnuté s 10 až 50 zhlukmi v závislosti od
stiuácie. Dostačujúci je teda pomerne malý
počet vizuálnych slov, ktoré ale dostatočne
vystihujú špecifiká trénovacej množiny.
Nízky počet zhlukov zároveň robí využitie
kd-stromu pomerne zbytočným, avšak z

hl’adiska implementácie nám umožnil l’ahko
získat’ l’ubovol’ný počet susedov, preto bol vo
výsledku ponechaný.

Počet iterácií.
Ked’že pri vel’kom počte zhlukovaných prvkov
(niekol’ko sto až tisíc fotografií a niekol’ko sto
deskriptorov pre každú z nich, čo môže byt’
vo výsledku niekol’ko miliónov zhlukovaných
deskriptorov) by konvergencia do optimálnej
konfigurácie4 mohla trvat’ vel’mi dlho, je
vhodné manuálne nastavit’ počet iterácií, po
ktorých budú zhluky považované za dostatočne
oddelené. Pravdaže s vyšším počtom iterácií sa
dá očakávat’ lepší výsledok, ale aj dlhšia doba
trénovania.

• Mäkké priradenie.
Túto metódu je možné aj úplne vynechat’.
V prípade jej použitia sú nastavitel’né dva
parametre: počet susedov braných do úvahy a
hodnota m. Pri testoch sa ukázalo, že zatial’
čo pri menšom počte kategórií s dostatočným
výsledkom má mäkké priradenie malý vplyv,
pri väčšom počte kategórií môže byt’ výrazným
vylepšením. Mäkké priradenie pre najlepšie
výsledky vyžaduje viac zhlukov než pri tvrdom
priradení.

• Model klasifikátora SVM (one to one alebo one
to many).
V praxi sa ukázalo, že v kvalite výsledku model
one to one vždy prevyšuje one to many. Rozdiel
bol rádovo v jednotkách percent pre menší
počet kategórií (do štyroch až piatoch) a v
desiatkách percent pre väčší počet. Dôvodom
je už spomínaná nevyrovnanost’ tried, ked’
trieda zahŕňajúca všetky kategórie okrem jednej
môže v počte prvkov pre niektoré prípady až
stonásobne prevyšovat’ druhú triedu. Hoci je
teda tento model oproti one to one rýchlejší,
táto výhoda užitočná najmä s vel’kým počtom
kategórii nie je využitel’ná. Pri nasledujúcich
testoch bude vždy uvažovaný one to one model.

• Kernel SVM klasifikátorov.
Z bežne používaných boli otestované lineárne a
polynomiálne, avšak z hl’adiska úspešnosti boli
vždy prevýšené RBF kernelom. Preto bude v
d’alších testoch používaný práve ten. Parameter

4 „Zhlúčenia“(?)
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σ pre tento kernel má v základnom nastavení
hodnotu 1. Pri znížení boli vždy pozorované
značné prepady v presnosti klasifikácie, zatial’
čo zvýšenie prinieslo pozitívne výsledky. Vo
všetkých testoch je uvažovaná hodnota 3.

4.2 Úspešnost’ kategorizácie

Odprezentované sú najlepšie dosiahnuté výsledky
pre rôzne vel’kosti trénovacej množiny (na základe
počtu kategórií). Vhodné parametre, s ktorými boli
dosiahnuté, boli nájdené úmorným testovaním tvrdo
pracujúcim študentom.

Ako prvý bol otestovaný jednoduchý prípad iba
s dvoma kategóriami, ktoré obsahovali najviac
fotografií (800). Boli nimi lietadlá a motocykly.
Hoci môžu byt’ tieto kategórie v mnohých aspektoch
podobné, s vhodnými parametrami bola dosiahnutá
takmer stopercentná úspešnost’ (tab. 3). Podobné
výsledky boli dosiahnuté takmer s každým párom
kategórií.
Pridanie d’alších dvoch kategórií prinieslo mierne
zníženie úspešnosti, ktorá sa však stále držala na
vysokej úrovni (tab. 4).
S desiatimi triedami, ktorých kategórie obsahovali
100 a viac fotografií, už bola klasifikácia náročnejšia.
Menšie kategórie mali úspešnost’ testovania na
úrovni 50%-80%, zatial’ čo tie najväčšie si vždy
držali vysokú úspešnost’ nad 90% (tab. 5).
Posledný test s 29 kategóriami obsahujúcimi 75 a
viac fotografií dosiahol približne pät’desiatpercentnú
úspešnost’ (tab. 6). Z dôvodu časovej náročnosti už
nebolo možné vykonat’ test pre väčší počet kategórií.
Pri trénovaní a najmä testovaní je s použitým
modelom SVM (one to one) nutné vykonat’ už príliš
vel’a klasifikácií, ked’že ich počet rastie kvadraticky s
pribúdajúcimi kategóriami. Druhý model SVM (one
to many) v tomto ohl’ade nie je problematický, na
druhej strane je však kvalita jeho klasifikácie v tomto
prípade mizivá.

4.3 Časová náročnost’ kategorizácie

Z hl’adiska časovej náročnosti boli otestované trvania
nasledujúcich procesov:

• Zhlukovanie pomocou k-means.

• Tvorba bag of words (vyhl’adanie najbližších
susedov, prípadné mäkké priradenie,
konštrukcia histogramov).

• Trénovanie klasifikátorov.

Trvanie načítania deskriptorov nie je brané do
úvahy, ked’že sa jedná iba o čítanie súborov z disku.
Trvanie konštrukcie kd-stromu je vzhl’adom na
nízky počet zhlukov zanedbatel’né. V tab. 7, 8, 9 sú
zhrnuté trvania jednotlivých procesov pre niektoré
reprezentatívne konfigurácie parametrov.

5 Záver

Predstavená metóda na automatickú kategorizáciu
fotografií podala v praktických testoch výsledky
naznačujúce, že so zvolenou kombináciou extrakcie
atribútov a trénovania klasifikátorov je možné
zaradit’ neznáme fotografie do správnej kategórie.
Pri menšom počte kategórií boli dosiahnuté
uspokojivé výsledky, ktoré by sa mohli stat’
základom aplikácií využívaných v praxi. S nájdením
vhodných parametrov je možné dosiahnut’ takmer
stopercentnú úspešnost’. Pri zvýšení počtu kategórií
úspešnost’ postupne klesá, pričom pri viac než
približne 10-15 kategóriách už nie sú podávané
spol’ahlivé výsledky.

Práca však dáva dobrý základ pre d’alšie vylepšenia,
ktoré by mohli rozšírit’ možnosti kategorizácie.
Pridanie d’alších atribútov fotografií získaných
napríklad analýzou farebných zložiek alebo
segmentáciou by mohlo priniest’ ešte robustnejší
popis zachytávajúci ich charakter za rôznych kritérií.
Uvažovat’ by sa dali mnohé postupy z lingvistickej
klasifikácie, ktoré by mohli pomôct’ d’alej filtrovat’
alebo váhovat’ vizuálne slová. Vel’mi vhodným
vylepšením by bolo aj použitie klasifikátora, ktorý
by umožnil klasifikáciu aj s väčším množstvom
kategórií. Výsledky by sa tak dali porovnat’ s tými,
ktoré dosiahli iní výskumníci na databáze Caltech
101, či náročnejších Caltech 256 alebo Visual
Object Classes Challenge, čo bol pôvodný autorov
(bohužial’ nesplnený) zámer.
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Počet
zhlukov

Počet
iterácií

Mäkké priradenie Celková úspešnost’

12 30 nie 99.25%
25 30 áno (3 susedia, m = 2) 99%

Obr. 3: Úspešnost’ pri dvoch kategóriach (lieatdlá a motocykly) s 800 fotografiami v oboch triedach.

Počet
zhlukov

Počet
iterácií

Mäkké priradenie
Celková

úspešnost’
Priemerná

úspešnost’ tried
12 30 nie 91.5% 89%
25 25 áno (3 susedia, m = 2) 95% 93.5%

Obr. 4: Úspešnost’ pri štyroch kategóriach (lieatdlá, motocykly, tváre a tričká) s 800, 800, 430 a 360 fotografiami v
jednotlivých triedach.

Počet
zhlukov

Počet
iterácií

Mäkké priradenie
Celková

úspešnost’
Priemerná

úspešnost’ tried
12 30 nie 79.8% 70.8%
25 50 áno (5 susedia, m = 4) 85% 74.3%

Obr. 5: Úspešnost’ pri desiatich kategóriach (3163 fotografií).

Počet
zhlukov

Počet
iterácií

Mäkké priradenie
Celková

úspešnost’
Priemerná

úspešnost’ tried
30 50 áno (5 susedia, m = 4) 62.4% 44.4%

Obr. 6: Úspešnost’ pri 29 kategóriach (4770 fotografií).

Počet zhlukov Počet iterácií Čas [s]
10 10 17
10 25 40
10 50 80
25 10 38
25 25 87
25 50 170
50 10 74
50 25 167
50 50 322

Obr. 7: Trvanie algoritmu k-means pri zhlukovaní deskriptorov z 1791 fotografií.

Mäkké priradenie Čas [s]
nie 0.1

áno (3 susedia) 79
áno (10 susedov) 81

Obr. 8: Trvanie konštrukcie bag of words pre 1791 fotografií a 25 zhlukov. Dôvodom dlhšieho trvania pri mäkkom
priradení je nutnost’ hl’adat’ viacerých susedov a počítat’ váhy exponenciálnou funkciou, čo je omnoho náročnejšie ako
jednoduchá celočíselná aritmetika pri tvrdom priradení.
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Počet fotografií Počet kategórií Čas [s]
1197 2 0.3
1791 4 0.9
2366 10 2.1
3560 29 14.6

Obr. 9: Trvanie trénovania klasifikátorov.
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[14] D. Lee and C. Wong, “Worst-case analysis for region
and partial region searches in multidimensional
binary search trees and balanced quad trees,” Acta
Informatica, vol. 9, pp. 23–29, 1977.

[15] Y. Kuang, K. Åström, L. Kopp, M. Oskarsson,
and M. Byröd, “Optimizing visual vocabularies
using soft assignment entropies,” in ACCV (4),
pp. 255–268, 2010.

[16] K. Duan and S. S. Keerthi, “Which is the best
multiclass SVM method? An empirical study,” in
Proceedings of the Sixth International Workshop on
Multiple Classifier Systems, pp. 278–285, 2005.

[17] B. Aisen, “A comparison of multiclass
SVM methods.” http://courses.media.

mit.edu/2006fall/mas622j/Projects/

aisen-project/index.html.
[18] Caltech, “Caltech 101.” http://www.vision.

caltech.edu/Image_Datasets/Caltech101/.
[19] C. Evans, “The OpenSURF Computer Vision

Library.” http://www.chrisevansdev.com/

computer-vision-opensurf.html.
[20] M. H. T. Sumathi, C. Lakshmi Devasena,

“An overview of automated image annotation
approaches,” International Journal of Research and
Reviews in Information Sciences, vol. 1, 2011.

[21] C. Schmid, “Bag-of-features for category
classification.” http://www.di.ens.fr/willow/

events/cvml2011/materials/CVML2011_

Cordelia_bof.pdf.
[22] Štepán Rosa, “Automatic photo tagging,” 2008.

Automatická kategorizácia fotografií na základe obsahu 283



Implementácia stratégie Cannon rush v hre Starcraft: Brood War
(rozšírený abstrakt)

Jakub Trančík1∗
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Starcraft: Brood War je strategická hra v re-
álnom čase, a je netriviálnym prostredím pre
umelú inteligenciu - je dynamické, kooperatívno-
kompetitívne, neznáme a čiastočne pozorovatel’né
[Russell and Norvig, 2009] . Ku tejto hre navyše
existuje API s názvom BWAPI ktoré umožňuje vy-
tváranie komplexných umelých inteligencií.

Cannon rush je stratégia pri ktorej hráč využíva ob-
ranné veže (photon cannon) ofenzívnym spôsobom,
kde najprv skryte začne budovat’ kanóny na okraji ne-
priatel’skej základne a postupne sa šíri do jej centra.
Kl’účovým je pritom rozmiestnenie pylónov (budov
ktoré umožňujú vo svojej blízkosti stavat’ kanóny) a
samotných kanónov. Agent musí vediet’ v závislosti
od rozostavenia nepriatel’ských a aj svojich budov
nájst’ čo najvhodnejšie polohy pre dané budovy.

Tento problém sme sa rozhodli riešit’ pomo-
cou potenciálových polí[Rathe and Svendsen, 2012]
[Hagelbäck, 2012]. Políčkam v blízkosti posledného
postaveného kanónu na mape sme pridelili ohodnote-
nie jeho vhodnosti pre stavbu danej budovy na zá-
klade súčtu síl polí pôsobiacich na tomto políčku.
Vhodnost’ umiestnenia pylónov a kanónov je ovplyv-
ňovaná rôznymi poliami, a preto sme každému typu
nepriatel’skej budovy priradili dve. Ich sila je ne-
priamo úmerná vzdialenosti od zdrojovej budovy.
Priatel’ským kanónom sme priradili pole konštantnej
kladnej hodnoty v dostrele ciel’ového kanónu, a nu-
lovej mimo dostrel, simulujúce chránenost’ územia v
dostrele.

Na nájdenie najvhodnejšieho pomeru síl týchto
polí sme implementovali genetický algoritmus
[Engelbrecht, 2007], nakol’ko genetické algoritmy
patria medzi populárne heuristiky pri riešení optima-
lizačných problémov. Sily jednotlivých polí sme za-
kódovali vo forme binárnych čísel, a tieto spolu tvo-
ria jedinca genetického algoritmu. Pomocou týchto
koeficientov prenásobíme inak zhodné sily polí, čo
spôsobí prioritizáciu polí jednotlivých typov budov.
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Pri evolúcii sme použili modifikáciu elitism, tur-
najovú selekciu , kríženie typu uniform crossover a
bit-string mutáciu. Ako zdroj náhodnosti sme pou-
žili Microsoft CryptoAPI. Pre výpočet fitness fun-
kcie sa spustila hra proti natívnej umelej inteligencii
hry. Fitness sa potom vypočitala v prípade výhry ako
20000− počet frameov hry, a v prípade prehry ako
−20000+ počet frameov hry , s tým že kvôli časo-
vým obmedzeniam hra trvajúca viac ako 20000 fra-
meov (asi 17 minút pri turnajovej rýchlosti) bola au-
tomaticky ukončená ako prehra. Fitness každého je-
dinca sme počítali niekol’kokrát a ako výslednú fit-
ness sme použili aritmetický priemer všetkých poku-
sov. Náš agent bol trénovaný len proti rase Protoss,
no proti ostatným rasám by tréning prebiehal analo-
gicky.

Výsledkom bol agent s takmer stopercentnou
úspešnost’ou proti natívnej umelej inteligencii. Roz-
šírenie tejto aplikácie vidíme vo využití pri prob-
léme umiestnenia všetkých budov, kde by fitness fun-
kciou mohla byt’ kombinácia ekonomických aspek-
tov a schopnosti základne bránit’ sa útokom. Zároveň
plánujeme účast’ na študentskom turnaji umelých in-
teligencií v Starcraft: Brood War SSCAI.
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The purpose of this work is to describe meth-
ods developed during ChaLearn Gesture Challenge
[Guyon et al., 2013]. The goal of the challenge was
to develop a system capable of learning to recognize
new categories of gestures from a single training ex-
ample of each gesture. Large dataset of hand and arm
gestures [ChaLearn, 2011] was pre-recorded using an
infrared sensor KinectT M, providing both RGB and
depth images.

We used two preprocessing steps — noise removal
and trimming. In depth data the Kinect sensor outputs
a zero when it does not receive response from a par-
ticular point. We use median filter to deal with this,
since the noise often look like ‘salt and pepper noise’.
The other preprocessing step — triming — removes
parts of video where nothing important happens. This
technique is novel and uses amount of motion to de-
tect frames to remove from video.

Different gestures differ from each other both by
the appearance and the motion while performing a
particular gesture. Good descriptor of the static part
of a gesture is the Histogram of Oriented Gradients
[Dalal and Triggs, 2005]. Good method for captur-
ing size and direction of the motion is computing
the Optical Flow using the Lucas-Kanade method
[Kanade and Lucas, 1981] and creating a histogram
of the flow.

We present two different methods for recognition.
One is based on the idea of Dynamic Time Warping
(DTW ), using both descriptors from above. The other
uses only HOG features and using sliding frame (SF)
looks for similar parts of different videos. Both meth-
ods outperform other published methods, for exam-
ple BoVDW [Hernández-Vela et al., 2012]. Figure 1
compares the performance of our methods with other
published methods.

Finally, we suggest an area for future work. Hav-
ing more well working methods at disposal, we can
analyse their results on different types of gesture vo-
cabularies, users and other settings. Overall perfor-
mance could be boosted if we were able to decide
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Method / team error rate
DTW (ours) 23.78
SF (ours) 21.99
Wu et al. 26.00
BoVDW 26.62
Lui 28.73
Fanello et al. 25.11

Figure 1: Comparison of our results with other pub-
lished methods

which recognizer to use in advance.
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Search  for  relevance  is  the  basic  feature  of 
human  cognition  utilized  in  communication.  This 
allows  people  to  convey  more  than  their  words 
actually  express.  Depending  on  the  context,  an 
utterance:  ”It's  hard  to  give  a  good presentation“ 
can convey a variety of meanings e.g., “I consider it 
hard to give a good presentation for this audience” 
or “I did not like your presentation.”

Our  research  is  an  extension  of  Holtgraves' 
[Holtgraves,  1998] [Holtgraves,  1999] previous 
work, where he studied whether the comprehension 
of  an  indirect  reply  is  more  time- consuming 
compared  to  comprehension  of  a  direct  one.  He 
found that  it  takes  more  time  to  read  an  indirect 
reply suggesting presence of an inferential process. 
In  this  context  the  inferential  process  denotes  a 
process  of  realization  and  rejection  of  literal 
interpretation of a remark in favor of an alternative, 
non-literal one. In order to gain a better insight into 
the  unfolding  process  of  inferring  an  indirect 
meaning, we used an eyetracking paradigm. 

Native Croatian speakers read short scenarios (in 
Croatian  language) followed  by  question  and 
answer pairs. The final and critical utterance, e.g., 
"It  is  hard  to  give  a  good  presentation",  had 
different  meanings  depending  on  the  dialogue 
context  and  the  immediately  preceding  question 
[Holtgraves, 1999].

1. Direct reply
…
Q: “How is it to give a good presentation?”
A: “It's hard to give a good presentation.”

2. Indirect reply 
…
Q: “Did you like my presentation?”
A: “It's hard to give a good presentation.”

The eyetracker gave us means to go beyond the 
reading  times  and  see  physiological  evidence  of 
increased  processing  effort  while  reading  the 
indirect  replies.  We  focused  on  fixation  duration 
and  fixation  count,  since  these  are  some  of  the 
indicators  of  comprehension  complexity  [Rayner,
1998]. 

We analyzed the event data (averages per critical 
utterance)  and  found  that  participants  read  the 
indirect  replies  significantly  slower  compared  to 
direct replies (p = 0.003). The number of fixations 
per utterance for  indirect  replies was greater  than 
for  direct  replies  (p = 0.004).  Results  for  average 
fixation  duration  show  increase  for  the  indirect 
replies (p = 0.049). 

Figure 1. - Differences in fixation count per 
critical utterance (blue-direct, red-indirect)

The  data  we  obtained  is  limited  by  the 
participant number (N=14), we rejected over 20% 
of  participants  for  not  being  able  to  follow  the 
instructions.

Our  reading  time  results  were  consistent  with 
Holtgraves'  [Holtgraves,  1999].  In  addition,  our 
fixation  count  and  average  fixation  duration  data 
suggest  on-line  inferential  processing  during 
indirect replies' interpretation. 
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Predstavujeme systém na detekciu odtlačkov pre-
hliadačov a histórie navštívených stránok s ciel’om čo
najpresnejšie identifikovat’ užívatel’a internetu. V na-
šom výskume sa zoberáme anonymitou užívatel’a v
internete z pohl’adu zanechávania stôp a jeho spätnej
identifikácie.

Pri každom dopyte na webovú stránku, webový
prehliadač za sebou zanecháva stopy – odtlačky,
podl’a ktorý ho možno d’alej sledovat’. V niektorých
kombináciách prehliadača a operačného systému je
možné z prehliadača zistit’ aj čast’ histórie navštíve-
ných stránok.

V tomto rozšírenom abstrakte prezentujeme v krát-
kosti našu metodológiu a základné dosiahnuté vý-
sledky. Pri tvorení systému na detekciu sme si dali
za ciel’ jednoduchost’ jeho implementačného riešenia
založeného na bežných technológiách. Z tohto vy-
plýva, že podobný detekčný systém si môže v dnešnej
dobe naprogramovat’ každý tvorca webových strá-
nok.

Podobné výskumy a ich výsledky (vid’
[Eckersley, 2010] a [Yen et al., 2012]) nás pod-
porili v aktuálnosti danej problematiky.

Vyvinutý detekčný systém využíva niekol’ko we-
bových technológií. Základné odtlačky, ako meno,
verzia prehliadača, IP adresa, URL navštívenej
stránky sa zist’ujú pomocou PHP. JavaSript odchy-
táva väčšinu d’alších odtlačkov, z ktorých najvýz-
namnejší je zoznam rozšírení (pluginov) prehliadača.
Flash sa využíva na detekciu nainštalovaných fon-
tov v OS. Fonty a rozšírenia tvoria nosnú čast’ iden-
tifikácie. Za pomoci iba týchto dvoch odtlačkov je
možné správne identifikovat’ približne 65% prehlia-
dačov. Spolu zbierame informácie o 38 odtlačkov.

Na zist’ovanie histórie za požíva špeciálne CSS,
ktoré formátuje odkazy na vybrané stránky. Ak je
stránka odkazu navštívená, prehliadač ju naformátuje
pomocou pseudotriedy visited, ktorá sa odvoláva
na náš detekčný systém. Pri testovacej prevádzke sme
využívali 264 odkazov na najnavštevovanejšie slo-
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venské aj svetové stránky. Kvôli nepriaznivým ná-
sledkom sme počet optimalizovali na 18.

Overovanie úspešnosti detekcie uskutočňujeme
cez Cookies s dlhou exspiračnou dobou.

Systém bol nasadený na všetky stránky fakúlt
Univerzity Komenského v Bratislave počas jedného
mesiaca. V tomto období sme zaznamenali úspeš-
nost’ identifikácie 75.74% z 225 154 prehliadačov.
10.01% prehliadačov sa aspoň raz prihlásilo z IP
adresy univerzity. Počet zobrazených stránok bol
2 334 351 z čoho 19.22% tvorili návštevy z IP ad-
ries patriacich univerzite. Zo zaznamenaných údajov
vieme zistit’ aj počet prehliadačov, ktoré sa prihlá-
sili z pôdy univerzity a zároveň aj z inej IP adresy.
Týchto „migrujúcich“ prehliadačov sme zazname-
nali 6 495 čo tvorí 26.30% zo všetkých prehliadačov
prihlásených z univerzity (24 693). Takýmto spôso-
bom vieme napríklad odhadnút’, kol’ko študentov si
pozeralo informácie o prijímacích pohovoroch a ná-
sledne v septemberi si otvorili stránku fakulty z fa-
kultnej Wifi.

U 23 503 (10.39%) prehliadačov bola zistená his-
tória jedného z 18tich odkazov. Detekciu histórie naj-
viac umožňoval Internet Explorer (51.29%), d’alej
Opera 33.50%), Handheld Browser (6.73%), Firefox
(6.72%), Chrome (1.13%).

Ako ukazuje náš výskum, identifikovanie užíva-
tel’a cez jeho prehliadač, či zistenie jeho histórie,
môže uskutočnit’ l’ubovol’ná web stránka, s pomerne
dobrou presnost’ou.
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Abstract: This paper provide a broad overview and
a taxonomy of touch interactions. Next an addition of
touch semantics as a possible enhancement of touch
interaction is described. Finally a touch point la-
belling algorithm for FTIR based multi-touch dis-
play is presented, allowing differentiation of touch
interaction based on a label of the touch finger. An
demonstrating three dimensional scene editing appli-
cation is presented, enabling the user to change the
interaction means depending on the finger used.

Keywords: Touch interaction, Computer Vision, Hu-
man Computer Interaction

1 Introduction

The first touch interaction paradigm has been cre-
ated to support one and only one touch point at the
same time. Over the years the research has been ori-
ented to extend this very simple interaction strategies
to support multiple interaction techniques using vari-
ous touch detection methods, and supporting multiple
users cooperating at the same time.

Touch has always been a primary mean of any hu-
man’s interaction with his environment. Now we use
several other approaches to enhance the touch inter-
action, either by usage several touches at the same
time, known as multi-touch, or by adding dynamics
to the touch events, or even by combination of both
strategies.

Theoretically, using both hands and each finger
we can manipulate 20 dimensional data, i.e. two
dimensions for each finger, simultaneously at the
same time. By extending static touch point in-
put with touch dynamics, thus creating a gesture
based systems, another dimension is added. Us-
ing gesture recognition users are able to perform
several more complicated interactions. Another po-
tential extension is augmentation with the three di-
mensional interactive space connected to touch sen-
sitive surface. Detecting three dimensional gesture
and their connection to the touch sensitive surface
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even more extends possible interaction techniques
[De Araùjo et al., 2012].

Each and every interaction technique enhance-
ments although looking promising is adding yet an-
other level of complexity to the naturalness of the
simple touch, which on the other hand affects the sim-
plicity and easiness of touch interaction. Considering
10 semantically and physically different fingers, their
touch points are indistinguishable of each other, thus
missing some essential information.

2 Taxonomy of touch interaction

Touch interaction is researched for around 50 years
[Buxton, 2010]. It started with using single touch de-
vices like Plato IV from Xerox PARC 1972. Simi-
lar single touch devices are used even today in vari-
ous applications like kiosks and point of sales. Since
there is a difference in using a finger or stylus for
touch interaction [Hinckley et al., 2010] the single
touch interaction is divided into another two cate-
gories depending on the technique of touch event cre-
ation.

The enhancement of single touch interaction to
support multiple touches was firstly introduced by
Nimish Mehta in 1982 [Mehta, 1982]. Probably the
most contributing work has been done by Han in
2005 [Han, 2005], who implemented a multi-touch
wall using a projector, projection surface, infra-red
illumination of the projection surface based on to-
tal internal reflection and a camera sensing the infra-
red light reflected from the projection surface by
frustrating the total internal reflection with user’s
touching the surface. Nima Motamedi’s HDTouch
[Motamedi, 2008] shows the possibility of creating
touch surface on top of high resolution LCD dis-
play. There are also other optical based touch
point detection techniques, like diffuse illumina-
tion, diffuse surface illumination, laser light plane,
LED light plane, matrix of infra-red transceivers,
pure camera based techniques [Çetin et al., 2009,
Izadi et al., 2007, Katz et al., 2007], as well as detec-
tion techniques based on measuring surface’s elec-
trical characteristics like resistance, capacitance, or
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acoustic waves.
A thin touch sensitive device has a potential to

be used from the both sides at the same time. This
idea has appeared in [Wigdor et al., 2006] where a
touch sensitive table was created. The table has been
sensitive to touch on top as well as bottom surface.
Moving touch sensitive surface to the ground and
changing the finger-touch interaction concept to toe-
touch concept is described in [Augsten et al., 2010].
In [Wagner et al., 2012] two hands are divided to non
dominant and dominant, where non-dominant hand is
used for altering the interaction of the dominant hand.

Hrvoje Benko [Benko et al., 2008] has presented
touch device with the spherical touch sensitive sur-
face. The idea of spherical input/output surface has
been explored even more in [Stevenson et al., 2011],
where instead of a rigid diffuse ball a flexible latex
surface has been used.

Extending the multi-touch interaction even more
by adding another three dimensional input space
which is seamlessly connected to the traditional two
dimensional input space of touch-screen. Such ap-
proach makes it possible to integrate two differ-
ent interaction spaces in one, combining the fin-
ger tracking in space above the multi-touch ta-
ble with the multi-touch interaction on its surface
[De Araùjo et al., 2012].

Touch and multi-touch interaction can also work
without any coupled display, or even without any sur-
face connected. Such a virtual multi-touch sensing
device has been presented in [Butler et al., 2008] and
is called SideSight.

A complete taxonomy of touch interaction is pre-
sented in Figure 1.

3 Related work on touch semantic

The idea of adding a semantic information to touch
points is not new. It has been firstly used by
[Au and Tai, 2010], where using a multi-touch screen
and placing 5 finger of one hand on a screen, they
are able to identify and label finger touches by fin-
ger names. They also proposed a menu system us-
ing a sequence of touches, where a menu item is
chosen by specified finger bound to the menu item
[Au and Tai, 2010]. One of the disadvantages of
[Au and Tai, 2010] method is that it is not possible to
label the fingers in each and every touch point detec-
tion. Thus they need to use a five finger registration
prior to touch labeling. So the interaction takes place
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Using another
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Environment

awareness

Touch interaction

Figure 1: Taxonomy of touch interaction

in two steps, a registration and interaction, which af-
fects the robustness of the interaction itself.

In [Kung et al., 2012] an additional depth sensor
has been placed above the multi-touch surface. By
extracting fingertip candidates from the depth camera
image and checking their positions with non-linear
cinematic model of the human hand the candidates
are labeled with finger identities. Finally these candi-
dates are match against the touch points sensed using
a multi-touch screen.

Another approach to address the finger touch
point semantics is using a acoustic sensing. In
[Lopes et al., 2011] using acoustic sensing a touch-
ing of different body parts, such as fingers, knuckles,
fingernails, punches, etc. are distinguishable.

4 Touch screen hardware

We have implemented a frustrated total internal re-
flection [Çetin et al., 2009] based touch screen, con-
sisting of a two panels of LED near infra-red illumi-
nators, acrylic glass as a touch surface, adjusted LCD
display as a visual output screen and a FireWire cam-
era for capturing touch points. For the purposes of
touch point labelling we have added four LED illu-
minators above the touch surface to create a shadow
of the hand user is interacting with. Scheme of hard-
ware implementation is shown in Figure 2.
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Figure 2: Frustrated total internal reflection touch
screen implementation with added ambient infra-red
illumination

5 Touch point labeling

Contrary to the related work, we have eliminated any
additional sensors and process the data from camera
in out FTIR based touch screen. Doing so we have
altered the touch detection pipeline by adding an-
other independent branch responsible for hand detec-
tion. In the detected hand image all finger candidates
are found and labelled, and finally match against real
touch point detected.

GPU Processing

Camera

Image

Common

Image Processing

Matching Touch

Points to Hands Updating Hand

Contour

Labeling

Hand Contour

Detection

Hand

Image Processing

Touch Point

Image Processing

Touch Point

Contour Detection

Figure 3: Detection algorithm pipeline

The resulting labelled fingers have impact to the
means of interaction, which we have demonstrated in
a simple 3D scene editor. An overview of detection
pipeline is shown in Figure 3.

5.1 Image processing

The first step in finger labels detection is an image
processing of an camera captured image shown in
Figure 4.

Figure 4: Image processing of a source camera image
in the left picture. Right picture shows the results
after applying crop, flip and rectify operations.

Before continuous camera capturing loop a camera
calibration matrices are computed using a chessboard
calibration. The calibration matrices are later used
to undistort and rectify the captured image. Since
the camera is placed beneath the touch surface, the
captured image has been vertically flipped, and then
undistorted. Finally a region of interest is set, omit-
ting data which does not refer to the touch surface.

5.1.1 Touch point segmentation

We use simple frame differencing to subtract the
background image, disregarding image points with
no relevant data. Next a threshold operation is ap-
plied with several consecutive morphological ero-
sions and dilatations removing any noise from the re-
sulting binary image. The result of touch point seg-
mentation is shown in Figure 5. Applying contour
finding technique by [Suzuki and be, 1985] and find-
ing contour’s centroid an individual touch point loca-
tion is defined.

Figure 5: Left image shows background subtraction,
right image shows segmented touch points.
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5.1.2 Hand segmentation

Contrary to the frame differencing used in touch point
segmentation a background division is used resulting
in much more connected hand area. Next to remove
any noise we use several morphological erosion and
dilatation operations. Finally a threshold operation
is applied. Background division and resulting seg-
mented hand contour is shown in Figure 6.

Figure 6: Left image shows background division,
right image shows segmented hand contour. Notice
that the segmented hand contour does not contain ac-
tual touch points.

5.2 Fingertip candidates detection

Except of finding exact touch points, i.e. the co-
ordinates of points where user touches the touch
surface, also other hand’s fingertips needs to be
found, in order to properly label the fingers. For
this purpose a hand contour have been found using
[Suzuki and be, 1985] algorithm. Founding a contour
of a segmented region in a binary image often creates
a complex closed polyline composed of many small
line segments, thus a [Douglas and Peucker, 1973]
algorithm is used to simplify the polyline into a poly-
gon of several points.

Because of the segmented hand image does not
contain an actual touch points generated by the user,
the actual hand contour might be missing some ar-
eas at the fingertips locations. To overcome this hand
contour reduction we have matched the simplified
polygon of the hand contour to the touch points po-
sitions, in such manner that the closest polygon point
to the specific touch point is moved to the touch point
location as shown in Figure 7.

After correcting the simplified hand polygon, fin-
gertips candidates have been found by computing an
angle defined by three successive points of hand poly-
gon. If this angle is less than 90 degrees a point at the
tip of angle is considered as a fingertip candidates.

Figure 7: Blue line shows an original hand contour,
while red line shows its simplification. Found finger-
tips candidates are shown as green circles. A hand
contour correction by actual touch point is shown us-
ing a blue arrow.

5.3 Labelling

When all fingertips have been identified we use a la-
belling algorithm by [Au and Tai, 2010] to label the
individual fingers. The [Au and Tai, 2010] algorithm
is based on firstly finding a thumb finger, by finding
a fingertip with largest spanning angle. Spanning an-
gle for a fingertip is defined as a sum of the absolute
angles to the adjacent fingertips as shown in Figure 8.

β

α

Figure 8: Spanning angle defined as the sum of
the two angles on each side of the connecting line
[Au and Tai, 2010].

When a thumb finger is identified, the other finger-
tips are labelled successively from the smallest polar
angle relative to the thumb finger. Once all fingers are
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labelled, their labels are match against the real touch
points as defined in touch point segmentation. The
result of labelling is an object of a hand with the list
of touch points along with their labels.

6 Enhancing interaction with se-
mantic information

As a demonstration of using semantic information of
a touch point we have created a simple three dimen-
sional scene editor, where user can manipulate either
the location or the scale of placed objects. Using in-
dex or middle finger user can translate selected object
in XY plane or YZ plane, whereas using ring or little
finger user is able to scale the selected object in XY
axis or YZ axis. Both translation and scale vector are
defined by the current position of a particular finger
and the first touch position of the same finger. In Fig-
ure 9 a translation in a XY plane using an index finger
is shown. In Figure 10 a scaling in XY axis using a
little finger is shown.

Index finger

Figure 9: Object translation in XY plane, defined by
index finger and its relative movement as shown by
blue arrow.

Little

finger

Figure 10: Object scaling in XY scene, defined by
little finger and its relative movement as shown by
blue arrow.

7 Conclusion

We have presented an idea of adding another infor-
mation, specifically a touch finger labels, to the touch
points generated by the user’s interacting on top of
a touch screen devices. Unlike other approaches de-
scribed in Section 3, we have used the same sensor
for touch point detection as well as for touch point la-
belling, thus omitting increased complexity of other
approaches.

We have demonstrated the usefulness of our ap-
proach on a simple three dimensional scene editing
application allowing user change the meaning of the
interaction by using different fingers.

As a future work we propose to consider several
combination of finger labels interacting at the same
time to form another label thus extending the interac-
tion possibilities even more. Furthermore a extensive
usability testing needs to take place in order to verify
the actual usability of this approach for the users and
their goals.
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Rozpoznávanie inštancií objektov pre účely detegovania významných
oblastí
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Abstrakt: Vizuálna pozornost’ je v l’udskom vní-
maní vel’mi dôležitá. Znamená schopnost’ vizuál-
neho systému detegovat’ významné oblasti v pozoro-
vanej scéne. Jej štúdiu sa vedci venujú už celé desat’-
ročia a v dnešnej dobe je súčast’ou mnohých discip-
lín ako napríklad kognitívna veda, počítačová veda.
Táto práca sa zameriava na detekciu významných ob-
lastí v pozorovanej scéne. Ako základ je použitý mo-
del založený na lokálnom potláčaní viacnásobných
príznakov v kontexte. Avšak, tento model zlyháva
pri detekovaní sémanticky významných oblastí. Preto
sme sa rozhodli pre jeho modifikáciu využitím in-
formácie o výskyte významného objektu v obraze.
V [Judd et al., 2009] autori ukázali že niektoré typy
objektov sú významné vždy (tváre, text), avšak vý-
znamnost’ objektu zväčša závisí od používatel’a a si-
tuácie. V tejto práci chceme ukázat’ ako sa dá využit’
apriórna informácia o významnosti nejakého objektu
(v našom prípade Horalky) v danej situácií na vytvo-
renie mapy významných oblastí lepšie korešpondujú-
cej s danou situáciou.

Kl’účové slová: percepcia, pozornost’, významné ob-
lasti, detekcia objektov, lokálne príznaky

1 Úvod

Do l’udského oka vstupuje každú sekundu vel’ké
množstvo dát. Spracovanie takéhoto množstva dát
v reálnom čase je vel’mi náročná úloha a preto je
potrebné vediet’ čo najefektívnejšie redukovat’ ich
množstvo.

V posledných desat’ročiach sa vedci snažili od-
povedat’ na množstvo otázok súvisiacich s vníma-
ním a vizuálnou pozornost’ou. Psychológovia študo-
vali správanie spojené s vizuálnou pozornost’ou, ako
napríklad nevšímanie si zmeny, nepozornost’, žmur-
kanie. Neurofyziológovia ukázali, ako sa neuróny
prispôsobujú kvôli lepšej odozve na objekty záujmu.

∗zhaladova@gmail.com
†kucerova@sccg.sk
‡sikudova@sccg.sk

Ďalší výskumníci sa pokúsili zostrojit’ model neuró-
novej siete na simuláciu a vysvetlenie správania pri
pozorovaní scény. Vedci zaoberajúci sa robotikou a
počítačovým videním sa pokúsili o zachytenie kom-
plexnosti celého problému a o vytvorenie systému,
ktorý by pracoval v reálnom čase. Všetky tieto prí-
stupy sa pokúsili pomôct’ l’ud’om pochopit’ naše vní-
manie a tak umožnit’ modelovanie systémov, ktoré by
toto vnímanie dokázali dostatočne presne napodob-
nit’.

Modelovaniu systémov na simuláciu vizuálnej po-
zornosti sa vedci aktívne venujú už vyše 25 ro-
kov. Bolo vytvorené vel’ké množstvo modelov, ktoré
sa úspešne používajú v počítačovom videní, robo-
tike, kognitívnych systémoch. Tieto modely sa za-
meriavajú na zachytenie významných oblastí v ob-
raze a ich d’alšie použitie. Aj napriek desat’ročiam
výskumu v problematike vizuálnej pozornosti a vi-
zuálneho vnímania je však ešte stále vel’ké množ-
stvo otvorených problémov, ktoré sa vedci snažia
pochopit’ a riešit’. Jedným z nich je tvorba mo-
delov na detekciu významných oblastí s použi-
tím sémantickej informácie. Riešenie tejto komplex-
nej a zložitej úlohy si však vyžaduje ešte mnoho
práce a ponúka vel’a príležitostí na d’alší výskum
[Borji and Itti, 2012], [Goldstein, 2007].

V prvej časti tejto práce sa zameriavame na de-
tekciu významných oblastí. Ďalšiu čast’ tvorí popis
rozpoznávania a registrácie objektov. Čast’ 4 popi-
suje základný model a jeho modifikáciu a následne
v časti 5 je popísané zhrnutie a budúca práca.

2 Detekcia významných oblasti

Vizuálna pozornost’ vel’mi vplýva na vnímanie, na
pamät’ (sme schopní si niečo zapamätat’, len ak na
to sústredíme svoju pozornost’), na jazyk (čítanie za-
hŕňa pozornost’ na text slovo po slove) aj na rie-
šenie problémov (úspech v riešení problémov zá-
visí od toho, ktorý problém zaujme našu pozornost’)
[Goldstein, 2007].

Pri mnohých aplikáciách z oblasti grafiky, dizajnu
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a interakcie človeka s počítačom je vel’mi dôležité
porozumenie tomu, kam človek zameriava svoju vi-
zuálnu pozornost’. Tieto informácie sa využívajú na-
príklad pri automatickom orezávaní obrazu, vytvá-
raní náhl’adov, pri vyhl’adávaní konkrétneho obrazu
v databáze. Môžu byt’ použité taktiež pri kompre-
sii obrazu a videa, nefotorealistickom renderingu,
adaptívnom zobrazovaní na malých displejoch. Vo
všeobecnosti je vzhl’adom na uvedené aplikácie po-
trebné čo najlepšie, najpresnejšie a najrýchlejšie de-
tegovat’ oblasti záujmu.

Pre niektoré aplikácie sú používané dáta získané
pomocou sledovania pohybu očí (eyetracking). Pozo-
rovatel’ sleduje scénu a systém zaznamenáva pohyby
jeho oka, čím sa zist’uje, kam sa zameriava jeho po-
zornost’. Takýto spôsob zist’ovania významných ob-
lastí je však finančne a časovo náročný, a preto nie je
vždy možné ho používat’. Z týchto dôvodov je vel’mi
potrebné detegovat’ významné oblasti aj iným spôso-
bom. Ako alternatíva sú preto navrhované a použí-
vané systémy na detekciu pravdepodobnosti výskytu
významných oblastí v obraze.

V súčasnosti je väčšina modelov na detek-
ciu významných oblastí inšpirovaných biologic-
kými procesmi, sú založené na prístupe zdola-
nahor (napr. [Itti et al., 1998], [Hu et al., 2005],
[Bur and Hügli, 2007], [Oliva et al., 2003]). Dete-
gujú nízkoúrovňové príznaky, ako sú farba, inten-
zita, orientácia, textúra, pohyb. Detegujú významné
oblasti na rôznych úrovniach, používajú stratégiu ví-
t’aza (angl. winner take all, ozn. WTA), nemožnost’
návratu (angl. inhibition of return, ozn. IOR).

Význam vnímaných objektov a informácií sa na-
chádza v l’udskej mysli. Pri vnímaní obrazu, vizuál-
nej informácie je vizuálny vnem spracovaný v našej
mysli, a preto dokážeme plnohodnotne vnímat’ pozo-
rovanú scénu.

Vnímanie bez pridanej informácie môžme prirov-
nat’ k procesom zdola-nahor, kde nevieme kom-
plexne určit’, čo sa v obraze nachádza. Jediné, čo
vnímame sú výrazné čiary, farby, textúry. Avšak pri
pridaní d’alšej informácie, ako napríklad spomienky
z minulosti vieme tieto objekty pospájat’ tak, aby
v nás vyvolávali konkrétny vnem. Preto pri pozoro-
vaní scény a taktiež pri zist’ovaní významných oblastí
v scénach je táto prídavná (sémantická) informácia
vel’mi dôležitá.

3 Rozpoznávanie a registrácia ob-
jektu

Detekcia, alebo všeobecnejšie rozpoznávanie, objek-
tov významných z hl’adiska vizuálnej pozornosti je
kl’účovým aspektom procesu extrakcie sémantickej
informácie. V našej práci sa zameriavame na vytvá-
ranie nových vrstiev modelu významných oblastí po-
mocou detekcie a registrácie významných 2D objek-
tov v obraze. Definícia významného objektu je zá-
vislá od konkrétnej situácie, užívatel’a, jeho úlohy a
tiež samotného obrazu. V tejto časti popíšeme vše-
obecný proces detekcie a registrácie objektov v ob-
raze.

Pri rozpoznávaní a detekcii objektov identifiku-
jeme 2 druhy úloh:

1. Hl’adanie konkrétnej inštancie objektu (naprí-
klad Zuzanin obl’úbený hrnček, E. Manetov ob-
raz Raňajky v tráve).

2. Hl’adanie triedy objektov (napríklad Bicykle,
štvornohé zvieratá, autá).

Vo všeobecnosti môžme tvrdit’ že ciel’om oboch
úloh je detekcia/rozpoznanie objektu bez ohl’adu na
škálu, natočenie, pozadie, v prítomnosti iných objek-
tov, čiastočne prekrytý a pod rôznym osvetlením. V
našej práci sa venujeme detekcii konkrétnej inštancii
objektu (významného v danej situácii).

Prvým krokom je extrakcia príznakov, na vytvo-
renie popisu objektu, ktorý má byt’ rozpoznaný kla-
sifikátorom. Vzhl’adom na predchádzajúce predpo-
klady sme sa rozhodli pre použitie lokálnych prízna-
kov, ktoré nám vedia zaručit’ invarianciu voči afin-
ným transformáciám a čiastočne aj meniacemu sa
osvetleniu. Lokálne príznaky, narozdiel od globál-
nych, extrahujú informáciu iba z okolia tých bodov
obrázku, ktoré sú nejakým spôsobom významné. Za
zaujímavé považujeme tie body, v ktorých okolí in-
tenzita výrazne variuje (napr. rohy).

3.1 Lokálne príznaky

Lokálne príznaky extrahujeme z obrázku v dvoch
krokoch. V prvom kroku detegujeme zaujímavé body
pomocou detektora a v druhom kroku pre každý
bod vytvoríme príznakový vektor pomocou deskrip-
tora. Obrázok teda popíšeme pomocou n príznako-
vých vektorov, pričom n je počet detekovaných zau-
jímavých bodov. Existuje vel’ké množstvo rôznych
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Obr. 1: Proces detekcie a registrácie významného objektu-Horalky. Zl’ava doprava, zhora nadol: Pôvodný obrá-
zok, Obrázok s detekovanými zaujímavými bodmi, Párovanie zaujímavých bodov medzi obrázkom a význam-
ným objektom z databázy, Binárna maska ohraničujúca registrovaný zaujímavý objekt

metód, ktoré implementujú detektor (prehl’ad me-
tód v [Tuytelaars and Mikolajczyk, 2008]), deskrip-
tor (napríklad BRIEF [Calonder et al., 2010]) alebo
obe súčasti (napríklad SIFT [Lowe, 2002], SURF
[Bay et al., 2008], ORB [Rublee et al., 2011]). V sú-
častnosti sa najčastejšie objavujú detektory založené
na metóde FAST [Rosten and Drummond, 2006] a
deskriptory vytvárajúce binárne príznakové vektory
(BRIEF, FREAK [Alahi et al., 2012]). V predchádza-
júcej práci sme porovnávali metódy SIFT, SURF a
ORB vzhl’adom na ich presnost’ a rýchlost’ výpočtu.
Na základe tohto porovnania sme sa rozhodli použit’
metódu SURF, ktorá je presnejšia ako ORB a rých-
lejšia ako SIFT.

Metóda SURF implementuje detektor a deskrip-
tor. Detektor pracuje v priestore viacerých škál, ktorý
vytvára pomocou filtrácie obrazu rôznymi vel’kos-
t’ami box filtrov (aproximácia druhej derivácie Gaus-
siánu). SURF hl’adá zaujímavé body ako lokálne ex-
trémy v 26 okolí. Deskriptor potom popisuje zaují-
mavé body 64 hodnotovým príznakovým vektorom.
Najprv extrahuje dominantnú orientáciu zaujímavého
bodu ako sumu z Haar waveletových odoziev v x,y a
xy smere. Potom rozdelí okolie na 16 regiónov a zo-
rientuje podl’a dominantnej orientácie. Z každého zo

16 regiónov extrahuje 4 príznaky: ∑dx, ∑dy, ∑ |dx|,
∑ |dy|.

Po extrakcii príznakových vektorov, môžme za-
čat’ porovnávat’ obrázky z databázou predpriprave-
ných príznakových vektorov zaujímavých objektov,
ktoré majú byt’ rozpoznané v obraze. Na porovná-
vanie sme sa rozhodli použit’ Euklidovskú vzdiale-
nost’ a metódu druhého najbližšieho suseda (použitá
v [Lowe, 2002]). Objekt identifikujeme ako prítomný
na obraze, ak je počet párov väčší ako 10. Tento
prah bol určený v predchádzajúcej práci. Po úspeš-
nej detekcii objektu, tento objekt musíme zaregistro-
vat’ kvôli vytvoreniu masky do modelu významných
oblastí.

3.2 Registrácia

Zitová et al. [Zitová and Flusser, 2003] identifikovala
štyri kroky v procese registrácie:

1. Detekcia príznakov

2. Porovnávanie príznakov

3. Určenie modelu transformácie

4. Prevzorkovanie a transformácia obrázku
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Prvé dva kroky procesu registrácie sme popísali v
predchádzajúcej časti, d’alej sa budeme venovat’ tre-
tiemu a štvrtému kroku. Ked’že pracujeme s 2D vý-
znamnými objektami transformácia, ktorú hl’adáme
je Homografia. Na určenie transformačnej matice po-
užívame páry zaujímavých bodov medzi obrazov a
zaujímavým objektom a RANSAC (iteratívne ná-
hodné vzorkovanie) prístup. V d’alšom kroku trans-
formujeme ohraničujúce body zaujímavého objektu
a vytvoríme binárnu masku jeho výskytu v obrázku.
Masku následne pridáme do modelu významných ob-
lastí. Proces detekcie a registrácie je znázornený na
obrázku 1.

Nedostatkom nášho riešenia je nesprávne vyhod-
nocovanie obrázkov s viacnásobným výskytom jed-
nej inštancie významného objektu. Riešením by bolo
napríklad klastrovanie párov a iteratívne počítanie
Homografie samostatne pre páry v jednotlivých klas-
troch. V tejto práci neberieme do úvahy obrázky s
viacnásobným výskytom objektov.

4 Navrhnutá modifikácia modelu

Pri našej práci sme ako základný model zvo-
lili [Hu et al., 2005]. Autori tohto prístupu využívajú
textúru ako prídavný príznak pozornosti pre detek-
ciu významných oblastí vo vstupnom obraze. Taktiež
navrhli stratégiu kombinácie príznakov, ktorá potláča
sporné výrazné oblasti v kontrastnej mape. Táto stra-
tégia používa lokálnu kontextovú informáciu na po-
tlačenie sporných oblastí a zvýraznenie pravých vý-
znamných oblastí.

Pri tomto prístupe sú pôvodne využívané 3 prí-
znaky: farba, intenzita a textúra. V našej práci sme
ako d’alší príznak použili masku výskytu zaujíma-
vého objektu (pozri čast’ 3).

Pri tvorbe kontrastnej mapy pre farbu boli pou-
žité zložky odtieň (Hue) a saturácia(Saturation) HSV
farebného modelu. Pre každú túto zložku bola vy-
tvorená mapa stredných hodnôt. Následne boli tieto
mapy spracované a nakoniec boli obe výsledné mapy
sčítané. Príznak intenzity je určený tret’ou zložkou
(Value) farebného modelu HSV. Získavanie textúr-
neho príznaku je popísané v nasledujúcej časti. Vý-
sledné mapy príznakov sú zobrazené na obrázku
Obr. 2.

4.1 Získanie textúrneho príznaku

Textúra je vel’mi dobre použitel’ná na zachytenie vi-
zuálnej pozornosti v obrazoch obsahujúcich malé ob-
jekty. Textúrny príznak pozornosti použitý v tomto
modeli bol získaný nasledovne.

Pre získanie textúrneho príznaku sa vstupný obraz
rozdelí na textúrne bloky (texture patches), kde každý
blok obsahuje p×q pixlov. Pomocou Gaborovej vln-
kovej transformácie aplikovanej na rôzne vel’kosti sa
pre každý textúrny blok získajú stredné hodnoty µsk
a štandardné odchýlky σsk, kde s označuje vel’kost’
a k označuje orientáciu. Pre S vel’kostí a K orientá-
cií tak vznikne SK máp stredných hodnôt MMs,k a
SK máp štandardných odchýlok SDMs,k , s = 1, . . . ,S
a k = 1, . . . ,K. Následne sa vytvoria mapy Average
Mean Difference (AMD) a Average Standard Devia-
tion Difference (ASDD) cez susedné bloky, kde AMD
pre blok na pozícii (i, j) je daná ako

AMDs,k(i, j)=
1
N ∑

u,v
|MMs,k(i+u, j+v)−MMs,k(i, j)|

(1)
a ASDD pre rovnaký blok je daná ako

ASDDs,k(i, j)=
1
N ∑

u,v
|SDMs,k(i+u, j+v)−SDMs,k(i, j)|,

(2)
kde N predstavuje počet susedov. Kontrast textúry v
bloku (i, j) v spracovanej mape vel’kosti s a orientácii
k sa získava ako

TCs,k(i, j) = AMDs,k(i, j).ASDDs,k(i, j). (3)

Následne sa finálny kontrast textúry v bloku (i, j) vy-
počíta ako

TC(i, j) = ∑
s

∑
k

TCs,k(i, j). (4)

Textúrny kontrast obsahuje oblasti záujmu aj v prí-
pade, ked’ iné príznaky ako farba intenzita zlyhajú.

4.2 Kombinácia príznakov

V tejto časti je popísaná stratégia kombinácie prízna-
kov a tvorba faktora potlačenia (suppression factor -
SF) v lokálnom kontexte pre adaptívnu kombináciu
násobných príznakov pozornosti ako intenzita, farba,
textúra a maska výskytu zaujímavého objektu.

Pri spracovaní príznakov farby, intenzity a textúry
je obraz rozdelený do blokov, kde každý blok obsa-
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Obr. 2: a) Pôvodný obrázok; Mapy príznakov pre: b) farbu, c) intenzitu, d) textúru, e) výskyt zaujímavého
objektu

huje p×q pixlov. Variácia kontrastu príslušného prí-
znaku v bloku centrovanom v (i, j) sa počíta ako

FV (i, j) =
1
N ∑

u,v
|MF(i, j)−MF(i+u, j+ v)|, (5)

kde MF(i, j) je stredná hodnota príznaku v bloku
(i, j) a N je počet susediacich blokov. Kontrasty na
bloku (i, j) pre n príznakov sú normované tak, aby le-
žali medzi [0,1]. Každý blok je teda reprezentovaný
pomocou n rozmerného kontrastného vektora prízna-
kov, ktorý je porovnávaný s ostatnými v jeho sused-
stve. Jeho kontrast je potlačený v prípade, že susedné
bloky sú podobné. Táto podobnost’ je určená pomo-
cou variancií dát pozdĺž vlastných vektorov n×n ko-
variančnej matice. Táto matica je získaná z kontrast-
ných vektorov príznakov pre blok (i, j) a jeho suse-
dov. Vlastné hodnoty λ̄ tejto matice reprezentujú po-
dobnost’, alebo rozdielnost’ pozdĺž vlastných vekto-
rov. Napríklad vel’ká (malá) vlastná hodnota určuje
vel’kú (malú) varianciu pozdĺž smeru zodpovedajú-
ceho vlastného vektora, čo implikuje vysokú (nízku)
diskriminačnú silu.

Faktor potlačenia (SF) pre blok (i, j) sa získava
ako

τ(i, j) = Πp
u=1λ̄u, (6)

kde hodnoty λ̄ sú zoradené vzostupne a parameter p
kontroluje stupeň potlačenia. Tento SF je získaný z
máp pre farbu, intenzitu a textúru. Výsledný faktor
potlačenia (SF) je následne kombinovaný s mapou
výskytu zaujímavého objektu, čo zaručuje význam-
nost’ zaujímavého objektu rovnako ako aj ostatných
významných oblastí v danom obraze.

Pre získanie mapy významných oblastí S(i, j) pre
blok (i, j) sú násobné príznaky pozornosti lineárne

kombinované a výsledok je vynásobený so SF

S(i, j) = τ(i, j).
k

∑
u=1

FVu(i, j). (7)

Výsledkom je mapa významných oblastí, ktorá ob-
sahuje pravé oblasti záujmu (AR). Lineárna kombi-
nácia kontrastných máp je implementovaná ako ich
sčítanie. SF pre každý blok je zobrazený ako ob-
raz s tmavými oblast’ami reprezentujúcimi vysoký
SF a svetlými oblast’ami reprezentujúcimi nízky SF .
Farba aj textúra sú schopné zachytit’ významné ob-
lasti, avšak prvá mapa obsahuje viac sporných AR,
ako druhá. Použitím SF sú tieto sporné oblasti od-
stránené.

5 Záver a budúca práca

Navrhnutý prístup sme testovali na sérii 21 obráz-
kov. Na obrázku Obr. 3 sú znázornené a porov-
nané niektoré z testovaných obrázkov a ich mapy vý-
znamných oblastí. Našou úlohou bolo detegovat’ vý-
znamné oblasi v obraze s prízvukom na zaujímavý
objekt, v našom prípade Horalku.

Ako možno vidiet’, model [Itti et al., 1998] zachy-
táva vel’ké množstvo nepravo významných oblastí.
Rovnako zlyháva pri obraze (Obr 3 spodný obrázok)
so slabým osvetlením. Ked’že tento model nevie vy-
užit’ prípadnú apriórnu informáciu o zaujímavosti ne-
jakého objektu, nevie sa prispôsobit’ konkrétnej situ-
ácií. Na druhej strane náš model vie v obraze roz-
poznat’ konkrétny objekt a zohl’adnit’ jeho výskyt pri
tvorbe výslednej mapy významných oblastí.

Výsledné mapy významných oblastí získané nami
navrhnutým prístupom dávajú pre danú úlohu
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Obr. 3: Porovnanie máp na detekciu významných oblastí v obraze. Stĺpce: vl’avo: Pôvodný obrázok, stred: Ob-
rázok s detekovanými významnými oblast’ami [Itti et al., 1998], vpravo: Obrázok s detekovanými významnými
oblast’ami pomocou navrhovaného prístupu

vel’mi dobré výsledky v porovnaní s mode-
lom [Itti et al., 1998].

V budúcnosti plánujeme rozšírit’ náš model na de-
tekciu významných oblastí pomocou využitia séman-
tickej informácie. Taktiež by sme chceli rozšírit’ de-
tekciu objektov o možnost’ detekcie viacerých inštan-
cií jedného objektu v obrázku (napríklad viacero ho-
raliek na jednom obrázku). V súčastnosti tiež pre-
bieha proces validácie navrhnutej metódy pomocou
zberu dát od užívatel’ov pomocou sledovania ich vi-
zuálnej pozornosti s využitím zariadenia Eye tracker
navrhnutého a skonštruovaného P. Fabom.
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Simulating watercolor painting using hybrid particle-grid approach
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Abstract: We look at the watercolor brush strokes
from the perspective of fluid dynamics and the pig-
ments movement within the moving water. We pro-
pose a method to plausibly simulate process of wa-
tercolor painting on computer. We present a method
based on 2D fluid simulation using Navier-Stokes
equations to simulate the ink diffusion. Intricate de-
tails of water flow are preserved by taking into ac-
count the vorticity. Paper roughness and structure
are considered in our approach when evaluating vis-
cous term. Pigment amounts are represented by in-
dividual particles, that are moved according to water
flow computed in a grid. Finally, to compose multi-
ple colored semi-transparent layers of brush strokes
Kubelka-Munk theory is used.
Keywords: ink simulation, ink diffusion, pigment
rendering

1 Introduction

Simulating watercolor painting has been an inter-
esting challenge in computer graphics. This artis-
tic technique produces attractive visuals but requires
skilled artist and a lot of patience. Having a digital
painting tool that provides plausible watercolor sim-
ulation could facilitate mastering the technique and
encourage experiments within artistic expression. We
aim at producing a model that covers pigment and
fluid motion that can be utilized in real-time applica-
tion with instant feedback.

Another motivation to our research is to preserve
the artistic process of painting the cultural artefact.
Many excellent painters producing the cultural her-
itage artefact are getting old and their skills have not
been passed to younger generation, we aim to pre-
serve the process and the skills by capturing them
with the virtual brush.

1.1 Previous work

So far the research in watercolor visualization has
focused mostly on offline rendering of a scene in
∗palenikova12@uniba.sk
†durikovic@sccg.sk

painterly style. Fluid motion and effects caused by
ink diffusion in water on paper’s surface are mod-
eled either by ad-hoc determined diffusion equa-
tions [Kunii et al., 1995] or by solving Navier-Stokes
equations for incompressible flow, mostly using Eu-
lerian approach. Pigment amounts are represented as
concentrations in water cells [Curtis et al., 1997] or
as individual particles taking their velocity from the
water movement [Xu et al., 2011].

Ink diffusion simulation has mostly been used for
monochromatic paintings such as Oriental calligra-
phy [Kunii et al., 1995]. However when multiple
pigments are needed, it is necessary to correctly com-
pose different ink layers. For this purpose, Kubelka-
Munk optical compositing equations have been used
[Curtis et al., 1997].

In our work we combine grid-based approach
to fluid simulation from [Curtis et al., 1997] with
particle-based approach to pigment simulation in
[Xu et al., 2011]. Particle based pigment simulation
hasn’t been used so far in 2D watercolor painting,
cited article utilizes ink particles in 3D simulation of
ink diffusion in a bowl of water. It gives us more
flexibility in data storage than grid-based method, es-
pecially when considering multiple layers of different
pigments in a painting.

2 Theoretical model

We first focus on visualization of brush strokes, since
it does not depend on chosen method of ink diffu-
sion and fluid motion. We represent water amount
and pigment thickness as scalar values of 2D grid.

2.1 Rendering overlapping brush strokes

To compose two layers of colored pigments with re-
flectance and transmittance values R1,R2 and T1,T2
respectively, we utilize the following Kubelka-Munk
equations:

R = R1 +
T1

2R2

1−R1R2
, T =

T1T2

1−R1R2
, (1)

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 301–303
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 Z. Páleníková



where R represents overall reflectance and T stands
for overall transmittance. Reflectance and transmit-
tance for individual layers are computed as follows:

R1 = sinh(bSx), T1 =
b
c ,

b =
√

a2−1, a = 1+ K
S , c = a sinh(bSx)+b cosh(bSx),

(2)
where K and S in these equations represent ab-

sorption and scattering coefficients of the evaluated
layer and x denotes thickness of the layer. We assume
layer thickness equals ink amount in fluid simulation.
In our work we use K and S values determined by
measurements in [Curtis et al., 1997]. Both the coef-
ficients as well as reflectance and transmittance are
computed as three-dimensional vectors correspond-
ing to the respective RGB components. When all
paint layers are composed into one, we compute fi-
nal reflectance value which is displayed on screen as
a composition of paint layer with paper’s reflectance
obtained from an RGB image of scanned paper.

Figure 1: Images in the top row represent two dried
overlapping strokes rendered with our system. On the
left side, the blue stroke is placed on top, while on the
right image the yellow stroke is the top-most. Bottom
image shows layer thickness used in rendering, it was
obtained by inverting lightness channel from scanned
image of a dry stroke in LAB colour model. Ab-
sorption and scattering coefficients for pigments were
taken from measurements in [Curtis et al., 1997]

2.2 Water dynamics simulation

The watercolor strokes can be separated into fluid dy-
namics layer simulating the water solvent movement

and the pigment layer simulating the diffusion ef-
fects. The continuous form of standard Navier-Stokes
equations for incompressible flow is given by:

∂~u
∂ t =−(~u ·∇)~u− ∇p

ρ +ν∇2~u+~F ,

∇ ·~u = 0,
(3)

where ~u is fluid velocity, ρ is fluid density, p stands
for pressure, ν and ~F represent viscosity and external
forces, respectively. To solve the equations we dis-
cretize the space into a uniform 2D grid and employ
the standard projection method, where we first, ad-
vect the fluid velocity and quantity. Then we compute
pressure at grid centers by solving Poisson equation
and subtract pressure gradient from advected veloc-
ity. In our implementation we omitted viscous term,
its role in damping the system will be replaced by dif-
fusion term described later. We use no-slip boundary
conditions on the borders of water puddles.

2.3 Fluid vorticity within brush stroke

Vorticity is responsible for uneven distribution of pig-
ments within the water solvent, the effect that can be
seen when the pigment density is very low. We em-
ploy the vorticity in the form of external force ~fvort

similar to [Xu et al., 2011]:

~fvort = ε(~ψ×~w)∆x, ~ψ =
~η
|~η | , ~η =∇|~w|, ~w=∇×~u,

(4)
where ε is a parameter for controlling the magnitude
of vorticity and ∆x represents the size of simulation
grid. Vorticity force then is added to velocity as the
last step of simulation.

2.4 Taking paper structure into account

Paper’s uneven surface has significant influence on
water flow. To simulate inhibition of velocity caused
by dragging the fluid across uneven surface we em-
ploy following viscosity term:

~unew =~u−∇~u ·h, (5)

where h stands for paper height at evaluated point. By
this we also achieve the global damping of system to
guarantee the stability.

2.5 Simulating pigment movement

Finally, to simulate changes in ink amounts accord-
ing to water flow, we use simple particle model. Each
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Figure 2: Brush strokes created by our system. Color represents the amount of fluid within the watercolor,
darker shades mean higher values. a) Single water brush strokes with swirls within the fluid. b) Second brush
stroke crossing the previous one with captured fluid flow. c) After a while the fluid reached its equilibrium.

particle represents a small amount of pigment. Move-
ment of ink particles is controlled by performing
second-order Runge-Kutta integration as follows:

~un
particle = ρ · ~un

water,
~pn
mid = ~pn

particle +
1
2 ∆t · ~un

particle,
~pn+1

particle =
~pn
mid +∆t · ~un

mid ,

(6)

where ~un
particle stands for velocity of given particle at

frame n, ρ is water density and ~un
water represents wa-

ter velocity at frame n in grid cell corresponding to
the position of given particle. New position ~pn+1

particle

is calculated by integrating water velocity - ~pn
mid rep-

resents position of particle moving half the step in
direction of particle’s current velocity and ~un

mid is wa-
ter velocity at grid cell corresponding to that posi-
tion. All particles of one stroke are then rendered as
point sprites into pigment thickness texture, which is
then used in stroke visualization as pigment thickness
value in Kubelka-Munk compositing equations.

3 Implementation

We implemented both fluid simulation and Kubelka-
Munk optical compositing on GPU using GLSL frag-
ment shaders. The amount of fluid and velocity
are stored in 2D textures, with simulation domain
using smaller grid resolution than the visualization
grid. Application runs at interactive framerate, per-
formance varies depending on size of simulation do-
main. Table 1 shows results of experiments with dif-
ferent grid sizes. All tests were performed on HP
Pavilion dv7 with NVidia GeForce 9600M GT graph-
ics card. Scaling visualization domain allows for

Grid sizes ratio
1.0 1.5 2.0

Grid size
320x240 57.93 54.85 56.19
400x300 52.38 54.99 54.62
512x384 39.87 38.45 27.48
640x480 25.73 24.83 16.07

Table 1: Table showing performance of our imple-
mentation measured as average frames per second.
Grid sizes ratio determines how much bigger is vi-
sualization domain compared to simulation domain.

higher resolution image while maintaining reason-
able image quality and responsiveness. Figure 2 has
been rendered with grid ratio 2.0 (2:1). Framerate
lower than 30fps displays noticable lag in user feed-
back.
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1 Introduction

Traditional techniques of computer animation in-
clude lot of artistic work with every movement for
every individual described and defined by the skilled
artist. More automatic solutions can be used for large
crowds when camera is further away and motion of
individuals does not need to be perfect.

Mexican wave simulation is an interesting
topic and some solutions were already found
[Farkas et al., 2003], [Chaudhuri et al., 2004],
[Yilmaz et al., 2011], but none of them used cellular
automaton which is used in our solution. We show
how it could be used for simple solution.

2 Our approach

Firstly, layout of a stadium is loaded, where seats are
associated with the rectangular grid. Each cell in a
grid is one seat. Every member of a crowd seats on
exactly one seat, but not every seat needs to be occu-
pied. Crowd is created only in the area with seats and
each individual has set of values, that describe per-
sonality. From these values we use only join mood
(0.0-1.0). The higher the value is the more is person
willing to join the wave propagation.

State of the cells in each step are calculated accord-
ing to the simple 8-neighborhood. Cells become ac-
tive (joins the wave propagation) if there is a least one
cell which is already in the active state. However to
create mexican wave pattern, only cells which are in
front, behind and to the right are taken into account.
Cell may change state even if it is not occupied. If
cell is not active it has state according to the sum of
active cells in the neighborhood.

Propagation of a mexican wave can be either clock-
wise, or counterclockwise. We show our method for
the clockwise solution, but counterclockwise could
be defined with simple mirroring of the rules. Wave
spreads to the new person from the neighbors to the
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Figure 1: Result during simulation.

right of the person, therefore also our neighborhood is
defined only to the right and only in distance of one
(in 8-neighborhood). To find out which cells are to
the right we associate in the initialization step look-
ing direction to each person, by calculating angle to
the center as following:

When we tried these simple rules, CA behaved
well, creating straight line pattern when propagat-
ing in the direction that was axis aligned see fig. 1.
Although this direction is what we expected, in the
corners there were some errors, when pattern is dis-
tracted and some cells are in active state very lately
which is unnatural. In the future work, we would like
incorporate visual system and bring more realistic so-
lution.
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Figure 1: Combination of shallow water simulation
(light blue particles) with a full 3D simulation of
Navier-Stokes equations (dark blue particles).

Simulation of large bodies of water by solving the
governing equation in 3 dimensions is computation-
ally expensive and therefore often a simplified solu-
tion is employed. A 2D simulation based on the Shal-
low water equation is often used to simulate large
bodies of water. Although a real-time simulation can
be achieved various limitations result from the 2D na-
ture of the simulation. Because a height field is used
to represent the fluid no complex effects, like drops,
splashes or breaking waves, might be simulated.
One simply solution is to add uncoupled particles to
the simulation like in [Chentanez and Müller, 2010],
where sprays, foam, and waterfalls were simulated
by generating uncoupled particles and interaction be-
tween these particles and the height field was han-
dled. Simulation of breaking waves was achieved
by adding fluid sheets in [Thurey et al., 2007]. A
full coupling of 2D and 3D simulation was pre-
sented in [Thürey et al., 2006] using lattice Boltz-
mann method. Even better results were achieved in
[Chentanez and Müller, 2011], where a combination
of tall cells and 3D grid cells was employed to simu-
late water in real-time.
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Although good results were achieved using the pre-
viously mentioned methods all handle the fluid in Eu-
lerian way. We use Smoothed Particle Hydrodynam-
ics (SPH) method, which is a Lagrangian method. We
are coupling the SPH-based shallow water simula-
tion with a full 3D SPH simulation solving Navier-
Stokes equations. The use of SPH for both the 2D
and the 3D simulation gives a fully Lagrangian ap-
proach. Thereby we get a simple handling of com-
plex and sparse simulation domains. The 3D simula-
tion is used only near the fluid surface where the com-
plex effect with high visual impact occur. Therefore
the most of the fluid domain is simulated with a fast
2D approach and a fast simulation can be achieved.
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Human skin is a complex material formed of mul-
tiple layers of different skin tissues. That is why ef-
fects, usually seen on other translucent materials also
occur on the skin. If we want to render it realistically,
we need to include this knowledge into our lighting
model. Our aim here is to design and implement a
working rendering system, that, apart from rendering
human skin, is capable of rendering also various non-
human characters. These can be often seen in games
or movies and to render them appropriately, we need
to use special methods.

We are using the concept of the deferred shading
[Deering et al., 1988] in our program. It is widely
used in various real-time applications to avoid a loss
of performance on shading hidden pixels. The ap-
proach also allows the using of many local lights and
directly supports HDR rendering as well as numerous
image-based postprocessing effects.

An important part of the project is the simula-
tion of the sub-surface scattering (SSS) effect. Our
work bases on a technique presented by d’Eon et
al. [d’Eon et al., 2007]. Their approach uses texture-
space diffusion to compute scattered lighting in real
time. Entire scene is first rendered into an off-screen
buffer. Then the shading is performed and intensity
values are blurred. Afterwards, in a separate geome-
try pass, the computed lightmap is used to render the
final image.

To increase the visual quality of our rendered im-
ages we use the ambient occlusion. Since we are
about to deal with dynamic scenes, we cannot simply
precompute the term. Therefore we have been us-
ing the screen-space ambient occlusion (SSAO) tech-
nique introduced by [Mittring, 2007]. The approach
uses per-pixel scene depth to estimate the amount of
the occlusion for each screen pixel. Method gives the
results rather fast, regardless the geometric complex-
ity of the rendered scene.

In order to extend the range of different skins our
system can handle, we decided to utilize the environ-
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Figure 1: From left to right phases of the SSS: shad-
ing without blur; blurred (5x5 pixels); more blurred
(17x17 pixels); the final image

ment mapping method to add the reflections of the
objects’s surroundings. The technique only produces
a very rough estimation of the reflected light, but the
method’s low computational demands make it highly
suitable for our purposes.

Final renders can be now controlled by several pa-
rameters of the skin, as are the reflectivness, bumpi-
ness or the amount of the translucency of the mate-
rial. None of these require any preprocessing, there-
fore can be dynamically changed in real-time without
a negative impact on the system’s performance.

Our solution is now capable of rendering the ob-
ject consisting of over 250K triangles with all effects
enabled and at 1920x1080 resolution with average
framerate over 20fps.
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Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

Physically-based simulation of granular material at
interactive frame rates is a necessary goal for many of
today’s applications. This article presents an ongoing
research to illustrate a new performance level of the
Discrete Element Method used in fast simulation of
granular materials.

The Discrete Element Method was introduced by
[Cundall and Strack, ]. Granular materials exhibit
unique physical properties which demand novel sim-
ulation techniques. However, due to limited compu-
tational resources it is a challenge to run even small
simulations of a few hundred granular assemblies in
three dimensions.

Fortunately, the massive parallel computation ca-
pabilities of modern GPUs make it possible to
simulate large systems at interactive frame rates
[Radeke et al., 2010]. In [Green, 2012], a high-
performance example code was developed based on
the Compute Unified Device Architecture (CUDA)
technology. Sample is publicly available as a foun-
dation for a more complex simulation system.

In present research, we adopt this sample to simu-
late sand and soil behaviour. There are several steps
to the performing the simulation:

• Building the grid data structure
• Neighbour search
• Contact model
• Integration
• Visualization

At first the uniform grid data structure is built.
Spatial subdivision technique divides the simulation
space so that it is easier to find the neighbours of a
given particle. Each particle is assigned to only one
grid cell based on its center point but it can potentially
overlap several grid cells. Thus, in neighbour search
we must also examine the particles in the neighbour-
ing cells (27 in total). Contact model resolves col-
lisions with other particles using the Cundall’s ap-
proach. We use Verlet integration scheme to deter-
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mine particle’s new position and velocity. Visualisa-
tion is achieved with point sprites.

Figure 1: Two scenes show granular material simu-
lated in our framework with 4 millions particles at
interactive frame-rates.

Figure 1 presents current results of our framework.
The simulations are executed on NVIDIA GTX680
graphics card. At the present development stage of
the framework it is possible to simulate about 10 mil-
lions particles with the frame-rate around 30 fps. The
future development of the framework will address
wetting and drying process in order to achieve more
complex material behaviour.
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We propose a parallel method for computing lo-
cal Laplacian curvature flows for triangular meshes.
Laplace operator is widely used in mesh processing
for mesh fairing, noise removal or curvature estima-
tion. If the Laplacian flow is used in global sense con-
straining a whole mesh with an iterative weighted lin-
ear system, it can be used even for mesh contraction
[Au et al., 2008]. However, numerical solution of
such a global linear system is computationally expen-
sive. Therefore, we have developed a method to com-
pute such an iterative linear system using only local
neighbourhoods of each vertex in parallel. Parallel
computation of local linear systems is performed on
GPU using OpenCL. We have evaluated speedups of
the parallelization using both local and global Lapla-
cian flows. We show test cases, where the parallel lo-
cal method can be used for mesh fairing. In contrary,
we also investigate and outline a fail case, where the
local Laplacian flow cannot be used. When the lo-
cal Laplacian flow has problems with global conver-
gence, we offer a global parallelization of the linear
system solving as an alternative. There are few op-
tions how to parallelize the mesh contraction process.
Here we analyze all three possibilities of paralleliza-
tion and discuss, which one is suitable for mesh fair-
ing and mesh contraction to zero volume.

The first option is the parallelization of QR decom-
position process. The QR algorithm decomposes ma-
trix A into a product A = QR of an orthogonal ma-
trix Q and upper triangular matrix R. Matrix Q is
orthogonal and therefore QT Q = I and solving lin-
ear system Ax = b is equal to solving linear system
R = QT b. An Householder transformation is used
to compute matrix Q and R. For this we have used
a free open-source scientific computing library Vien-
naCL [Rupp, 2013]. ViennaCL offers parallel QR de-
composition using OpenCL backend. When matrices
Q and R are obtained, the linear system R = QT b can
be evaluated very fast even on CPU, because R is a
triangular matrix.

The second option is to multiply the linear system
with AT and create normal equation AT Ax = AT b.
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This leads into a new linear system A
′
x = b

′
which

can be solved using parallel squared linear solver. A
straightforward way to parallelize solving of a linear
system is an iterative Jacobi method. When solving
the linear system AT Ax = AT b , matrix A is decom-
posed into upper triangular matrix U , lower triangu-
lar matrix L and diagonal matrix D. Each term of
vector x can be computed independently, thus each
vertex can be processed individually. Jacobi method
guarantee to converge, if matrix A is strictly diago-
nally dominant. Unfortunately, matrices obtained ap-
plying normal equations on Laplacian flow matrix do
not have to satisfy this condition. Therefore Jacobi
method will not converge for every input mesh and
cannot be used.

The third option is a hypothesis that the problem
can be solved locally. We construct the Laplacian lo-
cally and solve N small linear systems in parallel. For
this we use only local neighborhoods of each vertex.

We have compared six different methods for mesh
contraction (Table 1).

Method name Laplacian flow Processor
1. Global CPU Jama global CPU
2. VCL-QR global GPU
3. VCL-LSM global GPU
4. Local CPU Jama local CPU
5. OCL transfer local GPU
6. OCL interop local GPU

Table 1: Table shows description of three global and
three local methods used in the evaluation. Methods 1
and 4 are computed sequentially on CPU using Jama
library for QR decomposition, the rest is computed
on GPU in parallel.
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Abstrakt: V tomto článku prezentujeme spôsob
zostavovania variantov génu pomocou krátkych seg-
mentov pochádzajúcich z nových technológií sekve-
nujúcich DNA. Varianty génov najprv vyjadríme v
grafe variantov. Pomocou celočíselného lineárneho
programovania hl’adáme jednotlivé varianty v tomto
grafe.
Kl’účové slová: sekvenovanie genómov, zostavovanie
genómov, celočíselné lineárne programovanie

1 Úvod

Nositel’kou genetickej informácie je molekula de-
oxyribonukleovej kyseliny (DNA), ktorú si pre účely
tohto článku môžeme predstavit’ ako dlhý ret’azec
nad abecedou {A, C, G, T}. Rovnako aj segment,
gén a genóm budeme reprezentovat’ ako ret’azec nad
touto abecedou. Jednotlivé písmenká abecedy {A, C,
G, T} reprezentujú bázy adenín, cytozín, guanín a
tymín. Tento ret’azec zist’ujeme pomocou sekveno-
vania, pričom v súčasnosti sa nedá sekvenovat’ l’u-
bovol’ne dlhá sekvencia. Namiesto toho sa sekve-
nujú len kratšie úseky, z ktorých sa neskôr poskladá
daná vzorka. Zostavovanie genómov nie je priamo-
čiary proces, vyskytujú sa v ňom tieto tri základné
problémy:

1. Sekvenovacie chyby - chybné segmenty.

2. Nerovnomerné pokrytie - niektoré úseky sú za-
chytené menším počtom segmentov, poprípade
pre daný úsek na vzorke nie je žiadny segment.

3. Repetetívne úseky - úsek vo vzorke, ktorý sa v
nej nachádza viackrát.

Segmenty s ktorými pracujeme, pochádzajú zo
sekvenovacích technológií druhej generácie. Tieto
technológie dokážu za deň určit’ miliardy báz
[Pop and Salzberg, 2008]. Ich nevýhodou je, že seg-
menty, ktoré produkujú, sú dlhé iba zhruba sto báz.
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Sekvenovacie technológie starej generácie produkujú
segmenty dlhé 500 – 1000 báz. Preto zostavovanie
genómov pomocou segmentov pochádzajúcich z dru-
hej generácie sa stáva náročnejšie. Napríklad kvasin-
kové gény, ktorých dĺžka je približne 1000 báz, by
sme vedeli pokryt’ dvoma segmentami pochádzajú-
cimi zo sekvenovacej technológie starej generácie.
Čo pomocou segmentov pochádzajúcich zo sekveno-
vacej technológie druhej generácie nie je možné. Na
druhej strane sú tieto technológie lacnejšie ako pred-
chádzajúce sekvenovacie technológie. Príkladom al-
goritmu zostavujúceho sekvencie zo segmentov po-
chádzajúcich zo sekvenovacích technológií druhej
generácie je Velvet [Zerbino and Birney, 2008].

V genómoch (súbore všetkých génov) sa pomerne
často stáva, že nejaký gén sa skopíruje na iné miesto v
rámci genómu. Následne prebiehajú mutácie (substi-
túcie, inzercie, alebo delécie) v oboch kópiách a kó-
pie sa začnú mierne líšit’. Takýmto rôznym verziám
pôvodného génu hovoríme varianty.

Varianty génov je v rámci dlhej sekvencie DNA
t’ažké identifikovat’. V našej práci sa snažíme túto
úlohu riešit’ priamo na sekvenovaných krátkych úse-
kov (segmentov) pochádzajúcich z rôznych variantov
toho istého génu.

Problém 1. Zostavovanie variantov génu
Vstup: sekvenované krátke segmenty DNA a refe-
renčná sekvencia génu
Problém: Zostavit’ zo sekvenovaných segmentov
DNA varianty génu
Výstup: poskladané varianty génu.

Zdalo by sa, že najjednoduchšie riešenie tohto
problému získame tak, že najskôr zostavíme celý
genóm a potom jednoducho nájdeme varianty vy-
braného génu. Práve prítomnost’ variantov, ktoré sú
si navzájom vel’mi podobné, predstavuje ale vel’ký
problém pre algoritmy pracujúce s dátami pochá-
dzajúcich zo sekvenovania novej generácie. Je to-
tiž vel’mi t’ažké rozhodnút’, či sa v danej alternatíve
jedná o chybu sekvenovania, alebo má daný gén via-
cej variantov. V podstate sa tu stretávajú dva základné
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problémy, ktoré robia zostavovanie genómov nároč-
ným: opakujúce sa úseky a sekvenovacie chyby.

V takejto situácii dokáže pomôct’, ak sú jednotlivé
segmenty spárované. To znamená, že máme dvojice
segmentov, ktoré sú vzdialené niekol’ko desiatok báz
(vid’ Obr. 1).

Obr. 1: Na obrázku vidno spárované segmenty, sú
to dva segmenty spojené svorkou. Pod nimi je úsek,
ktorý bolo možné zostavit’ zo segmentov. Avšak nie-
ktoré miesta ostali nepokryté a tie sa nepodarilo re-
konštruovat’. Dostali sme tri súvislé úseky, no vd’aka
spárovaným segmentom vieme aspoň povedat’ ako na
seba nadväzujú.

Charakterizovali sme biologický problém zostavo-
vania variantov génu, čo znamená stanovit’ jednot-
livé varianty na základe sekvenovaných krátkych seg-
mentov DNA pochádzajúcich z rôznych variantov.
Na základe tejto definície problému vytvoríme infor-
matický problém, ktorý bude riešit’ zostavovanie va-
riantov génu.

2 Zostavovanie variantov génu

V tejto kapitole ukážeme, ako formalizovat’ biolo-
gický problém popísaný vyššie.

Na začiatku sekvenované segmenty zarov-
náme k referenčnému génu, napríklad pomocou
algoritmu Blat [Kent, 2002], prípadne Tophat
[Trapnell et al., 2009]. To znamená, že pre každý
segment určíme, z ktorej časti referenčného génu po-
chádza. Z každého zarovnaného segmentu môžeme
určit’ pozície, v ktorých sa líši oproti referenčnému
génu. Jednotlivé bázy odlišné od referenčného
génu nazveme alternatívy a pozíciu, na ktorej sa
alternatívy vyskytujú, označíme ako nejednoznačnú.

Aby sme reprezentovali závislosti medzi jednot-
livými alternatívami, zostavíme tzv. graf variantov.
Graf variantov vyjadruje, ktoré zmeny sa nachádzajú
v jednom segmente, či páre segmentov, a teda aj v
jednej variante génu.

Definícia 1. Graf variantov je orientovaný acyklický
graf, ktorý pre každú nejednoznačnú bázu referenčnej
sekvencie obsahuje niekol’ko vrcholov reprezentujú-
cich všetky alternatívy na danej pozícii. Hrana spája
dva vrcholy (u,v), ak existuje segment alebo pár seg-
mentov, ktorý naraz obsahuje obe alternatívy zodpo-
vedajúce vrcholom u a v. Orientácia hrán je v smere
referenčnej sekvencie.

Príklad grafu variantov môžeme vidiet’ na obrázku
3.

V grafe variantov budeme reprezentovat’ jednot-
livé varianty génov cestami vedúcimi z počiatočného
vrchola (vrchola, do ktorého nevchádza žiadna hrana)
do koncového vrchola (vrchola, z ktorého nevychá-
dza žiadna hrana). Nie všetky hrany musia byt’ zahr-
nuté v takýchto cestách, každá hrana však musí byt’
cestou popísaná.

Definícia 2. Cesta c popisuje hranu (u,v) nachádza-
júcu sa v grafe G, ak sa dvojica vrcholov u, v nachá-
dza na ceste c.

Problém pri reprezentácii variantov génov ako
ciest môžeme vidiet’ na obrázku 2. V tomto prí-
klade existuje variant obsahujúci všetky tri nejednoz-
načné bázy/vrcholy v1, v2 aj v3, no neexistuje seg-
ment, ktorý by súčasne pokrýval vrchol v1 a v2. V na-
šich experimentálnych dátach sa ale takéto udalosti
nevyskytujú, pretože spárované segmenty mali me-
dzi sebou vhodnú vzdialenost’, vel’kost’ a dostatočné
pokrytie referenčnej sekvencie. Preto je v našom prí-
pade cesta dobrou reprezentáciou variantu génu.

V1

V2

V3

Obr. 2: Príklad malého grafu variantov pre 3 vrcholy.

Teraz môžeme popísat’ hl’adanie variantov génu
ako hl’adanie minimálnej množiny ciest, v ktorej
bude popísaná každá hrana grafu variantov.
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Problém 2. Hl’adanie ciest v grafe variantov
Vstup: graf variantov G
Problém: Nájst’ k ciest na grafe G, ktoré popisujú
všetky hrany v G, kde k je minimálne možné.
Výstup: k ciest na grafe G

Biologický problém 1 sme teda vyjadrili ako hl’a-
danie minimálneho počtu ciest na grafe variantov,
ktoré popisujú všetky jeho hrany. V d’alších kapito-
lách sa budeme venovat’ riešeniu tohto informatic-
kého problému.

3 Redukovaný graf variantov

Predtým, ako začneme hl’adat’ cesty, ktoré popisujú
všetky hrany v grafe variantov, nájdeme hrany, kto-
rými budú tieto cesty prechádzat’. Takéto hrany ne-
skôr využijeme na redukciu času pri riešení pôvodnej
úlohy.

Definícia 3. Nech {c1, . . . ,ck} je minimálna množina
ciest popisujúcich všetky hrany v grafe variantov G.
Redukovaný graf variantov je zjednotením všetkých
hrán použitých cestami c1, . . . ,ck.

Označme v1, . . . ,vn vrcholy grafu variantov v po-
radí rastúcej pozície v sekvencii. Označme tiež mno-
žinu vrcholov, z ktorých vedie cesta do vrchola vi,
ako Mi. Nasledujúce tvrdenia poukazujú na dôležité
vlastnosti grafu variantov, ktoré využijeme pri hl’a-
daní redukovaného grafu variantov.

Veta 1. V grafe variantov neexistuje vrchol vi, pre
ktorého k > 1 predchodcov vi1 , . . . ,vik s prislúcha-
júcimi množinami vrcholov Mi1 , . . . ,Mik platí: vi1 ∈
Mi2 ∧ vi2 ∈Mi3 ∧·· ·∧ vik ∈Mi1 .

Veta 2. Majme tri vrcholy vi,v j,vk a ich množiny do-
siahnutel’ných vrcholov Mi,M j,Mk. Potom platí: ak
vi ∈M j a súčasne v j ∈Mk, potom vi ∈Mk.

Algoritmus 1 zobrazuje pseudokód algoritmu na
hl’adanie redukovaného grafu variantov. Postupne
graf prejdeme od najl’avejšieho vrchola po najpra-
vejší vrchol. Pre každý vrchol vi spočítame mno-
žinu Mi nasledujúcim spôsobom. Na začiatku obsa-
huje len svoj vlastný vrchol vi. Postupne ju zjedno-
cujeme s množinami jeho predchodcov v poradí od
predchodcu s najvyšším číslom po predchodcu s naj-
nižším číslom vrchola. Je zrejmé, že každá hrana,

ktorá rozširuje množinu Mi o d’alšie vrcholy musí le-
žat’ na niektorej ceste c1, . . . ,ck, preto ju zavedieme
do redukovaného grafu.

Časová zložitost’ prezentovaného algoritmu je
O(n3). V najvnútornejšom cykle riadkov 6 – 11 sa
postupne prejdú predchodcovia vrchola vi, ktorých je
nanajvýš O(n). Zjednotenie množín má časovú zlo-
žitost’ O(n), teda zložitost’ tohto cyklu je O(n2). Na
riadku 4 spracúvame postupne každý vrchol. Ked’že
počet vrcholov je n, výsledná časová zložitost’ je
O(n3).

Redukovaný graf variantov pre graf variantov z ob-
rázka 3 môžeme vidiet’ na obrázku 4.

4 Celočíselný lineárny program na
hl’adanie variantov génu

Výstup z algoritmu uvedeného v predchádzajúcej ka-
pitole bude využívat’ celočíselný program, ktorý rieši
Problém 2. Predpokladáme totiž, že tento problém je
NP-t’ažký, preto navrhujeme riešenie pomocou celo-
číselného lineárneho programu.

Označme si množinu hrán redukovaného grafu Er,
množinu hrán grafu variantov E a množinu jeho vr-
cholov V . Ako Vs označme množinu počiatočných vr-
cholov, vrcholov do ktorých nevchádza žiadna hrana.
Podobne Vt označíme množinu koncových vrcholov,
teda vrcholov z ktorých nevychádza žiadna hrana

Predpokladajme, že minimálna množina ciest,
ktoré popisujú hrany grafu variantov, má nanajvýš k
ciest. Náš lineárny program obsahuje tri sady binár-
nych premenných; xi,e, yi,e a zi,v s nasledujúcim vý-
znamom:

1. xi,e = 1, ak hrana e ∈ Er je na i-tej ceste

2. yi,e = 1, ak hrana e ∈ E je popísaná i-tou cestou

3. zi,v = 1, ak vrchol v ∈V leží na i-tej ceste

Pre každú potenciálnu cestu teda budeme mat’
jednu sadu premenných, pričom v prípade, že cesta
nie je potrebná, budú všetky premenné zodpoveda-
júce danej ceste nulové.
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Algorithm 1 Algoritmus na hl’adanie redukovaného grafu variantov.
1: vstup: graf variantov G . vrcholy G sú topologicky usporiadané (napr. v poradí rastúcej pozície)
2: vybrateHrany = {}
3: for i = 1 . . .n do
4: Mi = {vi}
5: for j = i−1 . . .1 ; (v j,vi) je hrana v G do . prechádzame predchodcov vrchola vi

6: . v poradí od najvyšších identifikátorov
7: if v j 6∈Mi then
8: Mi = Mi∪M j

9: vyhrateHrany = vybrateHrany ∪{(v j,vi)}
10: end if
11: end for
12: end for
13: vrát’ vybrateHrany

Celočíselný lineárny program:

minimalizu j
k

∑
i=1

∑
v∈Vs

zi,v

za podmienok 1

∀i : ∑
v∈V

idvzi,v ≥ ∑
v∈V

idvzi+1,v (1)

∀i : ∀v ∈V −Vs : zi,v = ∑
(u,v)∈Er

xi,(v,u) (2)

∀i : ∀v ∈V −Vt : zi,v = ∑
(v,w)∈Er

xi,(v,w) (3)

∀i : ∑
v∈Vs

zi,v ≤ 1 (4)

∀i : ∑
v∈Vt

zi,v ≤ 1 (5)

∀i : ∀(u,v) ∈ E : yi,(u,v) ≤
1
2
(zi,u + zi,v) (6)

∀(u,v) ∈ Er :
k

∑
i=1

xi,(u,v) ≥ 1 (7)

∀(u,v) ∈ E :
k

∑
i=1

yi,(u,v) ≥ 1 (8)

∀i : ∀(u,v) ∈ Er : xi,(u,v) ∈ {0,1} (9)

∀i : ∀(u,v) ∈ E : yi,(u,v) ∈ {0,1} (10)

∀i : ∀v ∈V : zi,v ∈ {0,1} (11)

Účelovou funkciou chceme zabezpečit’, že vybe-
rieme minimálny počet ciest. Počet ciest možno spo-
čítat’ napríklad tak, že spočítame kol’kokrát boli po-
užité vrcholy z Vs.

1idv v prvej podmienke lineárneho programu je identifiká-
tor vrchola v (topologické poradie rastúcej pozície). Z pohl’adu
lineárneho programu je tento parameter vrchola konštanta.

Jednotlivými podmienkami chceme zabezpečit’:

1. podmienkou: výber jednoznačného optimálneho
riešenia

2. podmienkou: jedinečný výskyt vrchola, ktorý
nie je štartujúci, na každej ceste.

3. podmienkou: jedinečný výskyt vrchola, ktorý
nie je končiaci, na každej ceste.

4. podmienkou: práve jeden štartujúci vrchol pre
každú cestu.

5. podmienkou: práve jeden končiaci vrchol pre
každú cestu.

6. podmienkou: aby každá hrana bola priradená ku
cestám, ktorými je popísaná.

7. podmienkou: každá hrana z Er sa použije v ne-
jakej ceste.

8. podmienkou: každá hrana z E je nejakou cestou
popísaná.

Veta 3. Minimálny počet ciest v grafe variantov,
ktoré popisujú všetky jeho hrany práve raz, nie je via-
cej ako počet všetkých hrán v grafe.

Dôkaz. Ak tieto cesty spolu popisujú všetky hrany
grafu variantov, potom musí každá z nich popisovat’
aspoň jednu hranu, ktorá nepopisuje žiadna iná cesta,
inak by sme ju mohli vynechat’.

Ostáva sa ešte vyjadrit’ k vel’kosti lineárneho prog-
ramu, teda počtu podmienok. Z vety 3 vyplýva, že pa-
rameter k lineárneho programu je nanajvýš počet hrán
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v grafe variantov. Ked’že počet každej podmienky (1)
– (11) je súčin počtu ciest a počtu hrán, respektíve
vrcholov grafu variantov, je týchto podmienok spolu
polynomiálne vel’a, teda O(m2), kde |E|= m.

5 Výsledky

Rozhodli sme sa skúmat’ varianty génu formate de-
hydrogenase. Jeho dĺžka je zhruba 1100 báz. Tento
gén je zaujímavý tým, že sa v genóme niektorých
kvasiniek nachádza vo viacerých kópiách a tým vy-
tvára viacero variantov génu. Napríklad Saccharomy-
ces cerevisiae má 2 kópie, Candida albicans 3 má kó-
pie, Yarrowia lipolytica má 10 kópií. Grafy na ob-
rázkoch 3 a 4 boli vytvorené z experimentálnych dát
genómu kvasinky Magnusiomyces magnusii. Spáro-
vané segmenty boli získané pomocou technológie
druhej generácie Illumina [Wooley et al., 2010] a ich
dĺžka bola približne 100 báz. Vzdialenost’ medzi
stredmi spárovaných segmentov sa pohybovala okolo
160 báz. Na základe týchto grafov sme našli 6 varian-
tov génu formate dehydrogenase v kvasinke Magnu-
siomyces magnusii. Jednotlivé varianty sú na obrázku
5.

6 Záver

V tejto práci sme skúmali, ako pomocou spárova-
ných segmentov zostavit’ varianty toho istého génu.
Najprv sme si tento problém charakterizovali ako
biologický problém (vid’ Problém 1). Tento prob-
lém sme následne pretransformovali na informatický
problém (vid’ Problém 2). Na to, aby sme mohli vy-
riešit’ informatický problém pre zostavovanie varian-
tov toho istého génu, vytvorili sme si grafovú repre-
zentáciu jednotlivých alternatív voči referenčnému
génu. Túto štruktúru nazývame graf variantov. Každý
variant génu je v tomto grafe vyjadrený cestou z po-
čiatočného vrchola do koncového vrchola. Graf sme
následne redukovali kubickým algoritmom na redu-
kovaný graf variantov. Pomocou celočísleného line-
árneho programu sme hl’adali minimálny počet ciest
idúcich po redukovanom grafe variantov, ktorý popi-
suje každú hranu grafu variantov. Na záver sme tento
prístup otestovali na experimentálnych dátach pochá-
dzajúcich z kvasinky Magnusiomyces magnusi.
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Obr. 3: Graf variantov, ktorý sme dostali na experimentálnych dátach. Vrcholy sú rozdelené do štyroch vodo-
rovných blokov. Tieto bloky predstavujú štyri bázy: A, C, G, T. Zároveň sú vrcholy horizontálne usporiadané
podl’a pozície.
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Obr. 4: Redukovaný graf variantov z grafu na obr. 3. Pomocou algoritmu popísaného v kapitole 3 sme vybrali
hrany, z ktorých sa budú skladat’ cesty popisujúce všetky hrany v grafe variant. Rovnako, ako na predchá-
dzajúcom obrázku, aj na tomto obrázku sú vrcholy rozdelené do štyroch vodorovných blokov. Tieto bloky
predstavujú štyri bázy: A, C, G, T. Zároveň sú vrcholy horizontálne usporiadané podl’a pozície.
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Obr. 5: V kvasinke Magnusiomyces magnusii sme našli 6 variantov génu formate dehydrogenase (cesta jednej
farby predstavuje jeden variant). Dostali sme ich na základe grafu variantov z obr. 3 a jemu zodpovedajúceho
redukovaného grafu variantov z obr. 4
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Abstract: In the online graph exploration problem,
an agent explores an unknown weighted graph, aim-
ing to visit each vertex at least once and return to
the starting node while minimizing the total cost of
its walk. The topology of the graph is revealed to
the agent gradually: After visiting a node the agent
learns all edges incident to it. We provide some addi-
tional information about the input for the agent in the
form of advice, and study the trade-off between the
amount of provided advice and the competitive ratio
(with respect to an optimal offline algorithm knowing
the graph beforehand).

In this paper, we focus on the exploration problem
on two restricted classes of graphs. We give asymp-
totically tight bounds of Θ(logn) and Θ(n logn) on
advice necessary to yield an optimal solution on cy-
cles and unweighted graphs, respectively. Further-
more, we propose a new algorithm achieving the
competitive ratio of 1+3/2r+1 on cycles for any con-
stant r ≥ 2, while requiring advice of size O(logr)
bits. Finally, we provide a lower bound of Ω(n) on
advice necessary to achieve a competitive ratio better
than 7/6 on unweighted graphs.
Keywords: online graph exploration, online algo-
rithms, advice complexity

1 Introduction

The online graph exploration problem is a natural for-
malization of the practical scenario in which an agent
explores an unknown environment.

The environment is modelled as an undirected
graph G= (V,E). Vertices are assigned n different la-
bels (where n= |V |), so an agent is able to distinguish
between them. Each edge has a non-negative weight,
sometimes referred to as length. The agent starts its
walk in a designated vertex s and moves along the
edges. It learns the topology of G just by observing
its neighbourhood during the exploration: Upon ar-
rival at a vertex v, the agent is shown the weights of
∗bob@ksp.sk
†kralovic@dcs.fmph.uniba.sk

incident edges and the labels of corresponding adja-
cent vertices. The goal is to visit every vertex of G at
least once and return to s.

When the agent traverses an edge e, it pays a cost
equal to the weight of e. The total cost of a walk is
the sum of traversal costs. We measure the efficiency
of an agent by comparing its cost and the cost yielded
by an optimal offline algorithm (i.e. knowing graph G
beforehand). We use the notion of competitive anal-
ysis: An algorithm A is r-competitive, if there is a
constant α such that for every input G it holds

C(A(G))≤ r ·C(OPT(G))+α

where C(A(G)) and C(OPT(G)) are the costs of the
walks found by A and an optimal algorithm, respec-
tively.

The absence of information about the input is the
essential feature of all online problems. However, for
many problems the complete information is not nec-
essary for an algorithm to yield an optimal solution,
and a small amount of information may be sufficient
to achieve considerably better competitive ratio (as
in comparison with no information at all). We use
the notion of advice complexity to quantitatively de-
scribe the amount of information lacking: For any in-
put, we provide the algorithm an additional read-only
tape with advice bits specific for that input. We de-
note the maximum number of bits the algorithm reads
on any graph on n vertices by s(n).

Related Work

Currently, there is not known any algorithm
with a constant competitive ratio. On planar
graphs, the algorithm BLOCKING formulated in
[Megow et al., 2012] is 16-competitive.

Nearest neighbour (NN) algorithm is a simple
heuristic also known in the offline setting of our
problem (i.e. travelling salesman problem). An
agent obeying the NN strategy travels from the cur-
rent node to the nearest unvisited node, until it
explores the entire graph. After that, it returns
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to s using the shortest path available. Although
this algorithm achieves competitive ratio of Θ(logn)
([Rosenkrantz et al., 1977]) on general graphs, on cy-
cles it is 1.5-competitive ([Asahiro et al., 2010]). A
more efficient algorithm called DIST was presented
in [Miyazaki et al., 2009]. It achieves the competitive
ratio of (1+

√
3)/2, which was proven optimal for an

online algorithm on cycles.

If we restrict the class of inputs on unweighted
graphs (in other words, graphs with a single edge
weight), the DFS algorithm was proven optimal with
the competitive ratio of 2 ([Miyazaki et al., 2009]).

The benefits of advice provided for an exploring
agent were studied in [Dobrev et al., 2012]. The au-
thors showed that Ω(n logn) bits of advice are nec-
essary to achieve an optimal solution, and devised
a (6+ ε)-competitive algorithm requiring linear ad-
vice. Moreover, they proved a lower bound of 5/2−ε
on the competitive ratio of any deterministic algo-
rithm without advice.

Our Results

In this paper we consider the exploration problem
on two restricted classes of graphs: cycles and un-
weighted graphs.

First we give an asymptotically tight bound of
Θ(logn) on advice necessary to yield an optimal so-
lution on cycles. To show how a constant number of
advice bits can be utilized, we propose a new algo-
rithm achieving the competitive ratio of 1+ 3/2r+1

on cycles for any constant r ≥ 2, while requiring ad-
vice of size Θ(logr) bits.

As for unweighted graphs, we give an asymptoti-
cally tight bound of Θ(n log∆) on advice necessary
to yield an optimal solution on graphs with maxi-
mum degree of ∆. This result implies the bound
of Θ(n logn) for unweighted graphs with unbounded
degree, thereby generalizing the lower bound from
[Dobrev et al., 2012]. Finally, we give a lower bound
of Ω(n) on advice necessary to achieve a competitive
ratio less better 7/6.

A note on notation: Throughout this paper logn
denotes binary logarithm.

2 Exploring Cycles

2.1 Optimal Solution

In this section, we give asymptotically matching
lower and upper bounds on the amount of advice nec-
essary to yield an optimal solution on a cycle.

At first glance, the problem of exploring a cycle
appears to be trivial. However, if the length of the
longest edge is greater than the sum of remaining
lengths, no optimal solution uses the longest edge.
To capture this fact formally, let us denote the length
of the longest edge by `m and the sum of lengths of all
edges by L. The walk from the starting node s around
the cycle and back to s uses every edge exactly once
and therefore costs L. An alternative walk starts in
s, leads to one of the longest edge’s endpoints, then
turns back and continues through the rest of the cycle
to visit the opposite endpoint, and finally returns to s.
The cost of this walk is 2(L− `m), as it uses all edges
except the longest one exactly twice. It can be easily
shown that the first walk is optimal when `m ≤ L/2,
otherwise the second walk is optimal.

2.1.1 An Upper Bound on Advice

Whether it is optimal to use every edge of the cycle
or to skip the longest one, we can communicate it to
the agent in a single bit of advice. In the second case,
the agent must be able to recognize the longest edge,
even before seeing the complete cycle. Therefore we
encode to the advice the number of edges the agent
can traverse until it reaches the longest edge.

Let n be the number of nodes of the cycle. We
need to encode an integer from the range 0, . . . ,n−1,
which can be done using dlogne bits. As the agent
does not know the number of nodes in advance, we
use additional 2dlogdlognee bits to encode the value
of dlogne in a prefix-free code, interleaving the bi-
nary digits with ones and appending a zero after the
last digit. Hence the total advice given to the agent is
logn+O(log logn) bits.

2.1.2 A Lower Bound on Advice

For any k≥ 2 let us define a cycle Ck with the follow-
ing sequence of edge lengths (starting and ending in
the node s): 1,3,9, . . . ,3k−1,3k,3k−1, . . . ,9,3,1.

The graph Ck consists of 2k+ 1 edges, the sum of
their lengths is 2 · 3k − 1 and the greatest length is

316 P. Fulla



s
11

33

99

27

Figure 1: Graph C3

3k. As 3k > (2 · 3k− 1)/2, no optimal walk uses the
longest edge.

Note that a deterministic agent cannot behave opti-
mally on both graphs Ci and C j for i < j. The graphs
are indistinguishable after traversing the first i edges,
hence in the next step the agent moves identically on
both of them. However, on the graph C j the agent
must traverse the next edge of length 3i, but on the
graph Ci it must not.

Let us consider all cycles Ck with at most n nodes,
i.e. the graphs C2,C3, . . . ,Cb(n−1)/2c. An optimal
agent cannot receive the same advice string for any
two of them, thus it requires at least

dlog(b(n−1)/2c−1)e= logn+O(1)

bits of advice.

2.2 Improving Competitive Ratio

The algorithm NN (nearest neighbour) always visits
the unvisited node closest to the current node. It was
shown by [Asahiro et al., 2010] that on cycles, NN is
1.5-competitive. In this section, we present an algo-
rithm based on NN that makes use of a constant num-
ber of advice bits to achieve better competitive ratio.
Again, we focus only on the case when `m > L/2,
since otherwise we can ensure the optimal behaviour
of the agent with a single advice bit.

2.2.1 The Algorithm

If we are not allowed to traverse the longest edge,
then for every node v there is a unique path from s
to v. We call an edge heavy, if it is longer than the
path from s to it. Note that the longest edge of the
cycle is heavy (both of its corresponding paths are
shorter than `m). Just like NN, our algorithm does not

traverse the longest edge and hence can recognize a
heavy edge in the moment it visits its first endpoint.

Let r be an integer greater than 1. For a given input,
we count the heavy edges on each of the two paths
connecting s and the endpoints of the longest edge.
We encode to advice these two values modulo r. (To
do that, d2logre bits are sufficient.)

Our algorithm acts like NN with one exception.
When the nearest node is not adjacent to the current
one, there is an untraversed heavy edge e incident to
the current node. The agent can be sure that e is not
the longest edge, if the number of heavy edges on the
path from s to e is not congruent modulo r to the value
given in advice. If that is the case, the agent diverges
from the nearest neighbour strategy and continues by
traversing e; otherwise it moves as the NN algorithm.

After visiting all the nodes, the agent returns to s
following the shortest path.

2.2.2 Competitive Analysis

There are two paths connecting s and the longest
edge; we call them A and B in an arbitrary order. Let
us define DA as the shortest subpath of A starting in an
endpoint of the longest edge and containing r heavy
edges. If there are fewer than r heavy edges in A, we
define DA = A. Let TA be the subpath of A consisting
of all remaining edges. Analogously, we define sub-
paths DB and TB of B. Let T be the concatenation of
TA and TB.

s

`m

TA TB

DA DB

Figure 2: An illustration of the notation used in the
analysis for r = 2. The thick edges are heavy, the thin
squiggly lines represent paths.

Online Graph Exploration with Advice: Cycles and Unweighted Graphs 317



We show that the path DA (DB) forms a substantial
part of A (B).

Lemma 1. For any cycle, |DA| ≥ (2r− 1) · |TA| and
|DB| ≥ (2r−1) · |TB|.

Proof. If there are fewer than r heavy edges in A, the
path TA is empty and therefore the claim holds.

Let there be r heavy edges in A, we consider them
in order of their distance from s. The first heavy edge
(nearest to s) is, by definition, longer than TA. The
second heavy edge is longer than the concatenation of
TA and the first heavy edge, thus its length is greater
than 2 · |TA|. By induction, the length of the i-th heavy
edge is greater than 2i−1 · |TA|. These inequalities to-
gether imply:

|DA| ≥ |TA|+2 · |TA|+ · · ·+2r−1 · |TA|= (2r−1) · |TA|

The proof of the other claim is analogous.

Now we give an upper bound on the length of the
agent’s walk.

Lemma 2. For any cycle, the agent’s cost on it is at
most 2(|DA|+ |DB|)+5 · |T |.

Proof. Let us divide the agent’s walk into two phases.
During the first phase the agent moves only using the
edges of T ; the second phase starts with a traversal of
an edge from DA∪DB.

To bound the cost of the first phase, we place on
every edge of T a number of coins equal to the length
of the edge. In addition, we place |T | coins on both
edges from DA ∪DB incident to T . We claim that
these 3 · |T | coins are sufficient to pay for the cost
of the first phase. If the agent traverses the edge e
incident to the current node, we pay for this move
with coins placed on e. Otherwise, the agent moves
to a node that is nearer than the opposite endpoint of
e, thus the coins on e are also sufficient to pay for this.

Without loss of generality, let us assume that the
second phase starts with a traversal of an edge from
DA. Because of the check of congruency modulo r,
our algorithm continues traversing all edges of DA

until it reaches the cycle’s longest edge. After that, it
turns back to visit the remaining nodes. It continues
traversing in the same direction until it reaches the
other endpoint of the longest edge (as `m > L/2, the
shortest path to a node does not use the longest edge)
and then returns to s. The cost of the second phase is
therefore at most 2(|DA|+ |DB|)+2 · |T |.

An optimal walk has cost 2(L− `m) = 2(|DA|+
|DB|+ |T |). The competitive ratio of our algorithm
is therefore at most

2(|DA|+ |DB|)+5|T |
2(|DA|+ |DB|+ |T |)

From Lemma 1 we have a lower bound on |DA| and
|DB|; applying it we get the competitive ratio

1+
3
2
· |T |
(2r−1) · (|TA|+ |TB|)+ |T |

= 1+
3

2r+1

using 1+ d2logre bits of advice.

3 Exploring Unweighted Graphs

3.1 Optimal Solution

In this section, we give asymptotically matching
lower and upper bounds on the amount of advice nec-
essary to yield an optimal solution on an unweighted
graph.

3.1.1 An Upper Bound on Advice

On unweighted graphs, the cost of a walk is equal
to the number of edge traversals it consists of. DFS
(depth-first search) algorithm visits all nodes and re-
turns to s using exactly 2n−2 traversals, which gives
an upper bound on the cost of the optimal solution.

Let us denote the maximum degree of a given
graph by ∆. Using at most (2n− 2)dlog∆e advice
bits, we encode directions allowing the agent to fol-
low an optimal walk – for every step, we give the
agent the index of the incident edge it should use. In
conclusion, O(n log∆) bits of advice are sufficient.

3.1.2 A Lower Bound on Advice

For any ∆≥ 2, we describe a graph W∆ on 2∆ vertices
with the maximum degree ∆. We consider a slightly
altered problem, in which an agent explores a graph
starting in a node s and ending in a (possibly differ-
ent) node t. For that setting, we show that to yield an
optimal solution, any agent requires at least dlog(∆!)e
advice bits. Then we combine an arbitrary number of
copies of W∆ to obtain an input instance of our origi-
nal problem. Finally, we show a lower bound on ad-
vice for an optimal agent on that particular instance.

Graph W∆ consists of 2∆ vertices labelled
0,1,2, . . . ,2∆− 1. For any vertices i and j (i < j),
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there is an edge connecting them iff at least one of
the following conditions is satisfied:
• j = i+1
• i is even and j is odd

Clearly, no vertex has more than ∆ neighbours.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figure 3: Graph W5

Lemma 3. For any ∆≥ 2, the path (0,1,2, . . . ,2∆−
1) is the only Hamiltonian path in W∆ connecting ver-
tices 0 and 2∆−1.

Proof. We show by induction that for any i satisfying
1≤ i≤∆−1, every Hamiltonian path connecting ver-
tices 0 and 2∆−1 contains edges (0,1), (1,2), (2,3),
. . . , (2i−1,2i).

For i = 1, the statement holds, as any such Hamil-
tonian path must comprise both edges incident to ver-
tex 1, i.e. edges (0,1) and (1,2).

Let i > 1. Vertex 2i−1 is odd, hence it is adjacent
to vertices 0,2,4, . . . ,2i− 2 and 2i. By the induc-
tion hypothesis, vertices 0,2,4, . . . ,2i− 4 cannot be
connected with 2i− 1 in any such Hamiltonian path.
Therefore, edges (2i−2,2i−1) and (2i−1,2i) must
be used.

Finally, by the same reasoning, edge (2∆−2,2∆−
1) must be used in the Hamiltonian path.

To simplify our analysis, we use numbers
0,1,2, . . . ,2∆− 1 to identify vertices of W∆. How-
ever, if these were revealed to the agent, it could eas-
ily find the optimal walk. Therefore, we label the
vertices with a permutation of 0,1,2, . . . ,2∆− 1 and
show the agent only the labels.

The following lemma states that after this obfusca-
tion, an agent cannot find the optimal walk without
receiving a considerable amount of advice.

Lemma 4. For any ∆≥ 2 and agent A reading strictly
fewer than dlog(∆!)e advice bits when solving an in-
stance of W∆, there is a permutation of node labels
for which A does not find the Hamiltonian path in W∆
connecting vertices 0 and 2∆−1.

Proof. We permute the labels of odd and even ver-
tices separately, so we get (∆!)2 different inputs. As
agent A can receive at most 2dlog(∆!)e−1 < ∆! different
advice strings, there are at least ∆!+1 inputs with the
same advice. Among these, there exist at least two
inputs such that all even vertices are labelled consis-
tently in both of them; an analogous statement holds
for odd vertices (with a different pair of inputs).

Assume that the agent starts in vertex 0. Let W 1
∆

and W 2
∆ be two inputs with the same advice string,

identically labelled even vertices, and unequally la-
belled odd vertices. Let us denote by v the first odd
vertex on the Hamiltonian path connecting nodes 0
and 2∆−1 that is labelled differently in W 1

∆ and W 2
∆ .

If A follows the Hamiltonian path all the way from 0
to v− 1, the inputs W 1

∆ and W 2
∆ are indistinguishable

for it in the moment it reaches v−1. In particular, the
set of neighbours’ labels in that moment is identical
in W 1

∆ and W 2
∆ . Agent A deterministically chooses a

label of adjacent node and moves to it. As the labels
of v in W 1

∆ and W 2
∆ differ, at least in one of the inputs

the agent fails to follow the optimal path.
If the agent starts in vertex 2∆− 1, the situation

is symmetric – we simply swap the roles of odd and
even vertices.

Theorem 1. For any ∆≥ 3, k ≥ 1 and optimal agent
A, there is an unweighted graph G on 2k(∆− 1) +
1 vertices with the maximum degree ∆, such that A
exploring it reads at least dk log(∆−1)!e advice bits.

Proof. We join k copies of W∆−1 and a starting node s
to create graph G. Apart from the edges in the copies,
we add an edge connecting vertex 2(∆− 1)− 1 of i-
th copy and vertex 0 of (i+1)-th copy for every 1≤
i < k. Moreover, we connect vertex s with vertex 0
of first copy and vertex 2(∆− 1)− 1 of k-th copy.
Clearly, graph G has k ·2(∆−1)+1 vertices and the
maximum degree of ∆.

Every part of G (node s and the copies of W∆−1) is
connected with exactly two other in a circular man-
ner, hence any Hamiltonian cycle in G consists of
Hamiltonian paths in the copies of W∆−1 and the con-
necting edges. According to Lemma 3, there is a
unique Hamiltonian path connecting vertices 0 and
2(∆−1)−1 of any W∆−1. Therefore, there is a unique
Hamiltonian cycle in G.

We permute the labels of odd and even vertices in
each copy of W∆−1 separately, so we get ((∆−1)!)2k

different inputs. Following the same reasoning as in
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the proof of Lemma 4, any optimal agent A must read
at least dk log(∆−1)!e bits of advice.

The previous theorem implies that any optimal
agent exploring an unweighted graph on n vertices
with the maximum degree ∆ requires at least

⌈
n−1

2(∆−1)
log(∆−1)!

⌉
= Ω(n log∆)

advice bits. In particular, taking k = 1 we get a lower
bound on advice for graphs of unbounded degree:
Ω(n logn).

3.2 Competitive Ratio 7/6− ε

In this section, we give a lower bound on advice nec-
essary to achieve a competitive ratio better than 7/6
on unweighted graphs.

For any k ≥ 3 let us define a graph Sk on 2k + 1
vertices: k + 1 of them (including the starting node
s) form a cycle. Among the cycle vertices, k vertices
have a single leaf node adjacent to them (s is the only
exception).

s

Figure 4: Graph S6

The optimal walk on Ck has length 3k+1: We tra-
verse k+1 edges of the cycle once and k edges inci-
dent to the leaves twice.

An efficient agent needs to discern between edges
leading to leaf nodes and cycle nodes, so it can visit
the adjacent leaf right after it visits a cycle node. We
call the event when the agent does not visit the adja-
cent leaf immediately after visiting a cycle node for
the first time a failure.

Lemma 5. For any k ≥ 3 and f ≤ k− 2, every ex-
ploring walk on graph Sk with f failures has length
at least 3k+ f .

Proof. Let us follow the given exploring walk step
by step. We denote by t the number of cycle edge
traversals, by ` the number of unique visited cycle
nodes (except for s), and by f the number of failures.
We call an unvisited leaf adjacent to a visited cycle
node forgotten and denote the number of forgotten
leaves by z. We show that the invariant

`+ f ≤ t + z

holds as long as `≤ k−2.
At the beginning of the walk the invariant holds

(0 + 0 ≤ 0 + 0). If we move to an unvisited cycle
node, both ` and t increment by 1. In the case of a
failure, both f and z increment, too. For every visit
of a forgotten leaf we have to make at least one cy-
cle edge traversal, thus whenever z decreases, t must
increase by the same amount (or more).

After k− 2 visited cycle nodes, it holds that k−
2+ f ≤ t + z. The walk has yet to visit 2 cycle nodes
and z nodes adjacent to the forgotten leaves. As it has
to walk out from every one of these nodes, in total it
makes at least t +2+ z≥ k+ f cycle edge traversals.

There are additional 2k traversals of edges con-
necting leaves to the cycle, therefore the length of the
walk is at least 3k+ f .

Lemma 6. For any k ≥ 3, b ≥ 0, γ ∈ (0,1/2), and
agent A reading at most b advice bits on Sk, there is
a node labelling of Sk such that A suffers at least

(k−2)(1+ log(1− γ))−b
log(1/γ−1)

failures on it.

Proof. We assign the starting node s and its two
neighbours some fixed labels. The remaining 2k− 2
vertices can be labelled by any of (2k−2)! permuta-
tions; we denote the set of these potential inputs by
I. As agent A reads at most b advice bits, there is a
subset I0 of I such that A receives the same advice for
all inputs in I0 and |I0| ≥ |I|/2b.

For every input in I0, the agent acts deterministi-
cally, therefore we can consider the sequence of cycle
nodes in order of their first visit. We construct a chain
of subsets I0 ⊇ I1 ⊇ ·· · ⊇ Ik−2 such that all inputs in
I j are indistinguishable for agent A until it visits more
than j cycle nodes (excluding s).

We define the sets I j inductively. Assume the set I j

is already constructed. Out of 2k− 2 vertices with
variable labelling, 2 j vertices are labelled consis-
tently in all inputs from I j (these are j cycle nodes
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and j leaves seen or visited before the agent visits the
( j+ 1)-th cycle node). Consequently, the ( j+ 1)-th
visited cycle node is the same for all inputs; let us
denote it by v.

After visiting v, the agent learns the labels of the
adjacent leaf and the next cycle node. There are(2k−2−2 j

2

)
possible unordered pairs of labels for them.

We choose the pair that is used by most inputs in I j;
let us denote the labels x and y. By X we denote the
set of inputs from I j that label the leaf by x and the
next cycle node by y; by Y we denote the set of inputs
with the opposite labelling.

If the agent does not move in the following step
from v to x or y, it suffers a failure – we choose the
larger of sets X and Y to become I j+1. In the other
case, let us assume without loss of generality that A
moves to x, so it suffers a failure in all inputs from
Y . If |Y | ≥ γ(|X |+ |Y |), we pick Y to become I j+1,
otherwise we pick X .

Therefore, if the agent suffers a failure after visit-
ing node v, it holds that

|I j+1| ≥ γ(|X |+ |Y |)≥ γ
|I j|(2k−2−2 j

2

)

and if it does not,

|I j+1| ≥ (1− γ)(|X |+ |Y |)≥ (1− γ)
|I j|(2k−2−2 j

2

)

Note that every set I j is non-empty. As the inputs in
Ik−2 consistently label 2(k− 2) vertices (out of 2k−
2 vertices with variable labelling), there are only 2!
possible permutations left. Therefore, 1≤ |Ik−2| ≤ 2.
We choose an arbitrary input S∗k from Ik−2 and show
that it satisfies the claim of the lemma.

Let us denote the number of agent A’s failures on
graph S∗k by f . From the lower bound on size of I j,
the following holds:

2≥ |Ik−2|

2≥ γ f (1− γ)k−2− f · 1(2k−2
2

) · 1(2k−4
2

) . . . 1(4
2

) · |I0|

2≥ γ f (1− γ)k−2− f · 2 ·2k−2

(2k−2)!
·2−b|I|

1≥ γ f (1− γ)k−2− f ·2k−2−b

0≥ f logγ +(k−2− f ) log(1− γ)+ k−2−b

which implies

f ≥ (k−2)(1+ log(1− γ))−b
log(1/γ−1)

Theorem 2. For any r ∈ (1,7/6) and r-competitive
algorithm A exploring unweighted graphs with ad-
vice complexity s(n), it holds that

s(n)
n
≥ 1+ c logc+(1− c) log(1− c)

2
+O

(
n−1)

where c = 3(r−1).

Proof. As algorithm A is r-competitive, there is a
constant α such that for every graph G, C(A(G)) ≤
r ·C(OPT(G))+α . On any graph Sk, if algorithm A
suffers f failures, according to Lemma 5 it holds

3k+ f ≤ r · (3k+1)+α
f

k−2
≤ (3k+1) · (r−1)+α +1

k−2
(1)

We denote the fraction on the right side by q. Let
ε be 7/6− r. For every k > (13+ 6α − 6ε)/18ε , it
holds that q ∈ (0,1/2). In the following analysis, we
consider only values of k that satisfy this inequality.

By b we denote the number of advice bits read by
A on Sk. According to Lemma 6, for any γ ∈ (0,1/2)
it holds that

f ≥ (k−2)(1+ log(1− γ))−b
log(1/γ−1)

b≥ (k−2) ·
(

1+ log(1− γ)− f
k−2

log(1/γ−1)
)

Substituting (1) we get

b≥ (k−2) · (1+ log(1− γ)−q log(1/γ−1))

We choose γ = q to maximize the right side of the
inequality, obtaining

b≥ (k−2) · (1+ log(1−q)−q log(1/q−1))

Since graph Sk has n = 2k + 1 vertices, we have a
lower bound on the advice complexity of A:

s(n)
n
≥ k−2

2k+1
· (1+ log(1−q)−q log(1/q−1))

When k goes to infinity, q= c+O
(
n−1
)

for c= 3(r−
1) and we can write the lower bound as

s(n)
n
≥ 1+ log(1− c)− c log(1/c−1)

2
+O

(
n−1)

from which the claim directly follows.

According to this theorem, to achieve a compet-
itive ratio less than 7/6, a linear number of advice
bits is required. The figure below depicts the lower
bound on the constant of s(n)/n for competitive ratio
r ∈ (1,7/6).
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Figure 5: The proven lower bound on advice neces-
sary for a (7/6− ε)-competitive algorithm
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Underlying shortest paths in timetables
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Abstract: Queries for optimal connection in
timetables can be answered by running Dijkstra’s
algorithm on an appropriate graph. However, in
certain scenarios this approach is not fast enough.
We introduce methods with much better query
time than that of the efficiently implemented Di-
jkstra’s algorithm.

Our first method called USP-OR is based
on pre-computing paths, that are worth to fol-
low. This method achieves very good speed-ups
(of up to 113), although this is generally at the
cost of high amount of preprocessed data. Our
second algorithm computes a small set of impor-
tant stations and additional information for op-
timal travelling between these stations. Named
USP-OR-A, this method is much less space con-
suming but still more than 8 times faster than the
Dijkstra’s algorithm on some of the real-world
datasets.
Keywords: optimal connection, timetable, Dijk-
stra’s algorithm, underlying shortest paths

1 Introduction
We consider a problem of answering queries (in
the form “from a at time t to b”, denoted
(a, t, b)) for an optimal connection (c∗

(a,t,b)) in
a timetable on which we carried out some pre-
processing. We define timetable simply as a set
of elementary connections, which are quadru-
ples (x, y, p, q) meaning that a train departs from
city x at time p and arrives to city y at time q.
A connection is a valid sequence of elementary
connections which may include also some waiting
in visited cities. We also define an underlying
graph (ugT ) of the timetable T whose nodes are
all the cities of T and there is an arc (x, y) if T
contains an elementary connection (x, y, p, q) for
some p and q.

Finally, we define the underlying short-
est path (USP) to be every path p in ugT

∗ferohajnovic@gmail.sk
†kralovic@dcs.fmph.uniba.sk

Place Time
From To Departure Arrival
A B 10:00 10:45
B C 11:00 11:30
B C 11:30 12:10
B A 11:20 12:30
C A 11:45 12:15

Table 1: An example of a timetable.

A

B

C

Figure 1: An underlying graph of the
timetable 1.

such that for some optimal connection c∗(a,t,b):
path(c∗(a,t,b)) = p, where function path simply ex-
tracts the sequence of cities visited by the con-
nection (see figure 2).

[B, 11:00] [C, 11:30] [C, 11:45] [A, 12:15]

0:30 0:15 0:30

connection c

B C A

path(c)

Figure 2: The path function applied on a con-
nection to get the underlying path.
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2 Methods

2.1 USP-OR

Our first method, called USP-OR (USP oracle),
is based on pre-computing USPs between every
pair of cities. Then, upon a query from x to y
at time t we consider one by one the computed
USPs between x and y and perform a reverse op-
eration to the path function - expand(p, t) where
p is an USP and t is the departure time. The
expand function simply follows the sequence of
cities in p and from each of them it takes the
first available elementary connection at the given
time to the next one, thus constructing one by
one a connection from x to y.

Algorithm 1 USP-OR query
Input
• timetable T
• query (x, t, y)

Pre-computed
• ∀x, y : usps(x, y)

Algorithm
1: c∗ = null
2: for all p ∈ usps(x, y) do
3: c = expand(p, t)
4: c∗ = better out of c∗ and c
5: end for
Output
• connection c

We define an elementary connection (x, y, p1, q1)
to overtake (x, y, p2, q2) if p1 > p2 but
q1 < q2 [Delling and Wagner, 2009]. If the
timetable T has no overtaking elementary con-
nections, the USP-OR algorithm returns exact
answers, which can be easily proved. In the
real-world timetables that we used for testing
we found only a small percentage of overtak-
ing elementary connections. Furthermore, we
may simply remove the overtaken elementary
connections from the timetable, as this will not
influence the optimal connection for any query.

In this paper, we will denote the number of cities
in T as n and the number of arcs in ugT as
m. The table 2 summarizes the parameters of
USP-OR based on the following parameters of
the timetable:

• τ - the average number of different USPs be-
tween pairs of cities - the USP coefficient
• ω - the average size (i.e. number of hops) of
underlying shortest paths - theUSP radius
• δ - the density of T describing, intuitively,
how uniformly dense is the underlying graph
of T 1

• h - the height of the timetable, i.e. the aver-
age number of events in a city (where event
is any arrival or departure of an elementary
connection)

USP-OR guaranteed ω ≤√n,
δ ≤ log n

prep O(hn2(logn+ δ)) O(hn2 logn)
size O(τn2ω) O(τn2.5)
qtime avg. O(τω) avg. O(τ

√
n)

stretch 1 1

Table 2: The summary of the USP-OR algorithm
parameters.

In our datasets (consisting of regional/country
wide coach/train timetables) the USP radius
and the density were generally found to be
less than

√
n or logn, respectively. The hight

of the timetables depends on time range of
the timetable, which we define to be the time
difference between the earliest and the latest
event in the timetable. Generally, for one day
of time range the height h ranged from 40 to 130.

Name τ ω δ h

cpsk 7.7 19.4 3.9 50.7
gb-coach 3.5 7.2 5.6 48.0
gb-train 6.8 10.3 5.7 129.6

sncf 3.8 10.5 3.4 42.4

Table 3: Daily, 200 station timetable subsets.

As for the value of τ , we may see from the table 3
that it is quite small. Interesting thing however
is whether or not it is constant with respect to:
• n - we found τ to be constant (or only very
slightly increasing) in this case (see plot 3)
• time range - again the value of τ was almost
constant, or slightly increasing (plot 4)

1The exact definition is more technical: it considers all
subsets of ugT with n′ cities and m′ arcs, where n′ ≥ 4√n.
The density is the maximal m′

n′ found this way.
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To alleviate the problem of increased τ in
timetables with e.g. weekly time range, we did
a simple trick. First, we normally computed
the USPs. Then we segmented the timetable
to individual days and for each of them we
stored the pointers to necessary USPs. This
does not require additional memory but it makes
the value of τ constant (or even decreasing, as
could be seen from plot 4) with increasing time
range 2. From this point on we assume the use
of segmentation for multi-day timetables, also
in USP-OR-A algorithm (explained in the next
section).

100 200 300 400 500 600 700
2

2.5

3

3.5

n

U
SP

τ

Figure 3: Changing of τ with increasing n.
Dataset gb-coach.

2.2 USP-OR-A
The main drawback of USP-OR is the high
amount of preprocessed data. To decrease the
space complexity, in USP-OR-A (USP oracle
with access nodes) we compute USPs only
between cities from a smaller set - called access
node set (AN set, denoted A). Given timetable
T and a set of access nodes A, we define for a
city x its neighbourhood neighA(x) as all
the cities that could be reached (in ugT ) from x
without going through any access node. The ac-
cess nodes within this neighbourhood are called
local access nodes (LANs, lanA(x)). We do
the same in ←−−ugT (ugT with reversed orientation)

2Note, that this would be reflected only in an improved
query time of USP-OR, the size of preprocessed data will
be left unaffected by segmentation.

1 2 3 4 5 6 7

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

time range (days)

U
SP

τ

τ (segmentation used)

Figure 4: Changing of τ with increasing time
range with and without segmentation. Subset of
gb-coach dataset with 200 stations.

to get back neighbourhood and back local
access nodes (bneighA(x), blanA(x)).

During the preprocessing we:
• find A (discussed later)
• compute USPs between x and y, where
x, y ∈ A

• compute neighA(x), bneighA(x), lanA(x)
and blanA(x) for all x 6∈ A

Upon a query from x to y at time t, we will first
make a local search 3 in the neighbourhood of
x up to x’s local access nodes (local front search
phase). Subsequently, we want to find out the
earliest arrival times to each of y’s back local ac-
cess nodes. To do this, we take advantage of the
pre-computed USPs between access nodes - try
out all the pairs u ∈ lan(x) and v ∈ blan(y)
and expand the stored USPs (inter-AN search
phase). Finally, we make a local search from each
of y’s back LANs to y, but we run the search
restricted to y’s back neighbourhood (local back
search phase). See algorithm 2 and figure 5 for
more clarification.

3We use the time-dependent Dijkstra’s algorithm for
this purpose (TD Dijkstra for short), which is a simple
time-dependent modification of the Dijkstra’s algorithm
and is described e.g. in [Delling and Wagner, 2009].
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Algorithm 2 USP-OR-A query
Input
• timetable T
• query (x, t, y)

Algorithm
1: let lan(x) = x if x ∈ A

2: let blan(y) = y if y ∈ A

3: Local front search
4: perform TD Dijkstra from x at time t up to
lan(x)

5: if y ∈ neigh(x) then
6: let c∗loc be the connection to y obtained by

TD Dijkstra # the optimal connection
may still go via ANs (though it is unlikely)

7: end if
8: ∀u ∈ lan(x) let ea(u) be the arrival time and
oc(u) the connection to u obtained by TD
Dijkstra

9: Inter-AN search
10: for all v ∈ blan(y) do
11: oc(v) = null
12: for all u ∈ lan(x) do
13: for all p ∈ usps(u, v) do
14: c = expand(p, ea(u))
15: oc(v) = better out of oc(v) and c
16: end for
17: end for
18: end for
19: ∀v ∈ blan(y) let ea(v) be the arrival time of

(oc(v))
20: Local back search
21: for all v ∈ blan(y) do
22: perform TD Dijkstra from v at time ea(v)

to y restricted to bneigh(y)
23: let fin(v) be the connection returned by

TD Dijkstra
24: end for
25: v∗ = argminv∈blan(y){arr. time of fin(v)}
26: u∗ = departure city of (oc(v∗))
27: let c∗ = oc(u∗).oc(v∗).fin(v∗) # the

dot (.) symbol is concatenation
28: output better out of c∗loc and c∗

Output
• optimal connection c∗(x,t,y)

We will call A a (r1, r2, r3) AN set if:
• |A| ≤ r1 ·

√
n

• avg (|neighA(x)|2) ≤ r2 · n
• avg (|lanA(x)|2) ≤ r3
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Local front search Inter-AN search Local back search

Figure 5: Principle of USP-OR-A algorithm.
The arcs in bold mark areas that will be ex-
plored: all nodes in neighA(x), USPs between
LANs of x and back LANs of y and the back
neighbourhood of y (possibly only part of it).

We require similar bounds for back neighbour-
hoods and back LANs.

If we can manage to find a (r1, r2, r3) AN set
in time f(n), the parameters of the USP-OR-A
algorithm are as summarized in table 4. Table 5
lists the parameters of USP-OR-A for timetables
with some desirable properties (that our datasets
had) and on which we can find (r1, r2, r3) AN set
with each ri being a constant (with respect to n).

USP-OR-A guaranteed
prep O(f(n) + (r1 + r2)(δ + logn)hn1.5)
size O(r2n

1.5 + r2
1τAωAn)

qtime avg. O(r2r3
√
n(log(r2n) + δ) + r3τAωA)

stretch 1

Table 4: Guaranteed parameters of the USP-
OR-A algorithm. τA and ωA are defined just like
τ and ω, but on the set of cities from A.

USP-OR-A r1, r2, r3 const.,
ω ≤√n, δ ≤ log n

prep O(f(n) + hn1.5 logn)
size O(τn1.5)
qtime avg. O(τ

√
n logn)

stretch 1

Table 5: Parameters of the USP-OR-A algo-
rithm under certain conditions.
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2.3 Selecting access nodes
The challenge in USP-OR-A algorithm therefore
comes down to the selection of a good access node
set. However, consider the following problem:
minimize |A| such that ∀x 6∈ A : |neighA(x)| ≤√
n. We call this the problem of the optimal AN

set.

Theorem 1. The problem of the optimal AN set
is NP-complete

Proof. We will provide a sketch of the proof,
which in full extend would be available in [Ha-
jnovič, 2013]. We will make a reduction of the
min-set cover problem to the problem of optimal
AN set.

Consider an instance of the min-set cover prob-
lem:
• A universe U = {1, 2, ...,m}
• k subsets of U : Si ⊆ U i = {1, 2, ..., k} whose
union is U : ⋃

1≤i≤k
Si = U

Denote S = {Si| 1 ≤ i ≤ k}. The task is to
choose the smallest subset S∗ of S that still covers
the universe ( ⋃

Si∈S∗
Si = U). For each j ∈ U , we

will make a complete graph of βj vertices (the
value of βj will be discussed later) named mj and
for each set Si we make a vertex si and vertex s′i.
We now connect all vertices of mj to si for each
j ∈ Si. Finally, for we connect si to s′i, 1 ≤ i ≤ k.

Example. Let m = 10 (thus U = {1, 2, ..., 10})
and k = 13:
• S1 = {1, 3, 10}
• S2 = {1, 2}
• ...
• S13 = {2, 3, 10}

For this instance of min set-cover, we construct
the graph depicted on figure 6.

Define αi to be the number of sets Sj that con-
tain i: αi = |{Sj ∈ S| i ∈ Sj}| and assume the
constructed graph has n vertices. We want the
βi to satisfy βi ≥ 2 and βi + 2αi − 1 ≤ √n but
βi + 2αi >

√
n. The last two inequalities would

mean that if at least one sj connected to mi is
chosen as an access node, the neighbourhood for
nodes in mi will be still large at most

√
n, but if

m1 m2 m3

..........

m10

size β10

s1

s′1

s2

s′2

s2

s′3

............ s12

s′12

s13

s′13

Figure 6: In mi, there are actually complete
graphs of βi vertices (as shown for m1). Thick
arcs represent arcs from all the vertices of respec-
tive mi. The si vertices are connected to their s′i
versions. If e.g. s1 is selected as an access node,
s′1 is no longer part of any neighbourhood (except
for its own).

none of them is chosen, the neighbourhood size
will be just over

√
n. We leave out the details of

the construction at this place.
Now consider an optimal AN set which con-

tains a vertex from within some mi. If this is the
case, either some sj to which mi is connected is
selected as AN, or all vertices from mi are access
nodes or the neighbourhood is too large. Keep in
mind that the local access nodes are also part of
neighbourhoods, so unless we select for AN some
of the sj that mi is connected to, the neighbour-
hood of any non-access node in mi will be too
large. As there are at least two nodes in every
mi, it is more efficient to select some sj rather
then select all nodes in mi. Thus when it comes
to selecting ANs it is worth to consider only ver-
tices sj .

From this point on, it is easy to see that it
is optimal to select those sj that correspond to
the optimal solution of min-set cover. The rea-
son is that each of the mi will be connected to at
least one access node sj and will thus have neigh-
bourhood size at most

√
n, while the number of

selected access nodes will be optimal.

We have therefore approached selection a good
AN set heuristically. We iteratively selected ANs
by their importance until the average square of
the neighbourhood size became

√
n or less (i.e.

until r1 ≤ 1). To estimate the city’s importance,
we tried three values:
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• Degree of the node in ugT

• Betweenness centrality [Brandes, 2001] of
the node in ugT

• Our own value called potential, high for
nodes that are good local separators in ugT

Our algorithm, called locsep, computes the po-
tential of city x in the following way: we ex-
plore an area Ax of

√
n nearest cities around x,

ignoring branches of the search that start with
an access node (x is an exception to this, since
we start the search from it, although x 6∈ Ax

holds). We do this exploration in an underlying
graph with no orientation and no weights. Next
we get the front and back neighbourhoods of x
within Ax (fn(x) = neigh(x) ∩ Ax, bn(x) =
bneigh(x) ∩Ax).

For a set of access nodes A, let us call a
path p in ugT access-free if it does not contain
a node from A. Now as long as x is not in A, we
have a guarantee that for every pair u ∈ bn(x)
and v ∈ fn(x) there is an access-free path from
u to v within Ax. Our interest is how this will
change after the selection of x.

Consider now a node y ∈ bn(x). We
will call sur(y) = max{0, |neigh(y)| − √n}
the surplus of y’s neighbourhood, i.e., by how
much we wish to reduce it so that it is at
most

√
n. If the surplus is zero, y will not add

anything to the x’s potential. Otherwise, we run
a restricted (to Ax) search from y during which
we explore j vertices in fn(x). We increase
the potential of x by min{sur(y), |fn(x) − j|} -
i.e. by how much we can decrease the surplus
of y’s neighbourhood. We do the same for all
y ∈ bn(x) and a similar thing for all y ∈ fn(x)
(we use ←−−ugT instead of ugT , bneigh(y) instead of
neigh(y) etc...). For an illustration of potential
computing, see figure 7.

The time complexity of locsep can be estimated
by O(δn2), thus being the dominant part of
the USP-OR-A’s preprocessing time complexity.
In [Hajnovič, 2013], we mention further optimi-
sations to speed-up and improve this heuristic’s
performance. During the tests of our algorithms
that follow in the next section we coupled USP-
OR-A exclusively with locsep.
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Figure 7: The principle of computing poten-
tials in locsep algorithm. We explored an area
of
√
n nearest cities (in terms of hops) around

x. Access nodes (like z) and cities behind them
are ignored. Little squares are nodes from fn(x)
and diamonds are part of bn(x). From y we run
a forward search (the thick arcs). Nodes from
the fn(x) that were not explored in this search
can only be reached via x itself. Such nodes
contribute to x’s potential assuming y has large
neighbourhood size.
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Figure 8: The parameters of the access node
set when choosing access nodes based on degree
and locsep potential in sncf dataset. Value r1 ≤
1. An ideal situation would be constant or non-
increasing functions. The locsep algorithm does
visibly better then choosing access nodes based
on high degrees (or high betweenness centrality
values). Dataset sncf.
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3 Performance and compar-
isons

We have run tests on the datasets described in
table 6. We selected 10000 random queries (ran-
dom departure and arrival city and departure
time). We used the timetables in a repetitive
mode, i.e. even if we queried for an optimal
connection starting e.g. on Sunday night in a
1-week timetable, we simply continued searching
in Monday’s schedule. This way, close to 100 %
of the queries had a solution 4.

Name Cities UG arcs Time range
air01 287 4668 1 week
cpsk 1905 5093 1 day

gb-coach 2448 5793 1 week
gb-train 2555 8335 1 week

sncf 2646 7994 1 week

Table 6: Some of our datasets used for testing:
domestic flights in US (air01 ), regional buses
from Žilina and Ružomberok in Slovakia (cpsk),
country wide coaches (gb-coach) and trains (gb-
train) in Great Britain and French railways
(sncf)).

We compared the query time of USP-OR and
USP-OR-A (with locsep) with that of the time-
dependent Dijkstra’s algorithm using priority
queues based on Fibonacci heaps (TD Dijkstra
for short). Under certain conditions (see table 2
and table 4), the average query times for these
algorithms are theoretically determined as:
• O(τ

√
n) for USP-OR

• O(τ
√
n logn) for USP-OR-A

• O(n logn) for TD Dijkstra 5

We wanted to see how many times faster are our
algorithms in practice than the TD Dijkstra - a
so called speed-up of the algorithm. To measure
speed-up is a common practice to demonstrate
efficiency of methods in route planning for road
networks (see e.g. [Delling et al., 2009b]), but

4Some of the underlying graphs were not strongly con-
nected, allowing for a query without solution to exist.

5Actually, the complexity of time-dependent Dijk-
stra’s algorithm with Fibonacci heap priority queues is
O(m + n logn) [Sommer, 2010], but in our timetables
m ≤ n logn

also in time-dependent scenarios.

As for the size of the preprocessed data, we need:
• O(τn2.5) for USP-OR
• O(τn1.5) for USP-OR-A
• O(hn) to store the timetable itself

In this case, we measured how many times more
memory is necessary for the preprocessed data
than the amount of memory occupied by the
timetable itself. We call this value the size-up
of the given method.

On plots 9 and 10 we show the evolution of query
times with increasing n for USP-OR, USP-OR-A
and TD Dijkstra. Plots 11 and 12 demonstrate
the space complexity of USP-OR-A, again with
respect to n. Finally, tables 7 and 8 summarize
the speed-ups and size-ups for all datasets.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0

50

100

150

200

n

10
00

0
qu

er
ie
s
(s
ec
)

TD Dijkstra
USP-OR-A
USP-OR

Figure 9: Query time, Dataset sncf.
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Figure 10: Query time, Dataset gb-coach.
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Figure 11: Size of preprocessed data, Dataset
sncf.
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Figure 12: Size of preprocessed data, Dataset
gb-coach.

Name n spd szp

air01 287 113.0 9.6
cpsk 600 14.4 301.8

gb-coach 700 69.5 50.6
gb-train 400 16.0 40.5

sncf 600 30.3 161.1

Table 7: Speed-ups and size-ups of the USP-OR
algorithm. Due to memory limitations and high
space complexity of USP-OR, we tried out only
timetables with up to 700 stations.

Name n spd szp

air01 287 2.4 1.1
cpsk 1905 2.9 6.6

gb-coach 2448 8.5 3.8
gb-train 2555 2.9 2.3

sncf 2646 6.3 4.2

Table 8: Speed-ups and size-ups of the
USP-OR-A algorithm, using locsep to find access
nodes.

4 Related work

In shortest path routing on road networks very
much has been done to speed-up the query times
using preprocessing on the input graph (for a
good review of such methods, see [Delling et al.,
2009b]). Some developed methods answer dis-
tance queries about million faster than the Di-
jkstra’s algorithm. The timetable scenario has
so far seen much smaller speed-ups, one rea-
son for this being that the adaptation of the
many techniques used for road networks to the
time-dependent scenario is not so straightfor-
ward [Delling et al., 2009a].

The work [Batz et al., 2009] adapted
one such technique (contraction hierarchies) to
a time-dependent scenario. More specifically,
the work dealt with road networks having
time-dependent edge weights and authors have
achieved speed-ups of up to 2000, outputting ear-
liest arrival values. In [Delling, 2008] another
route-planning technique is adapted to its time-
dependent version. In this case, the timetable
scenario is considered as well, with speed-ups of
up to 27 on Europe-wide railway timetable with
30000 stations.

Both of the mentioned papers used the
time-dependent model of timetable representa-
tion (as we did too). In [Delling et al., 2009a] the
authors have considered the optimal connection
problem in time-expanded graphs, and achieved
speed-ups of up to 56 against Dijkstra’s algo-
rithm (also in the mentioned Europe-wide rail-
way timetable).

The main disadvantage of USP-OR-A re-
mains the relatively high space complexity, which
is due to pre-computing underlying shortest
paths between access nodes. This was partly in-
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spired by the TRANSIT node routing [Bast et al.,
2006] algorithm, which used a similar technique
to achieve extremely fast distance query times in
road networks, however also at the cost of high
space consumption.

5 Conclusion
We have developed exact methods to con-
siderably speed-up the query time for opti-
mal connections in timetables compared to the
time-dependent Dijkstra’s algorithm (running in
O(m + n logn)). Our first algorithm - USP-
OR - is based on pre-computing paths, that are
worth to follow (the so called underlying short-
est paths). The method achieves speed-ups of
up to 113 on the weekly timetable of US domes-
tic flights, requiring about 10 times the mem-
ory needed to represent the timetable itself. A
noticeable speed-up (up to 70) was also reached
for the sub-timetable of country-wide coaches in
Great Britain. However, here the space con-
sumption was much higher (a factor of more
than 50), which was also the case with other
timetables of bigger scale. We conclude that
the algorithm is suitable for smaller-size timeta-
bles with very short connections, such as airline
timetables. With most bus/train timetables this
method has a space complexity O(τn2.5) and an
average query time O(τ

√
n).

Our second algorithm called USP-OR-A
computes a small set of important access sta-
tions and an additional information for optimal
travelling between these stations. It is much
less space demanding, however still more than 8
times faster then the time-dependent Dijkstra’s
algorithm on the dataset of British country-wide
coaches (about 2500 stations) and about 6 times
faster on the dataset of French railways (also
about 2500 stations). The size of the prepro-
cessed data was no more than 7.5 times the size
of the timetable for any of our datasets. Under
certain conditions, this algorithm has an average
query time O(τ

√
n logn) and the space complex-

ity O(τn1.5). This method works well on timeta-
bles with sparse underlying graphs that contain
small sets of important transit-like stations. We
showed that finding these sets is NP hard prob-
lem in general, however, the heuristics we devel-
oped for this purpose seems to behave reasonably

well.
With respect to USP-OR-A’s query times,

we would like to note that we measured the query
times using a completely uniform distribution of
queries, which is not very realistic scenario. A
real-world distribution is much different in that it
strongly favours queries concerning the most im-
portant cities. We observed that such cities were
generally part of the access node sets in USP-OR-
A 6. As computing optimal connections between
these cities is very fast (just like in USP-OR), we
could expect much better speed-ups in real-world
situations.

As a possibility for the future work, it
would be interesting to see how our techniques
could be combined with other, already devel-
oped. Extension to a model that includes lines
and transfers might also be worth considering.
Finally, we also believe that relaxing the require-
ment for exactness (e.g. pre-computing only
most important underlying shortest paths) might
lead to better query times.
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Abstract: This paper deals with an open problem
from 1960, when J. Hoffman and R. Singleton proved
that the existence of Moore graph of diameter 2 is
possible only for four values of its degree. After their
results there were efforts to describe the automor-
phism group of Moore graph of degree 57, which ex-
istence and uniqueness as well is still unknown. We
investigate in more detail the properties of automor-
phisms of order 7 of this particular graph. We pro-
pose a method which allows us to determine the num-
ber of occurrences of its induced subgraphs on 7 ver-
tices. Proposed method helps us to improve known
results about automorphisms of order 7 of last miss-
ing Moore graph.

Keywords: Moore graph, automorphism group, in-
duced subgraph

1 Introduction

Let us consider a k-regular graph on n vertices,
which satisfies two extra conditions. First, there is
no triangle in this graph. Second, any two non-
adjacent vertices have exactly one common neigh-
bour. Such a graph is called Moore graph of di-
ameter 2. J. Hoffman and R. Singleton show in
[Hoffman and Singleton, 1960] that there can possi-
bly exist only four feasible values for degree of these
graphs, namely 2, 3, 7 and 57. They were successful
also in construction of the graph for first three of these
values. The existence of a graph for the fourth case is
a famous open problem in algebraic graph theory.

Throughout this paper let Γ denote the Moore
graph of degree 57.

1.1 Properties of automorphism group of Γ

The automorphism group of Γ is well stud-
ied. In 1971 Aschbacher proved that Γ is not
rank three graph [Aschbacher, 1971] and Higman
showed in his unpublished notes that Γ cannot
be vertex transitive (for the proof see Cameron

∗kristina.kovacikova@fmph.uniba.sk
†martin.macaj@fmph.uniba.sk

monograph [Cameron, 1999]). Later in 2001,
Makhnev and Paduchikh showed that if Γ has
an involutive automorphism then |Aut(Γ)| ≤ 550
[Makhnev and Paduchikh, 2001]. Finally in 2009
Mačaj and Širáň proved that if |Aut(Γ)| is odd
then |Aut(Γ)| ≤ 275 and |Aut(Γ)| ≤ 110 otherwise
[Mačaj and Širáň, 2009].

Proposition 1. [Aschbacher, 1971] Let X be a group
of automorphisms of Γ and let Fix(X) denote the sub-
graph induced by the set of all fixed points. Then
Fix(X) is the empty graph, an isolated vertex, a
pentagon, the Petersen graph, the Hoffman-Singleton
graph, or a star K1,m for some m > 0.

Since Γ has diameter 2, the image vx of any vertex
v under the automorphism x is either itself or a neigh-
bour of v, or a vertex at the distance two from v. Let
ai(x) = |{v ∈ Γ;d(v,vx) = i}| where d denotes a dis-
tance between two vertices in Γ and i ∈ {0,1,2}. The
following proposition describes the possible structure
of automorphisms of prime order of Γ.

Proposition 2. [Mačaj and Širáň, 2009] Let x be an
automorphism of prime order p of Γ. Then the value
a1(x) satisfies for appropriate k ∈ N0 the following:

a0(x) p a1(x)
0 5 50+75k ≤ 500
0 13 65+195k ≤ 500
1 3 27+45k = 0
1 19 57+285k ≤ 500
5 5 10+75k ≤ 500
5 11 55+165k ≤ 500
10 3 0
50 5 25+75k ≤ 350
56 2 112
2 7 49+105k ≤ 500
9 7 98+105k ≤ 500
16 7 42+105k ≤ 500
23 7 91+105k ≤ 500
30 7 35+105k ≤ 500
37 7 84+105k ≤ 392
44 7 28+105k ≤ 260
51 7 77
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2 Induced subgraphs of Γ

For every graph G on t vertices there is a value rep-
resenting the number of occurrences of G as an in-
duced subgraph in Γ. We claim that this value is a
constant whenever t ≤ 7. For example, since Γ is a
Moore graph it contains zero triangles and the num-
ber of induced K1,2 in Γ is equal to the number of its
non-edges. The number of graphs on three vertices
with a single edge is 3250·57

2 (3250−2 ·57), where the
number 3250 represents the order of Γ. All the re-
maining subgraphs on three vertices are isomorphic
to K3 and their number together with those previous
sum up to

(3250
3

)
.

Lemma 1. The number of occurrences of any 3-
vertex graph as induced subgraph in Γ is determined
uniquely.

We can see that the proof of lemma 1 is based on
the fact that the number of edges and non-edges in
Γ is known and it is posible to continue in comput-
ing the numbers of 4-vertex induced subgraphs of
Γ in the similar way. Note that there are only six
non-isomorphic triangle-free graphs on four vertices,
which satisfies also the second Moore condition. Let
us denote their numbers of occurrences as induced
subgraph in Γ as x1,x2, . . . ,x6 in correspondence with
figure 1.

Figure 1:

When we compute the number of occurrences of
some 4-vertex graph G in Γ we use occurrences of
a graph G − {v}, where v is a vertex of G. There
are only three triangle-free graphs on three vertices,
namely K1,2, a graph with a single edge and K3. Let
us denote their numbers of occurrences in Γ as a, b
and c, respectively. Table 1 represents equations de-
scribing relations between numbers of all 4-vertex in-
duced subgraphs in Γ. It is written as a matrix of these

equations, where the order and degree of Γ are de-
noted as n and k, respectively. The first column rep-
resents left sides of equations. Remaining columns
refer to the graph in the heading row and appropriate
column. Each row is indexed by 3-vertex graphs to
which given equation corresponds. For example, the
first row represents relations between graphs that can
be constructed by adding one more vertex into K1,2.
It can be rewritten as the following equation

(n−3)a = 2x1 +3x2 +0x3 +1x4 +0x5 +0x6,

where each of variables xi (i ∈ {1,2, . . . ,6}) on the
right side is multiplied by a constant saying how
many times K1,2 occurs in the appropriate 4-vertex
subgraph. Each row of the table except the last one
can be understood in a similar way. The last row com-
putes the total number of 4-vertex subgraphs in Γ.
We can see that it is possible to divide equations of
this system into three types. First, there are equations
for adding an arbitrary vertex into 3-vertex subgraph.
The second type of equations represents relations be-
tween graphs that appear by adding a neighbour of
some vertex into a given 3-vertex graph. Equations
of the last type describe situation of adding a com-
mon neighbour of a couple of non-adjacent vertices
into given a 3-vertex graph.

LS x1 x2 x3 x4 x5 x6

(n−3)a 2 3 1

2(k −1)a 2

(k −2)a 3

(n−3)b 2 4 2 2

2(k −1)b 2 2

kb 2 4

2b 2

(n−3)c 1 1 2 4

3kc 3 2 2

3c 3 1(n
4

)
1 1 1 1 1 1

Table 1: Equations for 4-vertex subgraphs in Γ

Solution of this system consists of numbers of oc-
currences of all six 4-vertex triangle-free graphs as
induced subgraphs in Γ.
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Obviously, some of these equations are linear com-
binations of others. Despite of this fact we use all of
equation. The reason is that this strategy can be used
also in the general case when the order of subgraphs
is higher. There it is not easy to decide which equa-
tion we need and which not.

Now, suppose that numbers of all subgraps on t −1
vertices are given. We construct three types of equa-
tions for each of (t −1)-vertex graph G.

1. We have one equation saying which types of
subgraphs can be created by adding one arbi-
trary vertex from Γ into G. The left hand of this
equation contains the number of G in Γ as in-
duced subgraph multiplied by n − (t − 1). The
right hand consists of the sum of variables rep-
resenting numbers of t-vertex subgraphs in Γ
containing a graph isomorphic to G as induced
subgraph. Each of summands is multiplied by a
constant saying how many times G occurs in the
appropriate subgraph.

2. For every vertex v of G there is an equation
describing subgraphs, which we can obtain by
adding a vertex adjacent to v.

3. For any couple of non-adjacent vertices x,y in G
we have an equation for subgraphs which can be
created by adding a common neighbour of x and
y.

We do this for every subgraph on t − 1 vertices. Fi-
nally, we create an equation which says that the total
number of t-vertex subgraphs of Γ is

(n
t

)
. The solu-

tion of this system consists of numbers of all t-vertex
graphs induced in Γ.

The construction of equations itself could be for
higher values of t tedious and difficult, not to mention
this system has to be solved as well. Therefore we
created an algorithm which is the implementation of
ideas above. This way we obtained following result.

Proposition 3. The number of occurrences of any
graph G on at most 7 vertices as induced subgraph
in Γ is determined uniquely. Moreover, the number of
occurrences of any 7-vertex graph except K7 in Γ as
induced subgraph is a multiple of 7. The number of
induced K7 in Γ is congruent to 2 mod 7.

2.1 Automorphisms of order 7 of Γ

Lemma 2. Let x be an automorphism of order 7 of Γ.

• Let G be a graph on 7 vertices not isomorphic to
K7. Then the number of induced subgraphs of Γ
isomorphic to G is a multiple of 7.

• The number of induced subgraph G in Γ isomor-
phic to K7 is congruent to 2 mod 7.

Proof. This lemma is a consequence of proposition
3. If G is an induced subgraph of Γ then Gx is an in-
duced subgraph of Γ isomorphic to G. Hence, the set
Ox(G) = {Gxi

; i ∈ {0,1, . . . ,6}} consists either of 7
induced subgraphs of Γ isomorphic to G or it contains
only G. This way we decompose the set of subgraphs
of Γ isomorphic to G into several seven tuples and in-
dividuals. Hence, if the number of occurrences of G
in Γ is congruent to a mod 7 where a ∈ {0,1, . . . ,6}
then also the number of induced subgraphs of Γ iso-
morphic to G that are fixed by automorphism x equals
a mod 7.

Lemma 3. Let x be an automorphism of order 7
of Γand let v /∈ Fix(x) be a vertex in this graph.
The subgraph induced by the set Ox(v) := {vxi

; i ∈
{0,1, . . . ,6}} is either K7 or C7.

Proof. If v is a neighbour with no vertex in Ox(v)
then the graph induced by this set has to be K7. Let
us suppose that v and vxi

for i ∈ {1,2, . . . ,6} are
neighbours (v ∼ vxi

). Therefore also vxi ∼ vx2i
,vx2i ∼

vx3i
, . . . ,vx6i ∼ v, which forms C7. Vertex v can not be

connected with other vertices from the set Ox(v) as
there would be a triangle or quadrangle in Γ which is
forbidden.

v

vx

vx2

vx3

vx4

vx5

vx6

v

vx

vx2

vx3

vx4

vx5

vx6

v

vx

vx2

vx3
vx4

vx5

vx vx6

vx

a) b) c)

Figure 2:

This way the automorphism x decomposes vertices
of Γ into (3250 − a0(x))/7 sets, where each of them
represents a set Ox(v) for some vertex v /∈ Fix(x).
There are three possible ways how the Ox(v) can in-
duce C7 subgraph (figure 2) and each of them occurs
in the same number [Mačaj and Širáň, 2009]. With
this knowledge we are able to derive the number of
Ox(v) of the shape C7 using only column a1(x) of the
table in proposition 2.
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Lemma 4. Let x be an automorphism of Γ of order
7. Then the number of Ox(v) forming C7 equals 3a1(x)

7 ,
which has to be a multiple of seven.

Now we are ready to update the table of proposi-
tion 2 which is our main result.

Proposition 4. Let x be an automorphism of Γ of or-
der 7. Then the value a1(x) is a multiple of 49.

a0(x) a1(x)
2 49
9 98
16 147
23 196
30 245
37 294
44 −
51 −

Proof. Since the expression 3a1(x)
7 is a multiple of 7,

x can by an automorphism of order 7 of Γ only if
a1(x) is a multiple of 49. For each possible value
a0(x) there is at most one such a1(x) and there are two
cases, specifically a0(x) ∈ {44,51}, when there is no
feasible value for a1(x). Each of possible values of
a1(x) satisfies also the condition which follows from
the number of subgraphs isomorphic to K7.

3 Conclusion

We improved known results about automorphisms of
order 7 of Γ using only properties of induced C7 in
Γ. Proposition 4 shows that for each possible shape
of set of fixed points of these automorphisms there
is at most one value for a1(x). This result is helpful
for better understanding of the structure of automor-
phism group of Γ. We hope that the method we de-
scribe in this paper will be useful by specifications of
automorphisms of other orders as well.
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Abstrakt: V [Erdös et al., 1980] Erdős, Fajtlowicz
a Hoffman ukázali, že okrem kružnice so štyrmi vr-
cholmi žiadne k-regulárne grafy s priemerom 2 a k2

vrcholmi neexistujú. Autori previedli problém na hl’a-
danie matı́c spĺňajúcich rovnicu

A2 +A− (k−1)I = J+K,

kde A je matica susednosti grafu, J je matica zložená
zo samých jednotiek a K je matica 1-faktoru, ktorú
dostaneme priamym súčtom matı́c 2×2 tvaru

(
0 1
1 0

)
.

V tejto práci riešime nasledovné zovšeobecnenie
predchádzajúcej rovnice smerom k silno regulárnym
grafom

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ±K.

Pomocou spektrálnych metód zı́skame nutné pod-
mienky pre graf G. Pre dané parametre (n,k,a,c) do-
staneme sústavu piatich rovnı́c so štyrmi neznámymi,
ktoré musia byt’splnené.

1 Úvod

Silno regulárne grafy tvoria významnú triedu grafov
nielen svojimi peknými vlastnost’ami, ale aj apliká-
ciami vo viacerých vedných odboroch. Jedná sa na-
prı́klad o teóriu grúp, kryptológiu alebo chémiu.

Silno regulárne grafy prvýkrát uviedol
Bose v [Bose, 1963]. A spolu s Mesnerom v
[Bose and Mesner, 1959] vysvetlil ich súvis s line-
árnou algebrou. Silno regulárne grafy popisujeme
pomocou štvorice parametrov (n,k,a,c). Sú to
k-regulárne grafy s n vrcholmi, ktoré navyše majú a
spoločných susedov pre l’ubovol’nú dvojicu sused-
ných vrcholov a c spoločných susedov pre l’ubovol’nú
dvojicu nesusedných vrcholov.

Prı́padný silno regulárny graf s (n,k,0,1) je naj-
väčšı́ možný k-regulárny graf s priemerom 2 a sú-
časne najmenšı́ možný k-regulárny graf s obvodom
∗turekova.k@gmail.com
†macaj@dcs.fmph.uniba.sk

5. To znamená, že n = k2 + 1 je dolný aj horný od-
had vel’kosti grafu s danými vlastnost’ami. Hoffman a
Singleton ukázali [Hoffman and Singleton, 1960], že
existujú nanajvýš štyri možné hodnoty pre stupeň k
takéhoto grafu. Jedná sa o k = 2, 3, 7, 57. Autori sko-
nštruovali grafy pre k = 2, 3 a 7. Pre k = 57 je existen-
cia takéhoto grafu ešte stále otvorený problém. Erdős,
Fajtlowicz a Hoffman sa pozreli na k-regulárne grafy s
priemerom 2 a k2 vrcholmi [Erdös et al., 1980]. Uká-
zali, že okrem kružnice so štyrmi vrcholmi žiadne také
grafy neexistujú. Brown dokázal v [Brown, 1967], že
žiadne k-regulárne grafy s obvodom 5 a k2 + 2 vr-
cholmi neexistujú. V oboch prı́padoch autori previedli
problém na hl’adanie matı́c spĺňajúcich rovnicu

A2 +A− (k−1)I = J±K,

kde A je matica susednosti grafu, J je matica zložená
zo samých jednotiek a K je matica 1-faktoru, ktorú
dostaneme priamym súčtom matı́c 2×2 tvaru

(
0 1
1 0

)
.

Našim hlavým ciel’om je vyriešit’ zovšeobecnenie
predchádzajúcej rovnice s ohl’adom na silno regulárne
grafy. Jedná sa o nasledovnú maticovú rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ±K. (1)

V prvej časti skúmame kombinatorickú interpretá-
ciu grafu G s parametrami (n,k,a,c), ktorého matica
susednosti A spĺňa rovnicu (1). Ďalej sa zaoberáme
komplementom Ḡ grafu G. Ukážeme, že aj Ḡ spĺňa
rovnakú rovnicu ako G len s inými koeficientami.

V nasledujúcej časti spektrálnymi metódami,
ktoré sledujú Erdős, Fajtlowicz a Hoffman v
[Erdös et al., 1980], odvodı́me nutné podmienky pre
graf G. Pre dané parametre (n,k,a,c) zı́skame sú-
stavu piatich rovnı́c so štyrmi neznámymi. Pokraču-
jeme charakterizáciou nesúvislých grafov. Ďalej sa s
ohl’adom na motiváciu v nekonferenčných silno re-
gulárnych grafoch zameriame na grafy s racionál-
nymi vlastnými čı́slami. Nakoniec ukážeme, že len
(6,2,0,1) a (6,3,1,2) spĺňajú odvodené nutné pod-
mienky pre graf G a n ≤ 30. To znamená, že pre
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n≤ 30 okrem kružnice so šiestimi vrchomi a jej kom-
plementu neexistujú žiadne d’alšie netriviálne grafy,
ktoré spĺňajú jednu z rovnı́c (1).

2 Kombinatorická interpretácia

Preskúmajme kombinatorický popis netriviálneho
grafu G, ktorého matica susednosti A spĺňa jednu z
nasledovných rovnı́c

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ±K.

V d’alšı́ch úvahách budeme vychádzat’ z kombinato-
rickej interpretácie prvkov matice A2, ktorá je špeciál-
nym prı́padom nasledujúcej lemy. Lema je prevzatá z
[Godsil and Royle, 2001].

Lema 1. Nech G je graf a A je jeho matica susednosti.
Potom počet sledov z vrchola u do vrchola v dĺžky r
je prvok matice Ar na pozı́cii uv (označujeme (Ar)uv).

Dôkaz. Lemu dokážeme matematickou indukciou na
r. Pre r = 1 lema platı́, lebo počet sledov dĺžky jedna
z vrchola u do vrchola v je rovný počtu hrán medzi tý-
mito vrcholmi, čo je zároveň prvok matice susednosti
A na pozı́cii uv.

Nech lema platı́ pre r = R. Pre každý sled dĺžky
R+1 z vrchola u do vrchola v existuje sled dĺžky R z
vrchola u do vrchola z, kde vrchol z je sused vrchola v.
Zároveň pre každý sled dĺžky R z vrchola u do suseda
vrchola v existuje sled dĺžky R+ 1 z u do v. Preto
vd’aka indukčnému predpokladu počet sledov dĺžky
R+1 z vrchola u do vrchola v je

∑
z jesusedv

(AR)uz = ∑
z∈V (G)

(AR)uz(A)zv = (AR+1)uv.

Čı́m sme dokončili matematickú indukciu.

Rovnica (1) je až na maticu K rovnaká ako rovnica
charakterizujúca silno regulárny graf. Preto aj kom-
binatorická interpretácia prislúchajúca grafu G bude
podobná ako pri silno regulárnom grafe. Ak použi-
jeme vzt’ah pre maticu susednosti Ā komplementu G
v rovnici (1), môžeme dostat’

A2 = aA+ cĀ+ kI±K. (2)

Prvok A2
i j vyjadruje počet sledov dĺžky dva, ktoré

začı́najú vo vrchole i a končia vo vrchole j. Členy na
pravej strane rovnice (2) majú nasledujúce významy

a) kI⇒ graf G je k-regulárny

b) aA⇒ každé dva susedné vrcholy v G majú a
spoločných susedov

c) cĀ⇒ každé dva nesusedné vrcholy( t.j. susedné
v komplemente) majú c spoločných susedov

Stačı́ si už iba uvedomit’ úlohu matice K v rovnici
(2). Táto matica zodpovedá párovaniu vrcholov G,
preto pre každý vrchol v bude existovat’jediný vrchol,
označme ho sv, pre ktorý platı́

1) ak v susedı́ s sv, tak v s sv majú a±1 spoločných
susedov

2) ak v nie je susedom sv, tak v s sv majú c± 1
spoločných susedov

3) všetky ostatné s v susediace resp. nesusediace
vrcholy majú a resp. c spoločných susedov s v

Poznámka 1. Z tvaru matice K vyplýva, že parameter
n je párne kladné čı́slo. Zvyčajne nebudeme uvažovat’
o okrajových prı́padoch grafov bez hrán a komplet-
ných grafov. Preto pre parameter k platı́ 0< k < n−1.
Ak graf G vyhovuje rovnici

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ+K,

tak určite je a alebo (a + 1) nezáporné. Obdobné
vzt’ahy platia aj pre parameter c. Preto pre parametre
a, c máme podmienky a ≥ −1, c ≥ −1. Ak graf G
spĺňa rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ−K,

tak a alebo (a− 1) je nazáporné. Podobne c alebo
(c− 1) je nezáporné. Preto máme podmienky a ≥ 0,
c≥ 0.

Poznámka 2. Na základe podobnosti so silno regu-
lárnymi grafmi budeme častokrát popisovat’ graf G
pomocou parametrov (n,k,a,c).

Definı́cia 1. V situácii, ked’ je Apq = Kpq = 1 (teda
pre vrchol p je sp = q a medzi vrcholmi p, q je v grafe
G hrana), budeme hovorit’, že A má spoločnú hranu s
K medzi vrcholmi p, q. Ak v grafe G vrchol w nie je
susedom sw, tak vtedy hovorı́me, že A nemá spoločnú
hranu s K vo vrchole w.

Nasledujúce lemy hovoria o súvise spoločných
hrán v A a K s paritou výrazu ak. Budeme predpokla-
dat’, že matica susednosti A grafu G vyhovuje rovnici
(1).
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Lema 2. Ak A má spoločnú hranu s K medzi vrcholmi
p, q grafu G, tak výraz (ka) je nepárny.

Dôkaz. Graf G je k-regulárny, preto z vrchola p ve-
die hrana do vrchola q a d’alšı́ch (k− 1) vrcholov,
označı́me ich v1,v2, ...,vk−1. Vrchol p má a± 1 spo-
ločných susedov s vrcholom q. Z toho vyplýva, že z
vrchola q vedie do množiny {v1,v2, ...,vk−1} presne
a± 1 hrán. Podobne pre 1 ≤ m ≤ k− 1 má vrchol
p s vm spoločných a susedov, a teda z vm vedie do
{q,v1,v2, ...,vm−1,vm+1, ...,vk−1} práve a hrán. Me-
dzi susedmi vrchola p nemôžu viest’ žiadne d’alšie
hrany, lebo by to zmenilo počty spoločných susedov
medzi nimi a vrcholom p. Teraz môžeme spočı́tat’
počet hrán v podgrafe {q,v1,v2, ...,vk−1} ako

a±1+(k−1)a = ak±1,

pričom sme každú hranu zarátali dvakrát. Preto hl’a-
daný počet hrán je ak±1

2 . Z toho dostávame, že výraz
ak je nepárny.

Lema 3. Nech v grafe G existuje vrchol w taký, že
A nemá spoločnú hranu s K vo vrchole w. Potom je
výraz (ka) párny.

Dôkaz. Z vrchola w vedie hrana do vrcholov
u1,u2, ...,uk a žiadna nevedie do sw. Vrchol w má
s každým z vrcholov u1,u2, ...,uk spoločných a su-
sedov. Preto pre 1 ≤ l ≤ k vedie z vrchola ul do
množiny {u1,u2, ...,ul−1,ul+1, ...,uk} presne a hrán.
Môžeme spočı́tat’počet hrán podgrafu tvoreného vr-
cholmi {u1,u2, ...,uk} ako ak

2 , kde delenie 2 je spô-
sobené tým, že sme započı́tali každú hranu dvakrát.
Preto je výraz ak párne čı́slo.

Lemy 2 a 3 môžeme zhrnút’v nasledujúcej vete.

Veta 1. Nech graf G s maticou susednosti A vyhovuje
rovnici (1).Potom

1) súčin (ka) je párny práve vtedy, ked’A a K ne-
majú spoločnú hranu v žiadnom vrchole grafu
G

2) súčin (ka) je nepárny práve vtedy, ked’ A má
s K spoločné všetky hrany párovania K (resp.
spoločnú hranu pri každom vrchole G).

Dôkaz. Ak A a K nemajú spoločnú hranu v žiadnom
vrchole grafu G, tak nemajú spoločnú hranu ani vo
vrchole v. Podl’a lemy 3 je ak párne. Opačnú impli-
káciu dostaneme sporom. Nech je ak párne a existuje

spoločná hrana A a K, potom pomocou lemy 2 do-
staneme, že výraz ak je nepárny. Čı́m sme dospeli k
sporu.

Podobne ak A má s K spoločné všetky hrany páro-
vania K, tak majú spoločnú aj hranu medzi vrcholmi
u a su. Preto vd’aka leme 2 je ak nepárne. Opačnú im-
plikáciu dokážeme opät’sporom. Nech je ak nepárne
a A nemá s K spoločnú hranu pri vrchole w. Potom
podl’a lemy 3 je ak párne, čo je spor.

Poznámka 3. Je zaujı́mavé si uvedomit’, že ak má A s
K spoločnú hranu v aspoň jednom vrchole, tak už musı́
mat’spoločnú hranu vo všetkých vrcholoch. Podobne,
ak A s K nemajú spoločnú hranu v jednom vrchole,
tak nemajú spoločnú hranu v žiadnom vrchole.

3 Komplement

Nech graf G spĺňa jednu z rovnı́c (1). Označme Ḡ
komplement grafu G. V tejto časti ukážeme, že kom-
plement Ḡ spĺňa s koeficientami (n̄, k̄, ā, c̄) rovnakú
rovnicu ako graf G.

Veta 2. Nech G je graf vyhovujúci jednej z rovnı́c
(1) s koeficientami (n,k,a,c). Potom komplement Ḡ
vyhovuje tej istej rovnici s koeficientami (n̄, k̄, ā, c̄),
pričom pre koeficienty platı́

n̄ = n

k̄ = n− k−1

ā = n−2k+ c−2

c̄ = n−2k+a

Dôkaz. Z každého vrchola G vedie k hrán, preto v
komplemente Ḡ musı́ viest’z každého vrchola n−1−
k hrán. Podl’a definı́cie komplementu grafu platı́

A+ Ā = J− I,

kde A je matica susednosti G a Ā je matica sused-
nosti Ḡ. Potom môžeme vyjadrit’A pomocou matice
Ā nasledovne

A = J− I− Ā.

Dosadı́me za A do rovnı́c (1) a po úprave dostaneme

J2− JĀ− ĀJ+(−a−2)J+ Ā2+

+(a− c+2)Ā+(1+a− k)I∓K = 0.

Graf Ḡ má n vrcholov a je (n−k−1)-regulárny, preto
J2 = nJ a JĀ = ĀJ = (n− k− 1)J. Po dosadenı́ a
následnej úprave rovnı́c máme

Ā2 +(2−c+a)Ā+(1+a−k)I = (n+a−2k)J±K,
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čo zodpovedá rovniciam

Ā2 +(c̄− ā)Ā+(c̄− k̄)I = c̄J±K.

Po porovnanı́ zodpovedajúcich koeficientov dosta-
neme

n̄ = n

k̄ = n− k−1

ā = n−2k+ c−2

c̄ = n−2k+a

Vidı́me, že komplement Ḡ spĺňa rovnakú rovnicu ako
graf G s koeficientami (n̄, k̄, ā, c̄).

Pre názornost’ uvedieme ešte jeden dôkaz pomo-
cou kombinatorickej interpretácie grafu G, čı́m lepšie
ukážeme súvis G s jeho komplementom Ḡ.

Dôkaz. Graf G je k-regulárny s n vrcholmi, preto aj Ḡ
má n vrcholov a je (n− 1− k)-regulárny. Uvažujme
o l’ubovol’nom vrchole v grafu G. Všetky možnosti
susednosti pre vrchol v a jeho jedného suseda v G
vieme zhrnút’ do štyroch situáciı́ na obrázku 1, kde
u 6= sv je l’ubovol’ný vrchol.

}
}
}
}

}
}
}
}

}
}
}
}

A B

C

}
}
}
}

D

Obr. 1: Susednost’vrchola v s vrcholmi u 6= sv a sv v
grafe G

V situácii A sú vrcholy v, u 6= sv susedné. Ked’že
u 6= sv, tak u, v majú a spoločných susedov. Graf G je
k-regulárny, preto z vrchola v aj u vedie ešte (k−1−a)
d’alšı́ch hrán. Tieto hrany nemôžu viest’do rovnakého
vrchola, lebo potom by bol spoločným susedom v aj u,
čo by zmenilo predpı́saný počet spoločných susedov
pre u a v. Zostalo

n−2−a− (k−1−a)− (k−1−a) = n−2k+a

vrcholov, do ktorých nevedie z v ani u žiadna hrana.
Obdobným spôsobom môžeme rozobrat’aj situácie B,
C, D z obrázku 1. Pozrime sa ako vyzerajú prı́pady A,
B, C, D v komplemente Ḡ. Ak v G vedie hrana, tak
v Ḡ nevedie a naopak. Preto na obrázku 2 dostávame
modifikáciu rozoberaných situácii pre graf Ḡ.

}
}
}
}

}
}
}
}

}
}
}
}

}
}
}
}

A B

C D

Obr. 2: Susednost’vrchola v s vrcholmi u 6= sv a sv v
grafe Ḡ

V každom z prı́padov A, B, C, D môžeme overit’, že
vrcholy u, v, sv majú (n− k−1) susedov. Vd’aka vý-
beru vrcholov v, u opät’dostávame, že Ḡ je (n−k−1)-
regulárny. Zo situácie A vidı́me, že nesusedné vrcholy
v a u 6= sv majú (n− 2k + a) spoločných susedov.
Vd’aka prı́padu B zı́skame, že nesusedné v a sv majú
(n− 2k + a± 1) spoločných susedov. Podobne po-
dl’a C máme (n−2k+c−2) spoločných susedov pre
susedné v a u 6= sv a zo situácie D dostaneme pre nesu-
sedné v a sv spoločných (n−2k+c−2±1) susedov.
Môžeme vidiet’, že graf Ḡ vyhovuje rovnakej kombi-
natorickej interpretácii ako graf G. Parametre kom-
plementu Ḡ vyjadrené pomocou parametrov grafu G
sú

n̄ = n

k̄ = n− k−1

ā = n−2k+ c−2

c̄ = n−2k+a
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4 Spektrálne vlastnosti pre rovnicu
A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ+K

Uvažujme o k-regulárnom grafe G s n vrcholmi, kto-
rého matica susednosti A spĺňa rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ+K. (3)

V nasledujúcich úvahách odvodı́me vzt’ahy pre
vlastné čı́sla matice A a ich násobnosti.

Lema 4. Matice A2, A, I, J a K z rovnice (3) komutujú,
a teda sú simultánne diagonalizovatel’né.

Dôkaz. Všetky matice sú reálne symetrické matice,
a teda sú aj diagonalizovatel’né. Na dôkaz lemy nám
stačı́ ukázat’, že matice A2, A, I, J a K komutujú.

Matica A komutuje s maticami A2 a I. Ked’že AJ =
kJ = JA, tak A komutuje aj s maticou J. Potom po
využitı́ komutácie A s maticami I, J, A dostaneme
A2X = AXA = XA2, kde X je z množiny {I,J,A}.
Preto A2 komutuje s maticami I, J, A. Vd’aka rovnici
(3) vieme K vyjadrit’pomocou matı́c A2, A, I a J, ktoré
komutujú. Preto aj K komutuje s každou z nich. Potom
všetky matice komutujú a môžeme ich simultánne
diagonalizovat’.

Matica K má dve rôzne vlastné čı́sla −1 a 1. Ka-
ždé z nich má násobnost’n/2. Jednotkovému vektoru
zodpovedá v matici A vlastné čı́slo k, v A2 je to k2,
pre maticu J sa jedná o vlastné čı́slo n a pre K to
je vlastné čı́slo 1. Podl’a lemy 4 sú matice z rovnice
(3) simultánne diagonalizovatel’né. Preto z rovnice (3)
pre vlastné čı́sla prislúchajúce jednotkovému vektoru
dostaneme

k2 +(c−a)k+ c− k = cn+1. (4)

Pre n−1 zvyšných ortogonálnych vlastných vektorov
a im prislúchajúcich vlastných čı́sel matice A vieme z
rovnice (3) vyjadrit’vzt’ah

x2 +(c−a)x+(c− k) =±1,

kde x je vlastné čı́slo A. Presnejšie pre n
2−1 vlastných

vektorov, ktorým prislúcha vlastné čı́slo 1 v matici K
a vlastné čı́slo x v A máme

x2 +(c−a)x+(c− k) = 1.

Podobne pre n
2 vlastných vektorov s vlastným čı́slom

-1 pre maticu K a x pre A dostaneme

x2 +(c−a)x+(c− k) =−1.

Označme

u1 =
√
(c−a)2−4(c− k−1) (5)

u2 =
√
(c−a)2−4(c− k+1). (6)

Potom vieme vyjadrit’vlastné čı́sla matice A ako

λ1 =
−c+a+u1

2
(7)

λ2 =
−c+a−u1

2
(8)

m1 +m2 =
n
2
−1, (9)

kde m1 je násobnost’λ1 a m2 je násobnost’λ2, alebo
nasledovne

θ1 =
−c+a+u2

2
(10)

θ2 =
−c+a−u2

2
(11)

n1 +n2 =
n
2
, (12)

kde násobnost’ vlastného čı́sla θ1 je n1 a násobnost’
vlastného čı́sla θ2 je n2. Všimnime si, že stopa matice
A je 0 a to je zároveň aj sučet vlastných čı́sel matice
A, preto máme

k+m1λ1 +m2λ2 +n1θ1 +n2θ2 = 0.

Po dosadenı́ za vlastné čı́sla a využitı́ vzt’ahu m1 +
m2 +n1 +n2 = n−1 zı́skame

k+
a− c

2
(n−1)+

u1

2
(m1−m2)+

u2

2
(n1−n2) = 0.

(13)

5 Spektrálne vlastnosti pre rovnicu
A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ−K

Nech G je k-regulárny graf, ktorého matica susednosti
A spĺňa pozmenenie rovnice (3) v nasledujúcom tvare

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ−K. (14)

Následne môžeme modifikovat’ postup na zı́skanie
vzt’ahov pre vlastné čı́sla matice A a ich násobnosti
použitý pri rovnici (3).

Lema 5. Matice A2, A, I, J a K z rovnice (14) komu-
tujú, a teda sú simultánne diagonalizovatel’né.
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Dôkaz. Dôkaz je podobný dôkazu lemy 4.

Podl’a lemy 5 matice v rovnici (14) komutujú
a vieme ich simultánne diagonalizovat’. Potom pre
vlastné čı́sla prislúchajúce jednotkovému vektoru do-
staneme

k2 +(c−a)k+ c− k = cn−1. (15)

Pre zvyšných n−1 ortogonálnych vlastných vektorov
dostaneme

x2 +(c−a)x+(c− k) =±1,

kde x je vlastné čı́slo matice A. Presnejšie pre n
2

vlastných vektorov máme x2 +(c−a)x+(c− k) = 1
a pre zvyšných n

2 − 1 vlastných vektorov máme
x2 + (c− a)x + (c− k) = −1. Použijeme rovnaké
označenia u1, u2 ako sme použili v prı́pade rovnice
(3). Potom vlastné čı́sla matice A sú

λ1,2 =
−c+a±u1

2
(16)

m1 +m2 =
n
2

(17)

alebo
θ1,2 =

−c+a±u2

2
(18)

n1 +n2 =
n
2
−1, (19)

kde m1, m2, n1, n2 sú násobnosti λ1, λ2, θ1, θ2 v tomto
poradı́. Stopa matice A je nulová, ale zároveň je to aj
súčet vlastných čı́sel, preto platı́

k+m1λ1 +m2λ2 +n1θ1 +n2θ2 = 0.

Po dosadenı́ za vlastné čı́sla a úprave máme

k+
a− c

2
(n−1)+

u1

2
(m1−m2)+

u2

2
(n1−n2) = 0.

(20)

6 Ďalšie spektrálne vlastnosti

V tejto časti odvodı́me d’alšiu dôležitú rovnicu pre
graf G pomocou vlastných čı́sel a stopy matice A3.
Uvádzame lemu, ktorá hovorı́ o súvise stopy matice
A3 a stopy KA.

Lema 6. Ak graf G spĺňa jednu z rovnı́c (1), potom
st(A3) = akn± st(KA).

Dôkaz. Prenásobme rovnicu (1) maticou A a upravme
ju na tvar

A3 = (a− c)A2 +(k− c)A+ cJA±KA.

Potom pre stopu matı́c máme

st(A3)= (a−c)st(A2)+(k−c)st(A)+st(cJA)±st(KA).

G je k-regulárny graf, preto JA = kJ a st(A2) = kn.
Zároveň platia vzt’ahy st(A) = 0 a st(J) = n. Potom
pre st(A3) dostaneme

st(A3) = (a− c)kn+ ckn± st(KA) = akn± st(KA).

S pomocou lemy 6 a vedomostiach o st(KA) doká-
žeme nasledujúcu vetu.

Veta 3. Nech graf G s maticou susednosti A vyhovuje
jednej z rovnı́c (1). Potom platı́ rovnica

k3 +m1λ 3
1 +m2λ 3

2 +n1θ 3
1 +n2θ 3

2 = akn± st(KA).
(21)

Pre st(KA) nastáva jedna z nasledujúcich situáciı́

1) ak súčin (ka) je párny, teda A a K nemajú spo-
ločnú hranu v žiadnom vrchole grafu G, tak

st(KA) = 0

2) ak súčin (ka) je nepárny, teda A má s K spoločnú
hranu pri každom vrchole G, tak

st(KA) = n

Dôkaz. Zo vzt’ahov medzi vlastnými čı́slami a stopou
matice A3 vieme, že st(A3) je rovná súčtu tretı́ch moc-
nı́n vlastných čı́sel matice A. Po dosadenı́ za vlastné
čı́sla dostávame rovnicu

st(A3) = k3 +m1λ 3
1 +m2λ 3

2 +n1θ 3
1 +n2θ 3

2 .

Podl’a lemy 6 platı́

k3+m1λ 3
1 +m2λ 3

2 +n1θ 3
1 +n2θ 3

2 = st(A3)= akn±st(KA).

Pozrime sa bližšie na KA. Maticu K môžeme vnı́-
mat’ ako permutačnú maticu, a teda KA má rovnaké
riadky ako matica A len v pozmenenom poradı́ zod-
povedajúcom matici K. Podl’a vety 1 uvažujeme iba
o nasledujúcich dvoch situáciách
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1) A a K nemajú spoločnú hranu v žiadnom vrchole
grafu G

2) A má s K spoločnú hranu pri každom vrchole G.

Pre situáciu 1 je st(KA) = 0 a v situácii 2 je st(KA) =
n. Čı́m sme dokončili dôkaz vety.

Nasledujúce vety obsahujú zhrnutie doterajšı́ch po-
znatkov odvodených pomocou vlastných čı́sel a vek-
torov matice susednosti.

Veta 4. Ak pre parametre (n,k,a,c) existuje graf G
spĺňajúci rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ+K,

tak sústava rovnı́c

k2 +(c−a)k+ c− k− cn−1 = 0

m1 +m2−
n
2
+1 = 0

n1 +n2−
n
2

= 0

k+
a− c

2
(n−1)+

u1

2
(m1−m2)+

+
u2

2
(n1−n2) = 0

k3 +m1λ 3
1 +m2λ 3

2 +n1θ 3
1 +n2θ 3

2 −
−akn− st(KA) = 0

v premenných m1, m2, n1, n2 má riešenie v nezápor-
ných celých čı́slach, ktoré zodpovedajú násobnostiam
vlastných čı́sel matice susednosti grafu G.

Veta 5. Ak pre parametre (n,k,a,c) existuje graf G
spĺňajúci rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ−K,

tak sústava rovnı́c

k2 +(c−a)k+ c− k− cn+1 = 0

m1 +m2−
n
2

= 0

n1 +n2−
n
2
+1 = 0

k+
a− c

2
(n−1)+

u1

2
(m1−m2)+

+
u2

2
(n1−n2) = 0

k3 +m1λ 3
1 +m2λ 3

2 +n1θ 3
1 +n2θ 3

2 −
−akn+ st(KA) = 0

v premenných m1, m2, n1, n2 má riešenie v nezápor-
ných celých čı́slach, ktoré zodpovedajú násobnostiam
vlastných čı́sel matice susednosti grafu G.

7 Nesúvislé grafy

Popı́šeme vzt’ah medzi nesúvislým grafom a jeho pa-
rametrami.

Lema 7. Nech G je nesúvislý graf vyhovujúci jednej
z rovnı́c (1), potom platı́ c = 0.

Dôkaz. Graf G je nesúvislý, preto má aspoň dva
komponenty súvislosti, medzi ktorými nevedie žiadna
hrana. Komponenty nie sú prázdne, a teda každý ob-
sahuje aspoň jeden vrchol. Ked’že G je k-regulárny
a uvažujeme o k > 0, tak z každého vrchola vedie
aspoň jedna hrana. Podl’a definı́cie komponentu sú-
vislosti táto hrana patrı́ do rovnakého komponentu
ako daný vrchol. Preto každý komponent obsahuje
aspoň dva vrcholy. Situácia a označenia sú bez ujmy
na všeobecnosti znázornené na obrázku 3.

Obr. 3: Označenie komponentov a vrcholov nesúvis-
lého grafu

Vrcholy v, u sú z rôznych komponentov A, B, preto
nie sú susedné a ani nemajú spoločných susedov.
Keby v, u boli spojené hranou alebo mali spoločného
suseda, tak cez túto hranu alebo suseda vedie cesta z
v do u. Potom ležia vrcholy v, u v tom istom kompo-
nente súvislosti, čo je v spore s tým, že komponenty
A, B sú rôzne. Preto vrchol v nemá spoločných su-
sedov so žiadnym vrcholom z komponentu súvislosti
B. Keby vrchol sv patril do komponentu súvislosti B,
tak podl’a kombinatorickej interpretácie grafu G má
vrchol v iný počet spoločných susedov s sv ako so
zvyšnými vrcholmi z B (existuje aspoň jeden taký vr-
chol). Dostávame spor s tým, že vrchol v nemá spolo-
čných susedov so žiadnym vrcholom z B. Preto počet
spoločných susedov medzi v a u je rovný hodnote
parametra c, a teda máme c = 0.

V nasledujúcich vetách charakterizujeme nesúvislé
grafy.

Veta 6. Nesúvislý graf G spĺňa rovnicu (3) práve
vtedy, ked’ G je perfektné párovanie na aspoň šty-
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roch vrcholoch a pre parametre platı́ (n,k,a,c) =
(2z,1,−1,0), z≥ 2.

Dôkaz. Ak je G nesúvislý, tak podl’a lemy 7 je c = 0
a G má aspoň štyri vrcholy. Zároveň uvažujeme len
o párnom počte vrcholov, teda n = 2z pre z ≥ 2. Po
dosadenı́ c = 0 dostaneme rovnicu (3) v tvare

A2−aA− kI = K

a rovnicu (4) ako

k2−ak− k = 1 = k(k−a−1).

Z tejto rovnice vidı́me, že k|1. Zároveň koeficient k je
celé nezáporné čı́slo, a teda k = 1. Môžeme dosadit’a
zı́skame, že a = −1. Graf G je 1-regulárny, preto je
G perfektné párovanie s parametrami (2z,1,−1,0).

Ak je G perfektné párovanie s aspoň štyrmi vr-
cholmi, tak G je nesúvislý a z lemy 1 máme A2 =
I. Potom rovnica (3) má po dosadenı́ (n,k,a,c) =
(2z,1,−1,0) tvar

K = A2− (a− c)A− (k− c)I− cJ = I +A− I = A.

Ked’že K je matica perfektného párovania a po vhod-
nom preznačenı́ vrcholov je matica susednosti l’ubo-
vol’ného perfektného párovania zhodná s maticou K,
tak graf G spĺňa rovnicu (3).

Poznámka 4. Ak G je perfektné párovanie s
(n,k,a,c) = (2z,1,−1,0), tak podl’a vety 2 Ḡ spl’ňa
rovnicu (3) a pre jeho parametre máme (n̄, k̄, ā, c̄) =
(n,n−2,n−4,n−3). Zároveň existuje jednoznačná
korešpondencia medzi grafom G a jeho komplemen-
tom Ḡ. Preto sa týmito parametrami už nebudeme
d’alej zaoberat’.

Veta 7. Nesúvislý graf G spĺňa rovnicu (14) práve
vtedy, ked’ G je perfektné párovanie na aspoň šty-
roch vrcholoch a pre parametre platı́ (n,k,a,c) =
(2z,1,1,0), z≥ 2.

Dôkaz. Dôkaz je obdobný ako pre vetu 6.

Poznámka 5. Ak G je perfektné párovanie s
(n,k,a,c) = (2z,1,1,0), tak podl’a vety 2 Ḡ spl’ňa
rovnicu (14) a pre jeho parametre máme (n̄, k̄, ā, c̄) =
(n,n− 2,n− 4,n− 1). Preto sa týmito parametrami
už nebudeme d’alej zaoberat’.

Poznámka 6. V nesúvislom grafe G je jediný sused
l’ubovol’ného vrchola v zhodný s sv. Vd’aka tomu do-
stávame, že počet spoločných susedov vrcholov v a sv

je nulový. Zvyšné vrcholy nie sú spojené s v hranou,
preto nevadı́, že a =±1.

Poznámka 7. Kompletný graf s dvomi vrcholmi a pa-
rametrami (2,1,∓1,c) tiež vyhovuje rovniciam (1).
Jedná sa o špeciálny prı́pad párovania. Preto aj na-
priek tomu, že K2 je súvislý graf, budeme ho zarad’ovat’
medzi nesúvislé.

8 Motivácia silno regulárnymi
grafmi

V tejto časti budeme skúmat’graf G spĺňajúci rovnicu
(3) v niektorých otázkach, ktoré sú motivované silno
regulárnymi grafmi a ich vlastnost’ami.

Silno regulárne grafy, ktoré nie sú konferenčné
majú celočı́selné vlastné čı́sla. Preto sa pozrieme na
grafy, ktoré vyhovujú rovnici (3) a ich u1, u2 sú celo-
čı́selné (to znamená, že tieto grafy majú celočı́selné
vlastné čı́sla).

Veta 8. Ak G je graf, ktorý spĺňa rovnicu (3) a u1,
u2 sú celé čı́sla, tak G je párovanie dané maticou K
alebo jeho komplement.

Dôkaz. Z vyjadrenia u1 a u2 máme vzt’ah

u2
1−u2

2 = 8 = (u1−u2)(u1 +u2),

pre nezáporné celé u1, u2. Preto je u1 +u2 ≥ 0, u1−
u2 ≥ 0 a navyše platı́ aj u1−u2 ≤ u1 +u2. Máme len
nasledujúce dve možnosti

1. u1−u2 = 1 a u1 +u2 = 8

2. u1−u2 = 2 a u1 +u2 = 4

V prı́pade 1 po vyjadrenı́ u1 = 1+u2 a dosadenı́ máme
2u2 = 7, čo je v spore s celočı́selnost’ou u2. Zostáva
len možnost’2, kde u1 = 3 a u2 = 1. Z vyjadrenia u1
dostávame

(c−a)2−4(c− k−1) = 9.

Z predchádzajúcej rovnice môžeme vyjadrit’parame-
ter k pomocou parametrov a, c, čı́m dostaneme

k =
5− (c−a)2

4
+ c. (22)

Uvažujeme o grafoch, ktoré majú aspoň jednu hranu,
ale nie sú kompletné. To znamená, že existujú dva
vrcholy spojené hranou a rovnako existujú aj dva vr-
choly medzi ktorými nevedie hrana. Potom je počet
spoločných susedov dvoch vrcholov, ktoré nie sú spo-
jené hranou nanajvýš k. Vd’aka tomu platı́ aspoň jedna
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z nerovnı́c k ≥ c, k ≥ c+1. Nech platı́ slabšia z nich
k ≥ c. Preto k− c≥ 0 a z rovnice (22) dostávame

5− (c−a)2

4
≥ 0.

Z rovnice (22) musı́ byt’ výraz (c− a)2 nepárny, a
preto je (c−a)2 = 1. Podl’a dôkazu vety 6 sú pre c =
0 parametre grafu (2z,1,−1,0) a jediné vyhovujúce
grafy zodpovedajú párovaniu K. Navyše pre hodnoty
u1, u2 platı́ u1 = 3 a u2 = 1, teda párovanie K spĺňa
rovnicu (3) a u1, u2 sú celé čı́sla. Preto budeme d’alej
uvažovat’len o c 6= 0. Pre c−a =−1 máme a = c+1,
k = c+1 a po dosadenı́ do (4) zı́skame n = c+1− 2

c .
Koeficient n musı́ byt’ celé čı́slo, preto c|2. Pre c =
1 a c = 2 dostaneme n < k, čo nie je prı́pustné. V
prı́pade c = −1 je k = 0, ale to je graf bez hrán.
Ak c = −2, tak n = 0. Preto pre c− a = −1 sme
nedostali žiadny vhodný graf. Pozrime sa na c−a= 1.
Po dosadenı́ do (22) a (4) zı́skame a = c−1, k = c+1
a n = c + 3. Potom koeficienty jeho komplementu
Ḡ sú (n̄, k̄, ā, c̄) = (c+ 3,1,−1,0). Ked’že k̄ = 1, tak
komplement Ḡ musı́ byt’perfektné párovanie. Preto je
c nepárne a z vety 6 vidı́me, že komplement Ḡ spĺňa
rovnicu (3). Potom aj G vyhovuje rovnici (3) a je to
komplement perfektného párovania.

V [Elzinga, 2003] sa Elzinga zaoberá otázkou, pre
aké dvojice parametrov a, c môže existovat’nekone-
čne vel’a štvorı́c parametrov (n,k,a,c), ktoré vyho-
vujú nutným podmienkam pre existenciu silno regu-
lárnych grafov. Autor ukázal, že jednou z vhodných
dvojı́c parametrov je aj a = 0 a c = 2. Toto nás pre
rovnicu (3) a a = 0 a c = 2 motivuje preskúmat’ko-
l’ko štvorı́c parametrov (n,k,a,c) vyhovuje nutným
podmienkam z vety 4.

Veta 9. Neexistuje graf, ktorý spĺňa rovnicu (3) a pre
jeho parametre platı́ a = 0 a c = 2.

Dôkaz. Vetu dokážeme sporom. Nech existuje graf
G vyhovujúci rovnici (3) a pre jeho parametre platı́
a = 0 a c = 2. Potom z vety 4 musia jeho parametre
(n,k,a,c) spĺňat’rovnicu (4). Dosadı́me a = 0, c = 2
a dostaneme

k2 + k+1 = 2n.

Môžeme si všimnút’, že nezávisle od parity parametra
k je l’avá strana rovnice vždy nepárne čı́slo. Zároveň
pravá strana rovnice je rovná párnemu čı́slu. Preto
parametre (n,k,a,c) nemôžu spĺňat’túto rovnicu. Čı́m
sme dostali spor.

9 Malé parametre

V tejto časti sa pozrieme aké štvorice parametrov
(n,k,a,c) s n ≤ 30 vyhovujú nutným podmienkam
z viet 4 a 5.

Ak graf G spĺňa rovnicu (3), tak podl’a vety 4 sú
m1, m2, n1, n2 nezáporné a celočı́selné. Navyše platı́
sústava rovnı́c (4), (9), (12),(13) a (21). Podobne z
vety 5 pre graf G vyhovujúci rovnici (14) sú m1, m2,
n1, n2 nezáporné a celočı́selné. Platı́ aj sústava rovnı́c
(15), (17), (19), (20) a (21). Pozrieme sa postupne na
obe rovnice (1).

9.1 Pre rovnicu A2 + (c− a)A + (c− k)I =
cJ+K

Budeme postupovat’ nasledovne. Pre zadané para-
metre a, c nájdeme také celočı́selné n, k, aby 3 ≤
n≤ 30, 1≤ k≤ (n−1). Vd’aka korešpondencii grafu
a jeho komplementu stačı́ uvažovat’ k ≤ n−1

2 . Ove-
rı́me platnost’ rovnice (4) a v prı́padne celočı́selnosti
u1 alebo u2 overı́me, či je l’avá strana rovnice (13)
delitel’ná u1 alebo u2. Musı́ platit’ aj a ≤ k a c ≤ k.
Potom dostaneme nasledovné štvorice (n,k,a,c) :

(30,6,1,1),(12,4,1,1),(24,6,2,1),(24,10,5,3)

Ak z rovnı́c (9), (12), (13) vyžadujeme, aby m1, m2,
n1, n2 boli nezáporné celé čı́sla, tak zostanú štvorice
(n,k,a,c) :

(30,6,1,1),(24,6,2,1),(24,10,5,3)

Zistı́me však, že žiadna štvorica (n,k,a,c) nevyho-
vuje rovnici (21). Preto pre n≤ 30 neexistujú žiadne
d’alšie vhodné parametre (n,k,a,c), a teda ani žiadny
d’alšı́ graf G.

Na nasledujúcich dvoch prı́kladoch ilustrujeme vy-
ššie uvedený postup.

Prı́klad 1. Máme zadané parametre a = 1, c = 1.
Pre k = 6 z rovnice (4) môžeme dopočı́tat’parameter
n a zároveň aj hodnoty u1 a u2. Dostaneme n = 30,
u1 =

√
24 a u2 = 4. Dosadı́me do rovnice (13) a po

prenásobenı́ čı́slom dva zı́skame

12+
√

24(m1−m2)+u2(n1−n2) = 0.

Vieme, že u2 je celé čı́slo a preto musı́ byt’(m1−m2) =
0. Dostávame rovnicu

12+u2(n1−n2) = 0.
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Zároveň celé čı́slo u2 delı́ pravú stranu rovnice. Po-
tom musı́ u2 delit’aj l’avú stranu. Táto podmienka je
splnená, lebo 4|12. Potom z rovnı́c (9), (12) spolu s
(m1−m2) = 0 a 3+ n1− n2 = 0 vypočı́tame m1 =
m2 = 7, n1 = 6 a n2 = 9. Dostali sme celé nezáporné
m1, m2, n1, n2. Následne dosadı́me do rovnice (21)
a dostaneme 2n1−2n2 +9 = 0. Ak dosadı́me n1 = 6
a n2 = 9, tak zistı́me, že táto rovnica neplatı́. Preto
parametre (30,6,1,1) nie sú vhodné.

Prı́klad 2. Máme zadané a = 1, c = 1. Pre k = 4 z
rovnice (4) dopočı́tame n a aj hodnoty u1, u2. Dosta-
neme n = 12, u1 = 4 a u2 =

√
8. Dosadı́me do rovnice

(13) a po prenásobenı́ čı́slom dva máme

8+u1(m1−m2)+
√

8(n1−n2) = 0.

Vieme, že u1 je celé čı́slo a preto musı́ byt’(n1−n2) =
0. Dostávame rovnicu

8+u1(m1−m2) = 0.

Zároveň celé čı́slo u1 delı́ pravú stranu rovnice. Preto
musı́ u1 delit’aj l’avú stranu. Táto podmienka je spl-
nená, lebo 4|8. Potom z rovnı́c (9) a 2+m1−m2 = 0
vypočı́tame 2m1 = 3. Nedostali sme celé nezáporné
m1, preto parametre (12,4,1,1) nie sú vhodné.

9.2 Pre rovnicu A2 + (c− a)A + (c− k)I =
cJ−K

Budeme postupovat’ rovnako ako pre rovnicu A2 +
(c− a)A+(c− k)I = cJ +K. Pre zadané parametre
a, c. Nájdeme také celočı́selné n, k, aby 3 ≤ n ≤ 30,
1 ≤ k ≤ (n− 1). Vd’aka korešpondencii grafu a jeho
komplementu stačı́ uvažovat’k ≤ n−1

2 . Overı́me plat-
nost’rovnice (15) a v prı́padne celočı́selnosti u1 alebo
u2 overı́me, či je l’avá strana rovnice (20) delitel’ná
u1 alebo u2. Musı́ platit’aj a ≤ (k+1) a c ≤ (k+1).
Následne dostaneme štvorice (n,k,a,c) :

(28,8,0,3),(8,3,1,1),(20,7,1,3),(12,5,3,1),

(20,8,3,3),(20,9,7,1),(14,4,1,1),(6,2,0,1)

Ak z rovnı́c (17), (19), (20) vyžadujeme, aby m1, m2,
n1, n2 boli nezáporné celé čı́sla, tak zostanú štvorice
(n,k,a,c) :

(28,8,0,3),(8,3,1,1),(6,2,0,1)

Jediná štvorica (6,2,0,1) vyhovuje rovnici (21). Preto
pre n ≤ 30 môže existovat’ d’alšı́ graf len s paramet-
rami (6,2,0,1) alebo parametrami (6,3,1,2), ktoré
prislúchajú komplementu.

Parametre (6,2,0,1) zodpovedajú kružnici so šies-
timi vrcholmi a navyše tento graf vyhovuje rov-
nici (14). Preto aj jej komplement s parametrami
(6,3,1,2) vyhovuje rovnici (14).

10 Záver

V práci sme riešili maticovú rovnicu

A2 +(c−a)A+(c− k)I = cJ±K.

V prvej časti sme preskúmali kombinatorickú inter-
pretáciu grafu G a súvis medzi G a jeho komplemen-
tom.

V druhej časti sme spektrálnymi metódami odvo-
dili nutné podmienky pre graf G. Dostali sme sústavu
rovnı́c, pomocou ktorej sme pre n≤ 30 našli jediné ne-
triviálne grafy, ktoré spĺňajú jednu z rovnı́c (1). Jedná
sa o kružnicu so šiestimi vcholmi a jej komplement.

V budúcnosti by sme chceli pomocou odvode-
ných nutných podmienok preskúmat’ možné para-
metre (n,k,a,c) grafu G pre vyššı́ počet vrcholov a
nájst’prı́padné netriviálne grafy.
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Brown graphs [Brown, 1966] are a basis for con-
struction of the largest currently known graphs of
diameter 2 and given maximum degree. As these
graphs are not vertex-transitive, it is natural to ask
how one can obtain a vertex-transitive graph from a
Brown graph by adding as few edges as possible. We
investigate two ways of constructing vertex-transitive
graphs of diameter two from Brown graphs.

Let P(q) be the standard projective plane over a
field F = GF(q), q a prime power. Vertices of the
Brown graph B(q) are the q2 +q+1 points of P(q)
represented by projective triples over GF(q). Two
distinct vertices a= [a1,a2,a3] and b= [b1,b2,b3] are
adjacent in B(q) if and only if abT = a1b1 + a2b2 +
a3b3 = 0. The vertex set of B(q) is a disjoint union
of the set V of q2 vertices of degree q+ 1 and the
(independent) set W of q+ 1 singular vertices (i.e.,
such that aaT = 0) of degree q.

For odd q an obvious attempt is to look for a perfect
matching of vertices of W the addition of which to
B(q) would yield a vertex-transitive graph of degree
q+ 1. In [Širáň et al., 2011] it was shown that this
is not possible. Using properties of Brown graphs
[Parsons, 1976] we extended this result as follows.

Theorem 1. For every odd prime power q greater
then 31 there is no vertex-transitive graph of degree
q+3 and order q2 +q+1 which would contain B(q)
as a spanning subgraph.

The automorphism group of B(q) is isomorphic
to PΓO(3,q); both this group and its subgroup
PGO(3,q) have three orbits on vertices of B(q). For
even q the orbits are the single vertex v = [1,1,1], the
set of singular vertices W and the set V \ {v}. The
subgraph B∗(q) of B(q) induced by set V \ {v} is a
vertex-transitive graph of degree q but has diameter
larger than 2. It is now of interest to extend B∗(q) to
a vertex-transitive graph of diameter 2 by adding the
least possible number of edges. A natural approach
is to consider the induced action of a vertex-transitive
subgroup G of PGO(3,q) on the set of non-edges in

∗mato4247@gmail.com
†jozef.siran@stuba.sk

V \ {v}, which means that adding one new edge re-
quires addition of all edges in the G-orbit of the new
edge. Since large groups G would result in addition
of a large orbit, the aim is to find small subgroups of
PGO(3,q) that act transitively on vertices of B∗(q).
The following two theorems imply our next main re-
sults that such ‘small’ subgroups do not exist.

Theorem 2. If q is a power of 2, then PGO(3,q) con-
tains no subgroup acting regular on vertices of B∗(q).
In particular, B∗(q) is not a Cayley graph.

Theorem 3. If q is a power of 2, then the smallest
subgroup of PΓO(3,q) that acts transitively but not
regularly on vertices of B∗(q) is the group PGO(3,q).

In contrast with this, there exists a subgroup of
PGO(3,q) that is transitive on the set V \{[t, t,1], t ∈
GF(q)}; let C(q) be the subgraph of B∗(q) induced
by this set of vertices. Our last result shows that we
can construct large Cayley graphs of diameter 2 and
degree q+o(q) by adding edges to C(q).

Theorem 4. For every even prime power q there ex-
ists a vertex-transitive graph of diameter 2 and de-
gree q+o(q) with C(q) as a spanning subgraph.

These graphs have asymptotically the same
order as the currently known largest Cayley
graphs of a given degree and diameter two
[Šiagiová and Širáň, 2011] but have been constructed
by an entirely different method, using Brown graphs.
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The problem of magic numbers was introduced in
[Iwama et al., 2000] for a determinization of NFA. If
any NFA recognizing given language needs n states,
how many states may need an equivalent minimal
DFA? We adapted this question for unary languages
and the operation Kleene star. If a unary language L
has state complexity n (i.e. its minimal DFA has n
states, denoted sc(L) = n), what are possibilities for
sc(L∗)?

A tight upper bound (n− 1)2 + 1 was provided in
[Yu et al., 1994] and [Nicaud, 1999] showed, than in
an average case, it is a constant not depending on n.
We were interested in the attainability of particular
state complexities in the range [1,(n−1)2 +1].

Next theorem provides witnesses for certain attain-
able complexities.

Theorem 1. For all integers n and α with n ≥ 2 and
1 ≤ α ≤ n or α = (n − 2)(n − 1) + 1, there exists
a unary regular language L such that (L) = n and
(L∗) = α .

By observing non-trivial dependencies in the struc-
ture of a subset automaton for a NFA for a star, we
obtained upper bounds on a state complexity of a
star based on the number of first non-initial accept-
ing state and the number of the first loop state. These
provided restrictions on automata with a potentially
high star state complexity. We found these complex-
ities and following results summarizes, that certain
values can not be attained.

Theorem 2. Let n ≥ 3. There is no unary language
L with sc(L) = n and (n− 2)(n− 1)+ 1 < sc(L∗) <
(n−1)2 +1.

Theorem 3. Let n ≥ 6. Then there is no language
L such that sc(L) = n and n2 − 4n + 6 < sc(L∗) <
n2 −3n+2. Furthermore, the number n2 −3n+2 is
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attainable as the complexity of star if n is odd, and it
is unattainable if n is even.

Fig. 1 shows computations for languages with state
complexity at most 18. Dot indicates existence of lan-
guage with given state complexity and state complex-
ity of star. Green shading shows results theoretically
covered by this work.

Figure 1: Computations

We also outline a connection of this problem to the
well-known Frobenius problem an generalize it. One
of our subsidiary results is similar to [Roberts, 1956].
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Pri vykresľovaní grafu môže interakcia s 
grafom (či už v podobne zmazania alebo pridania 
vrchola, presunutie existujúceho vrcholu či zmeny 
na hranách) spôsobit' vykreslenie výrazne 
odlišného grafu ako bol pred samotnou 
interakciou.  

Známe statické kritéria na vizualizáciu grafov 
(napr. hrany alebo vrcholy sa nemôžu prekrývať) 
pri interakcií s grafom nie sú postačujúce na to, 
aby používateľ vedel plnohodnotne vnímať 
prebiehajúce zmeny v grafe, špeciálne hrán – 
stráca sa mentálna mapa hrán. Práve dynamické 
kritéria na kreslenie (ktoré vznikajú pri zapojení 
interakcie s grafom), ako sa ukazuje, zhoršujú 
schopnosť udržania mentálnej mapy hrán ale aj 
vrcholov [Sarey, Purchase, 2008]. Doteraz známe 
práce sa venovali zachovávaniu mentálnej mapy 
vrcholov. V našej práci sa zameriavame na 
zachovávanie mentálnej mapy hrán. 

Navrhli sme dva rozdielne postupy, nezávisle 
od zvoleného vizualizačného algoritmu, ktoré 
dokážu obmedziť zmeny hrán pri ich kreslení 
počas interakcie (zachovávanie mentálnej mapy 
hrán). Cestu chápeme ako postupnosť úsečiek. 
Okrajové vrcholy týchto úsečiek, teda body kde 
cesta mení smer, budú pre nás významné. 

Prvý postup zachovávania mentálnej mapy 
vychádza a je inšpirovaný z už známych 
mentálnych máp vrcholov. Jednoduchá 
myšlienka, obmedziť voliteľným parametrom 
počet nových vrcholov a vhodným spôsobom za 
asistencie kresliaceho algoritmu vybudovať novú 
cestu, mala nepatrný význam. Zmeny sa mierne 
dostali pod kontrolu používateľa (ktorý ich vedel 
ovplyvňovať parametrom). Všetky väčšie zmeny 
vo vykreslení cesty, boli aplikované postupne a 
nie naraz. Vznikol akýsi „buffer“ - zmeny vo 
vykreslení sa postupne aplikovali. No aj 
jednotlivé zmeny boli  niekedy príliš veľké. 

Druhý model zachovávania mentálnej mapy 
vychádza z myšlienky vytvorenia škálovateľnej 
oblasti pre cesty, v ktorých dovolíme ľubovolnú 
zmenu vo vykreslení. Tieto oblasti sme 
pomenovali koridory. Takýto koridor nám 
vymedzuje oblasť, v ktorom môže kresliaci 
algoritmus hľadať cestu. Pred hľadaním 

samotného koridoru, sme najprv potrebovali zistiť 
oblasti, ktoré by vo výslednom koridore mali byť 
určité zahrnuté. Tieto oblasti (nazývané 
podkoridory) sa počítajú pre každú úsečku cesty a 
sú vždy tvorené štyrmi bodmi. 

Hľadanie a hlavne zjednocovanie týchto 
podkoridorov do výsledneho koridoru, sa javí ako 
ťažký problém – vzhľadom na to, že cesta môže 
nadobúdať rôzne tvary a podkoridory sa začnú 
prekrývať. Navyše, naše podmienky na koridor 
obsahovali aj parameter, ktorý by veľkosť tohto 
koridoru dokázal ovplyvňovať – v prípade, že v 
koridore sa cesta nedá nájsť, koridor sa pomocou 
parametru zväčši. 

Spájanie do koridoru sa realizuje pomocou alfa 
hrán [Edelsbrunner et al., 1983]. Alfa hrany 
ponúkajú možnosť pomocou zmeny veľkosti alfa 
kružníc (parameter, ktorý používame) meniť 
výpočet a teda tvar „konkávneho obalu“ 
(mnohouholníka, ktorý voláme koridor) na 
výstupe. Algoritmus na hľadanie alfa hrán dostane 
na vstupe množinu všetkých bodov podkoridorov. 
Po nájdení alfa hrán sa aplikuje procedúra, ktorá 
skontroluje, či bol nájdený vyhovujúci koridor. 
Ak nie, upraví sa veľkosť alfa kružníc a znova  sa 
hľadá koridor 

Kvalitu vykreslenia sme merali pomocou troch 
pripravených metód v aplikácií, ktorá vznikla pre 
tento účel. Ukázalo sa, že použitie spomenutých 
dvoch modelov zachovávania mentálnej mapy 
hrán mierne zlepšilo vykreslenie a zachovanie 
mentálnej mapy vrcholov. 
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A graph G is called equimatchable if any matching
in G is a subset of a maximum-size matching. By a
result of [Sumner, 1979], connected randomly match-
able graphs – equimatchable graphs with a perfect
matching – are exactly the complete graphs K2n and
complete bipartite graphs Kn,n for n≥ 1. The charac-
terisation of equimatchable graphs [Lesk et al., 1984,
Theorem 3] implies that any 2-connected equimatch-
able graph is either bipartite or factor-critical. Promi-
nent role in the investigation of equimatchable factor-
critical (EFC) graphs is played by matchings isolat-
ing some vertex v, that is, matchings M such that
{v} is a component of G \V (M). It is easy to prove
that if G is an EFC graph, v ∈ V (G), and M is a
minimal matching isolating v, then every component
of G \ (V (M) ∪ {v}) is randomly matchable. It is
proved in [Kawarabayashi et al., 2003] that if G is a
3-connected planar EFC graph, v and M are the same
as above, then G \ (V (M)∪{v}) is randomly match-
able and connected. Our main tool is the following
theorem which shows that G \ (V (M)∪{v}) has ex-
actly one component.

Theorem 1. Let G be a 2-connected EFC graph. Let
v be a vertex of G and Mv a minimal matching isolat-
ing v. Then G\ (V (Mv)∪{v}) is isomorphic with K2n

or Kn,n for some nonnegative integer n.

In [Kawarabayashi and Plummer, 2009] it is
proved that any 3-connected EFC graph embeddable
in the orientable surface of genus g has O(g3/2)
vertices. Theorem 1 enables us to extend this result
to 2-connected equimatchable factor-critical graphs
and improve the bound to O(

√
g). Moreover, we

provide also a construction of such graphs, implying
that the maximum size is Θ(

√
g).

Theorem 2. Let m(g) denote the maximum num-
ber of vertices of a 2-connected EFC graph embed-
dable in the orientable surface of genus g. If g ≤ 2,
then 4

√
2g+ 1 ≤ m(g) ≤ 4

√
g+ 17. If g ≥ 3, then

4
√

2g + 1 ≤ m(g) ≤ cg
√

g + 5, where cg ≤ 12 is a
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possitive, real constant such that (cg)
∞
g=3 is decreas-

ing and limg→∞ cg = 2
√

7+2 < 7.3.

Similar bounds are obtained also for nonorientable
surfaces.

EFC graphs with a cut-vertex or a 2-vertex cut
are investigated in [Favaron, 1986]. We describe the
structure of EFC graphs with k-vertex cut for arbi-
trary fixed k.

Lemma 3. Let G be a k-connected equimatchable
factor-critical graph with k-vertex-cut S, where k≥ 3.
If G\S has at least k+3 vertices, then G\S has pre-
cisely two components.

Theorem 4. Let G be a k-connected EFC graph with
k-vertex-cut S, where k≥ 3. Suppose two components
of G \ S has at least k vertices. Then G \ S has pre-
cisely two components and both are isomorphic with
Km and Kn for some n and m, respectively.

We give a complete description of G\S also in the
case when one of the components is smaller than k.
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We study the concept of balanced use of resources
in deterministic sequential computations and con-
tinue in the research initiated in [Kováč, 2010] and
[Kostolányi, 2011].

We define and analyze several types of balanced
use of resources (i.e.,equiloadedness) for various
types of deterministic automata. In order to make
our definitions independent of a particular model of
computation, we present an abstraction of one-way
deterministic automata inspired by abstract families
of automata of S. Ginsburg –abstract deterministic
automata(ADA).

We present several definitions of equiloadedness
for abstract deterministic automata which generalize
the definitions presented in [Kostolányi, 2011] and
[Kováč, 2010]. Informally, an abstract deterministic
automaton is said to bestrictly state-S -equiloaded
(strictly transition-S -equiloaded), if each its state
(transition) is used the same number of times (up to
a constant difference) in computation paths from a
given setS .

In order to define the remaining types of equi-
loadedness, we define the concept of thestate-
equiloadednessS -measureand of the transition-
equiloadednessS -measure. These measures as-
sign to every abstract deterministic automaton a real
number from the interval[0,1], with the value 1
representing the most balanced use of a given re-
source, and the value 0 representing the least bal-
anced use of a given resource. An ADA is said to be
state-S -equiloaded (transition-S -equiloaded), if
its state-equiloadedness (transition-equiloadedness)
S -measure is 1. An ADA is said to be
weakly state-S -equiloaded (weakly transition-S -
equiloaded), if its state-equiloadedness (transition-
equiloadedness)S -measure is greater than 0. Strict
S -equiloadedness is proved to be a stronger require-
ment thanS -equiloadedness.

In this work we extend the study of equiloaded
DFA studied so far in several ways. We generalize
the definitions for DFA to ADA and study also equi-
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loaded DFAε (DFA with ε-transitions) and DOCA
(deterministic one-counter automata). Besides, we
prove also some results that hold for ADA in general.

We also consider more general sets of computa-
tions with the set of accepting computations studied
so far being just a particular case.

By proving the equivalence of certain definitions,
we unify the theories for DFA from [Kov́ač, 2010]
and from [Kostoĺanyi, 2011]. We also study the fam-
ily of weakly state-S -equiloaded DFA that has not
been studied yet. For this family of automata, we
prove a characterization based on Perron-Frobenius
eigenvalues of their strongly connected components.
Furthermore, we improve our theory that allows us
to express the basic quantities related to equiload-
edness as solutions to initial value problems for ho-
mogeneous systems of first-order linear O∆Es with
constant coefficients and to efficiently use the Perron-
Frobenius theory to study their asymptotic properties.
Finally, we generalize most of the results for DFA
also to DFAε (and prove that equiloaded DFAε have
greater computational power than equiloaded DFA).

In this work, we also initiate the study of
strictly S -equiloaded DOCA. Most importantly, we
prove the characterization of strictly transition-S -
equiloaded DOCA and prove that this property is de-
cidable.

Finally, we present results concerning relations be-
tween families of equiloaded languages and their clo-
sure properties.
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Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, p. 352
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 P. Kostolányi



Membrane systems
(Extended Abstract)

Michal Kováč∗
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Well established computation models motivated by
biology such as neural networks and evolutionary al-
gorithms has already proven that it is worth to be in-
spired by biology.

Other emerging areas are still awaiting for their
more significant uses. One of them is the membrane
computing. It is relatively young field of natural com-
puting - in comparison: neural networks have been
researched since 1943 and membrane systems since
1998. [Păun, 1998]

Membrane systems are distributed parallel com-
puting devices inspired by the structure and function-
ality of cells. Recently, many variants have been de-
veloped in order to simulate cells more realistically
or just to improve the computational power.

Biological systems usually have hierarchical struc-
ture where objects and information flows between re-
gions, what can be interpreted as a computation pro-
cess.

Membranes and regions delimited by them have
clearly 1:1 correspondence. Each region contains a
multiset of objects. These objects can evolve accord-
ing to evolution rules which are associated with mem-
branes. Evolution rules consist of two multisets of
objects: left and right part. When a rule is applied,
the left part is subtracted from the multiset of objects
present in the region and the right part is added. Evo-
lution rules are applied in a maximally parallel man-
ner - in each step, a maximal multiset of rules is non-
deterministically chosen and applied.

This computing device is called P system1 and is
Turing complete.

Since the first publication in 1998, huge amount of
variants has been proposed. Some of them are Turing
complete, others are not. Maximal parallelism is one
of the most questioned attribute. P systems in sequen-
tial mode are not Turing complete. Various combina-
tions of variants have been studied and some of them
have been shown Turing complete also in sequential
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1P in P systems stands for surname of its founder Gheorghe
Păun.

mode.
One of the variants we studied is P system

with inhibitors, which was shown to be helpful in
[Ionescu, 2004]. Some of the objects (inhibitors) can
be used in evolution rules so that their presence in the
region prevents the application of the rule. Our result
is the following theorem.

Theorem 1. Sequential P systems with inhibitors are
Turing complete.

The proof is done by a simulation of maximally
parallel P system. The challenging part is the simula-
tion of one maximally parallel step, which we split
into multiple phases. Phases are represented as a
special object present in each membrane. So dif-
ferent membranes can have different phases. The
SYNCHRONIZE phase is needed in order to pro-
vide communication between regions. In the RUN
phase, the rewriting of the objects occurs, until all of
the present rules are unusable. When all of the rules
are unusable, phase is changed from RUN to SYN-
CHRONIZE and a special object SYNCTOKEN is
sent through the parent membrane. The skin mem-
brane (root of the hierarchy) collects all the SYNC-
TOKENs and broadcasts the signal to start the next
computation step.

There is still an issue, how can we know when a
rule is unusable. This is exactly where the inhibitors
become handy.

The rule Ri : ab→ c is unusable when there is nei-
ther a nor b object present. We can simulate this be-
havior with inhibitors:

RUN→ RUN,UNUSABLEi|¬a

RUN→ RUN,UNUSABLEi|¬b

References
[Ionescu, 2004] Ionescu, M. (2004). Sburlan: On p sys-

tems with promoters/inhibitors. Journal of Universal
Computer Science, pages 581–599.
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In this paper we make a first step to define a dis-
tance measure between languages as well as between
grammars. Our intention is to define a distance mea-
sure generalizing one of the distance measures on
words ([Kulich, 2006]) in a way, which helps us to
say something about the similarities and differences
between the languages (or grammars) being mea-
sured.

Our solution is based on approximations of the
given language by finite languages. This idea is from
[Jánošı́k, 1999], which gives us a tool to approximate
infinite languages by finite ones for context-free lan-
guages. This tool is called grammar with energy,
which is a modification of context-free grammar.
Grammars with energy as defined in [Jánošı́k, 1999]
can generate words, which are not from the language
being approximated. We have modified the defini-
tion, thus every word generated by the grammar with
energy is from the language being approximated. We
also introduce a strict grammar with energy, which
is a restricted version of the abstract definition, with
nice properties. Because of this we use strict gram-
mar with energy in our paper.

Now we define the sequence of approximations,
the distance measure is defined on this construction.

Definition 1. The sequence of finite languages Φ =
{Li}∞

i=1 is called monotone, iff ∀i≥ 1 : Li ⊆ Li+1.

Definition 2. Let Φ be a monotone sequence of finite
languages. The limit of sequence Φ is the language
LΦ =

⋃
n≥1 Ln.

Definition 3. A monotone sequence of finite lan-
guages Φ is a sequence of approximations for the
language L iff LΦ = L. (We shall also say that Φ is
approximating the language L.)
Languages Ln ∈Φ are called finite approximations.

Given two monotone sequences Φ and Φ′ we shall
define the distance D(Φ,Φ′) to be the limit of dis-
tances between the corresponding finite approxima-
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tions of Φ and Φ′ (in case it exists). The distance be-
tween two finite approximations is some real number
between 0 and 1. We study two particular distances,
one of them is defined below.

In the strong distance (DS(Φ,Φ′)) the distance be-
tween the corresponding finite approximations is de-
fined as follows: we create a complete bipartite graph
between them, where the edges hold a value of the
relative edit-distance between the two incident words.
Then the average value of the edges in the minimal
weight maximal matching on this complete bipartite
graph ([Evans and Minieka, 1992]) give us the num-
ber expressing the distance.

We study a class of sequences of approximations
defined by context-free (regular) grammars with en-
ergy, denoted as FCF (FR). We prove two necessary
conditions for Φ to be in FCF . They are used to prove
the two main results of our paper.

Theorem 1. For every pair Φ,Φ′ ∈ FCF with
limi→∞

|Li+1|
|Li| : DS(Φ,Φ′) exists.

Theorem 2. Let G and Ḡ be strict grammars with
energy. Let Φ = Φ(G,{ei}∞

i=1), Φ′ = Φ(G,{e′i}∞
i=1),

Φ̄ = Φ(Ḡ,{ēi}∞
i=1) and Φ̄′ = Φ(Ḡ,{ē′i}∞

i=1) with
limi→∞

|Li+1|
|Li| for each of them. Then for these mono-

tone sequences DS(Φ,Φ̄) = DS(Φ′,Φ̄′).

The last theorem shows, that the strong distance
between two sequences of approximations generated
by strict grammars with energy depends on the gram-
mars only.
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Jazykov. FMFI UK, Bratislava. Master’s Thesis.

[Kulich, 2006] Kulich, T. (2006). The Distances on
Words. FMFI UK, Bratislava. Master’s Thesis.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, p. 354
ISBN 978-80-8147-009-7, c© 2013 A. Varga



Kritické myslenie vo fyzike 
Ivona Demčáková* 

Školiteľ: Klára Velmovská
‡ 

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
 

                                                           
*
 ivona.demcakova@gmail.com 

‡
 velmovska@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 

V prvej časti tejto práce sa venujeme teoretickým 
východiskám. Zadefinujeme pojmy učenie, 
myslenie a kritické myslenie. Druhá časť je 
venovaná prieskumu medzi učiteľmi, kde zisťujeme 
názory učiteľov na rôzne výroky, ktoré súvisia 
s rozvojom kritického myslenia.  

 
Kľúčové slová: učenie, myslenie, kritické 
myslenie, dotazník, Likertova škála, kladenie 
otázok  

1 Úvod 

Z vlastných skúseností vieme, že žiaci často 
prijímajú informácie úplne pasívne a učia sa ich 
naspamäť. Fyzika si vyžaduje hlavne pochopenie 
vzťahov, súvislostí, zákonov a dejov v prírode, 
a preto by sme mali žiakov aktívne zapojiť do 
vyučovacieho procesu. Učiteľ môže žiakom 
povedať čokoľvek a naučiť ich aj nepravdy. Žiak 
má ale „vlastnú hlavu“, a preto učiteľovi nemusí 
všetko uveriť. Riešením, aby žiak vedel zhodnotiť 
pravdivosť informácií, je rozvíjať žiakovo kritické 
myslenie.  

Ciele tejto práce: 
1. Priniesť základné informácie o učení a 

myslení. Dôležitým pojmom tejto práce 
bude kritické myslenie.  

2. Rozobrať možnosti rozvíjania kritického 
myslenia na hodinách fyziky. 

3. Vykonať prieskum zameraný na súčasný 
stav rozvoja kritického myslenia. 

4. Uviesť vhodné spôsoby a príklady na 
kladenie otázok na rozvoj kritického 
myslenia.  

 

2 Učenie 

Človek sa učí už od narodenia a neprestáva sa učiť 
ani v dospelosti. Učí sa niekedy cielene a niekedy je 
učenie výsledkom procesu, ktorý má iný konečný 
cieľ. Pri učení si žiak osvojuje skúsenosti, zručnosti, 
ale formujú sa aj jeho postoje, myšlienky a názory.  

Sú rôzne druhy učenia, ale my uvedieme len 
niektoré. V krátkosti rozoberieme memorovanie, 
verbálne učenie, učenie riešením problému.  

2.1 Memorovanie 

Žiaci sa učia fakty bez potreby hlbšieho 
pochopenia. Naučia sa informácie naspamäť, čo 
môže spôsobiť rýchlu stratu informácií z pamäti. 
Poznáme krátkodobú pamäť a dlhodobú.  

Krátkodobá pamäť dokáže uchovať určitý počet 
informácií na vymedzený čas. Jednotlivec si dokáže 
uchovať naraz 5 až 9 položiek. Množstvo 
informácií, ktoré sa uchovajú, závisí od rýchlosti 
prijímania informácií a od ich množstva. Tieto 
informácie sú udržané približne 30 sekúnd a potom 
sa strácajú. Žiakom preto treba podávať informácie 
v organizovanej forme.  

Informácie v dlhodobej pamäti sú uložené na 
dlhý čas. Vybavujeme si ich v podobe mien, tvárí, 
vlastnej histórie a pocitov. Tieto informácie sú 
uložené v pamäti natrvalo, ale problémom býva 
vybaviť si ich, pretože mozog podlieha zmenám  
kvôli starnutiu. Štruktúru informácií uložených 
v dlhodobej pamäti si môžeme predstaviť ako sieť 
s uzlami a spojnicami. Je dôležité vytvárať 
v žiackych pamätiach organizované schémy, 
v ktorých sú informácie husto poprepájané.  

Žiakom môžeme pomôcť dostať informácie do 
dlhodobej pamäte, ak informácie viackrát 
zopakujeme. Tiež im môžeme ukázať rôzne 
mnemotechnické pomôcky, alebo vytvárať 
asociácie s pojmami, ktoré už poznajú.  

2.2 Verbálne učenie 

Je najrozšírenejším druhom učenia. Jeho 
„charakteristika spočíva v tom, že človek si 
osvojuje sled odpovedí, ktorý má slovný charakter“ 
(Ďurič, 1991, s. 89).  

Často sa spája s memorovaním. Pri tomto druhu 
učenia sa uplatňujú dva zákony, ktoré ovplyvňujú 
osvojenie si odpovedí. Zákon frekvencie hovorí 
o tom, že čím častejšie sú požadované odpovede 
vypovedané, tým silnejšie je ich zapamätanie. 
Zákon čerstvosti znamená, že slová, ktoré sú časovo 
po sebe vyskytujúce vytvoria pevnejšie osvojenie si 
učebného materiálu. Na kvalitu osvojenia tiež 
vplýva rozsah učebného materiálu, jeho charakter 
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a jeho zložitosť. Preto treba učebný materiál 
prispôsobiť schopnostiam a možnostiam samotných 
žiakov.  

2.3 Učenie riešením problému 

„Riešenie problému vedie k zmene správania 
učiaceho“ (Ďurič, 1991, s. 94). Tento spôsob učenia 
patrí medzi tie zložitejšie spôsoby. Žiak musí 
odhaliť problém, stanoviť hypotézu a následne ju 
overiť, potom vyvodiť závery a aplikovať spôsob 
riešenia.  

Existujú problémy s fixným riešením a problémy 
s otvoreným koncom. Každý typ problému si 
vyžaduje iný typ myslenia. Problém s fixným 
riešením si vyžaduje nájdenie jediného správneho 
riešenia, ale problém s otvoreným koncom 
poskytuje učiacemu možnosť nájsť niekoľko 
riešení. Rozvíja sa tak aj jeho tvorivé myslenie. 

Tento druh učenia si vyžaduje skúsenosti žiakov 
a vytvorenie vhodného prostredia. Problémy, ktoré 
sa riešia musia mať aktuálny charakter a primeranú 
náročnosť. V inom prípade by sme učiaceho 
problémom nezaujali a vyriešenie problému by 
neviedlo k požadovanému cieľu.  

Vo fyzike tento spôsob učenia využíva žiacky 
plánovací experiment.  

3 Myslenie 

Existuje viac definícií pojmu myslenie. Uvedieme 
dve, ktoré najlepšie charakterizujú tento pojem. 
„Myslenie zahrňuje reprezentovanie a spracovanie 
informácií v mysli“ (Veselský, 2011, s. 151). 
„Myslenie možno chápať ako súbor procesov, ktoré 
operujú s pojmami, tvrdeniami, predstavami, vetami 
a pod.“ (Čáp, 2007)  

Poznáme základné dva druhy myslenia, kritické 
a nekritické myslenie.  

3.1 Nekritické myslenie 

Človek pri nekritickom myslení používa naučené 
algoritmy, aby vyriešil problém, ktoré neovplyvňujú 
jeho myslenie.  

3.2 Kritické myslenie 

„Pri kritickom myslení zámerne riadime procesy, 
aby sme našli pre nás prijateľné riešenie nejakého 
problému“ (Veselský, 2011, s. 152). Slovo 
„kritický” pochádza z gréckeho „krinein”, čo 
znamená rozlišovať, oddeľovať, posudzovať, 
voliť… Pri hľadaní riešenia, môže človek využívať 
algoritmy, ktoré už pozná a k riešeniu existuje 
viacero ciest alebo má problém viac riešení. Preto 
môžeme tiež hovoriť o konvergentnom kritickom 
myslení. Ak človek využije svoju tvorivosť pri 
hľadaní riešenia a nájde nový postup alebo viacero 
odpovedí, hovoríme o divergentnom myslení.  

V rámci riešenia problému človek musí 
uvažovať, rozhodovať sa a usudzovať. Počas 
uvažovania a rozhodovania človek porovnáva 
možnosti a rozhoduje sa podľa výhod a nevýhod 
jednotlivých riešení. Z preštudovaných materiálov 
a rôznych zdrojov informácií si človek 
usudzovaním vytvorí závery.  

Iné definície kritického myslenia: “Kritické 
myslenie spochybňuje, nedôveruje, preveruje, 
posudzuje, snaží sa hlbšie pochopiť”(Burjan, 2010). 
Kritické myslenie znamená "skúmať hlboké 
významy, osobné dôsledky a sociálne dôsledky, 
vedomosti, témy, techniku, texty " (Lip, 2010). 
„Kritické myslenie je proces analyzovania a 
hodnotenia myslenia s cieľom zlepšiť ho“ (Paul, 
2007). 

4 Rozvíjanie kritického myslenia 

Je veľa spôsobov, ktorými si žiak osvojuje 
fyzikálne pojmy, ale my sa budeme sústrediť na tie, 
ktoré zároveň rozvíjajú jeho kritické myslenie. Žiak 
sa učí pojmy hlavne na základe vlastnej skúsenosti 
alebo osvojením si definície. V škole sa kladie 
dôraz na učenie osvojením si pojmu, ktorý je 
žiakovi zadefinovaný. Tento spôsob poznáme aj 
pod názvom transmisívne vyučovanie. Myslíme si 
však, že využívanie vlastných skúseností pri učení 
pojmu, by sa malo stať hlavným spôsobom učenia 
fyziky. Žiak si pojem najprv spojí s konkrétnym 
príkladom, a keď má aplikovať pojem, tak zadanie 
porovnáva s príkladom. Neskôr si vytvorí skupinu 
vlastností, s ktorou porovnáva zadanie. Ak pojem 
zapadá do skupiny, zaradí ho tam.  

Je nám jasné, že nie všetky pojmy sa vie žiak 
naučiť iba z vlastných skúseností, a preto je niekedy 
nevyhnutné pojem zaviesť definovaním. Vtedy sa 
naskytujú dve možnosti postupu zadefinovania 
pojmu.  

Prvý je, že z príkladov a ich spoločných 
vlastností postupne vyplynie definícia. Tento proces 
riadi učiteľ, pričom môže nechať samotných žiakov 
postupne dospieť k definícii alebo hlavným 
nositeľom aktivity bude samotný učiteľ.  

Druhý možný postup je, že sa najprv zadefinuje 
pojem a potom sa odvodia príklady. Žiak je nútený 
pracovať s definíciou a hľadať príklady.  

V ďalšom uvedieme niekoľko spôsobov ako 
rozvíjať kritické myslenie žiaka. Popíšeme 
aktivizáciu žiakov, experimenty, kladenie otázok 
a problémové vyučovanie. Týmito spôsobmi si žiak 
zároveň osvojuje fyzikálne pojmy a rozvíja sa aj 
jeho kritické myslenie. 

4.1 Aktivizácia žiakov 

Žiakov je dobré hneď na začiatku hodiny 
aktivizovať. Jednou z možností je krátke 
zopakovanie informácií a vedomostí, ktoré už žiaci 
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majú. Potom môžeme nadväzovať na to, čo už vedia 
a prepájať nové informácie so starými.  

Počas prepájania informácií by sa tieto 
informácie mali žiakovi podávať v organizovanej 
forme. Najideálnejšie je ísť od všeobecných pojmov 
ku konkrétnym príkladom.  

Žiak by mal vidieť nosné myšlienky informácií 
a mal by mu byť poskytnutý priestor, aby si 
vytváral logické prepojenia medzi nimi.  

V prípade abstraktnejšieho učiva je dobré 
využívať analógie medzi javmi a pojmami, ktoré už 
žiak pozná a novým pojmom, ktorý ho chceme 
naučiť. Žiak si vie potom problém lepšie predstaviť 
a zamýšľať sa nad informáciami, ktoré sú mu 
poskytované. Treba si však dať pozor, aby použitá 
analógia bola presná, resp. aby si žiak na základe 
tejto analógie nemohol vytvoriť nesprávny obraz. Je 
nutné žiakov upozorniť na rozdiely medzi 
preberaným pojmom a použitou analógiou.  

4.2 Experiment 

Ďalším spôsobom, ktorým sa dá rozvíjať kritické 
myslenie žiakov, sú experimenty. Naskytuje sa 
otázka, či všetky experimenty rozvíjajú kritické 
myslenie žiakov. „V myšlienkovom experimente 
experimentátor vykonáva logickú analýzu úlohovej 
situácie“ (Koubek, 1992). Logická analýza 
v myšlienkovom experimente si vyžaduje aj kritické 
myslenie.  

Predpovedať rozumný výsledok experimentu sa 
nedá len obyčajným tipom. Preto by sme mali 
žiadať, aby nám svoju hypotézu a predpokladaný 
výsledok experimentu žiaci vedeli odôvodniť. Ak 
žiakov nechávame experiment aj vysvetliť a popísať 
deje a javy, tak odpoveď na nastolenú otázku je, že 
áno všetky experimenty rozvíjajú kritické myslenie. 
Ak však experiment bol iba vykonaný pre efektný 
dej a výsledok, nemusí rozvíjať kritické myslenie 
žiakov. Experiment prinesie želaný účinok, ak sa 
spojí aj s kladením otázok.  

4.3 Kladenie otázok  

Kladenie otázok je „prostriedok aktivizácie žiakov 
na vyučovaní“ (Veselský, 2011, s. 138). Vhodnými 
otázkami môžeme overiť množstvo informácií 
uložených v dlhodobej pamäti, zlepšiť chápanie 
učiva, ale aj aktivizovať a rozvíjať ich kritické 
myslenie.  

Na vyučovacej hodine by mal učiteľ žiakom dať 
primerané množstvo otázok. Málo otázok nemusí 
vyvolať žiadaný efekt, a keď bude otázok priveľa, 
môžu spôsobiť chaos a znížiť aktivitu žiakov. Je 
dôležité klásť také otázky, ktoré spájajú vedomosti, 
ktoré majú žiaci už nadobudnuté.  

Otázky môžeme deliť na faktografické 
a myšlienkovo provokatívne. Faktografické otázky 
si vyžadujú od žiakov presnú informáciu. 

Myšlienkovo provokatívne otázky vzbudzujú 
myšlienkové procesy a pomáhajú žiakom lepšie 
pochopiť učivo. Tento typ otázok nám pomáha 
rozvíjať kritické myslenie žiaka. Dôležitou 
vlastnosťou týchto otázok je, že majú otvorený 
charakter. Od žiaka sa nevyžaduje iba odpoveď 
typu áno-nie. Žiak musí sformulovať odpoveď, 
v ktorej má priestor na vyjadrenie svojho názoru 
a postoja k problému. Pri kladení myšlienkovo 
provokatívnych otázok treba žiakom nechať 
dostatočný čas, aby stihli sformulovať vlastnú 
odpoveď.  

Tým, kto kladie otázky, nemusí byť výhradne 
iba učiteľ. Aj samotný žiak môže klásť otázky. Buď 
ich vysloví nahlas alebo sa pýta sám seba a snaží sa 
sám nájsť odpoveď. Domnievame sa, že ak žiak 
kladie otázky a snaží sa pojem pochopiť do hĺbky, 
je to prejav jeho kritického myslenia.  

Diskusia v triede môže vytvoriť dobrú atmosféru 
a žiaci majú priestor vyjadriť svoj postoj a svoje 
názory. Učiteľ sa môže tejto diskusie aktívne 
zúčastňovať alebo bude iba dohliadať nad 
dodržiavaním témy a určovať, kto má práve slovo.  

Keď žiaci vyjadrujú svoje názory, je nutné, aby 
v diskusii vedeli tento svoj názor aj obhájiť. Preto 
musia vedieť správne argumentovať.  

4.4 Problémové vyučovanie 

„Problém možno definovať ako ťažkosť teoretickej 
alebo praktickej povahy, ktorá vyvoláva skúmaný 
postoj subjektu a vedie k obohateniu jeho 
vedomostí“ (Pecho, 1980, s. 95). Problém, ktorý 
nastolíme na hodine, by mal byť niečo neznáme pre 
žiakov, aby vyvolal zvedavosť. Tiež by sme mali 
dbať na to, aby žiaci vedeli tento problém riešiť. 
Učiteľ pri problémovom vyučovaním je radcom 
a jeho úlohou je nasmerovať žiakov k úspešnému 
vyriešeniu problému. Žiaci pri riešení využívajú 
vedomosti a skúsenosti, ktoré už majú.  

Riešenie problému sa deje v niekoľkých fázach. 
Najprv sa nastolí problémová situácia, ktorú žiak 
nevie okamžite vyriešiť. Rozpor, ktorý je 
v problémovej situácii, žiaka zaujme a pomocou 
učiteľa hľadá spôsob, ako ho vyriešiť. Nasleduje 
samotné riešenie problému. Žiak ho môže 
realizovať na úrovni myšlienkových operácií alebo 
vykonávať experiment. Vykonanie experimentu by 
nemalo byť náročné, pretože hlavným cieľom je 
vyriešiť problém. Keď žiak dospeje k nejakej 
hypotéze riešenia, musí túto hypotézu aj overiť. 
Potvrdenie hypotézy pre žiaka znamená, že vykonal 
dobré úkony a problém vyriešil. Ak sa hypotéza 
riešenia nepotvrdí, žiak musí znova problém riešiť 
a hľadať chyby vo svojich úvahách či postupoch. 
Na koniec by malo nasledovať zhrnutie 
a upevnenie, prípadne zovšeobecnenie 
nadobudnutých poznatkov.  
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Na jednej vyučovacej hodine môžu všetci žiaci 
riešiť rovnaký problém alebo sú žiaci rozdelení na 
menšie skupinky a riešia problémy týkajúce sa 
rovnakej témy. Ak žiaci riešia rovnaký problém, 
nemusí to hneď znamenať, že dospejú všetci 
k rovnakému riešeniu. Preto je dobré v záverečnej 
fáze vyučovania nechať žiakov prezentovať svoje 
výsledky a nechať im priestor vysvetliť svoje 
postupy aj ostatným spolužiakom. Učiteľ môže 
nechať priestor na diskusiu.  

Tento spôsob vyučovania si vyžaduje zvýšenú 
prácu učiteľa. Musí si premyslieť problémy, ktoré 
sa budú riešiť, zamyslieť sa nad možnými 
riešeniami a na samotnej hodine sa dostatočný čas 
venovať všetkým žiakom.  

5 Prieskum  

Prieskum sme sa rozhodli vykonať dotazníkovou 

formou. Použitím internetu sme oslovili učiteľov 

fyziky a nechali sme ich vyplniť online dotazník, 

kde sa nachádzali výroky zamerané na rozvoj 

kritického myslenia. Učitelia uvádzali, do akej 

miery súhlasia s uvedenými výrokmi. Online 

dotazník sme vytvorili pomocou Googledocs. 

Dotazník je možné nájsť na 

https://docs.google.com/forms/d/1Id4C4s-

sCHqjDWQHoeAZEEoRZlrZnEBTD2aZn41YM4I

/viewform?sid=1dae43f626c4131a&token=bxzteD0

BAAA.Myl8gE8bWYg30tjLZ3fStg.UFV3eW9aqp

ux6H2Tig_-Tw . 
Na získanie informácií sme použili Likertove 

škály. „Používajú sa na meranie názorov a postojov 
ľudí. Tvorí ich výrok a stupnica” (Gavora, 2010).  

Uvádzame dotazník, ktorý učitelia vypĺňali. 
 
Počet rokov praxe: _______ 
Typ školy, na ktorej učíte: _______ 
Okres: _______ 
Čo pre vás znamená pojem kritické myslenie? 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
______________________________________ 

 
Prosím označte na škále od 1(súhlasím) po 5 

(nesúhlasím) číslo podľa toho, do akej miery sa 
stotožňujete s výrokom, číslo tri znamená neviem: 
(všade boli čísla 1 až 5) 

 
1. Kritické myslenie vo fyzike pre žiaka je 

veľmi dôležité.  
2. Vhodne formulované otázky, ktoré 

kladie učiteľ, nútia kriticky rozmýšľať 
žiaka. 

3. Učiteľ, ktorý chce rozvíjať kritické 
myslenie žiakov, necháva ich, aby kládli 
otázky. 

4. Žiaci radi riešia úlohy, ktoré si vyžadujú 
kritické myslenie. 

5. Súčasné učebnice fyziky sú dostatočným 
zdrojom na námety na rozvíjanie 
kritického myslenia. 

6. Námety na rozvoj kritického myslenia 
vo fyzike sa dajú ľahko nájsť.  

7. Zbierka vhodne formulovaných otázok 
na rozvoj kritického myslenia by mi 
pomohla kritické myslenie lepšie 
rozvíjať. 

8. V zbierke zameranej na rozvíjanie 
kritického myslenia vo fyzike by som 
očakával vhodne formulované otázky 
k jednotlivým témam.  

9. Vhodne zostavené pracovné listy pre 
žiakov na rozvíjanie kritického myslenia 
by som rád používal/la na hodinách 
fyziky.  

10. Žiacke otázky ma zdržujú a nestíham 
potom splniť tematický plán.  

11. Som radšej, keď žiaci pri vysvetľovaní 
nového učiva kladú otázky. 

12. Po položení otázky je ticho v triede 
nepríjemné.  

13. Pri vysvetľovaní učiva kladiem žiakom 
veľa otázok, ktorými sa snažím rozvíjať 
ich kritické myslenie. 

14. Pri hodnotení žiakov písomnou formou 
radšej dávam príklady na dosadenie do 
vzorca. 

15. Pri rozvíjaní kritického myslenia sa 
ťažko vytvára zmysluplný záznam 
v zošitoch. 

16. Žiacke vedomosti z fyziky sú vo veľkej 
miere iba naučené naspamäť.   

17. Žiakove otázky k učivu pri výklade sú 
prejavom jeho kritického myslenia. 

18. Otázky a hľadanie odpovedí na ne, 
pomáhajú upevňovať vedomosti, aby 
mali trvalejší charakter. 

5.1 Vyhodnotenie a diskusia 

Dotazník bol celkovo zaslaný približne 120-tim 
učiteľom po celom Slovensku. Učiteľov sme 
oslovovali pomocou e-mailu, ktorý mali zverejnený 
na internetových stránkach škôl, kde pôsobia. 
Vrátilo sa nám 22 odpovedí. Zamerali sme sa na 
učiteľov učiacich na gymnáziu. Niektorí ale učili aj 
na 8-ročných gymnáziách, alebo na vysokých 
školách. 

Dĺžka ich pedagogickej praxe sa pohybovala od 
1 do 40 rokov. Zloženie odpovedajúcich podľa ich 
dĺžky pedagogickej praxe môžeme vidieť na grafe 
č. 1.  
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Graf 1 Počet rokov pedagogickej praxe učiteľov 

Na dotazník odpovedali učitelia z celého 
Slovenska. Máme zastúpené názory zo západného, 
stredného aj východného Slovenska.  

Prvá otázka mala otvorenú odpoveď a od 
učiteľov sa vyžadovalo, aby napísali vlastné 
vnímanie pojmu kritické myslenie. Väčšinou 
definíciu vytvorili z konkrétnych príkladov, kde sa 
kritické myslenie vo fyzike dá použiť. Uvedieme 
niektoré z nich:  

 vedieť posúdiť pravdivosť informácie, 
nájsť úskalia poloprávd; 

 dôležitá súčasť vyučovania a zároveň 
veľký pomocník v praktickom živote; 

 aby študenti rozmýšľali nad tým, čo sa 
učia; 

 spôsob uvažovania nad fyzikálnymi 
javmi;   

 vo fyzike to znamená učiť sa hodnotiť 
fakty z hľadiska relevancie, učiť sa 
stanoviť hypotézu, zvoliť vhodnú 
metódu jej overenia; 

 pohľad na teóriu , preverenie si faktov, 
urobenie experimentov a vytvorenie 
vlastnej teórie, potvrdenie danej teórie, 
alebo pripadne jej vyvrátenie; 

 klásť otázky, riešiť problémy, logicky 

ich argumentovať; 
 schopnosť spochybňovať informácie, 

zamýšľať sa nad ich platnosťou a hľadať 
cestu k ich overeniu, schopnosť 
zdôvodniť svoj názor; 

 Žiak by si mal uvedomiť, že nie všetko,  
čo okolo seba vníma, čo mu je 
ponúknuté, je reálne možné. Napríklad 
situácie videné v televízii často nebývajú 
reálne zobrazované, často ide o filmové 
triky. Mal by vedieť posúdiť, či 
výsledok úlohy (napríklad, ak mu 
vychádza výška vázy 6 mm) je reálny a 
či môže byť skutočne správnym 
výsledkom. 
 

Ďalšie otázky v dotazníku už boli výroky. Na 
určenie celkového názoru na výrok sme použili 
výpočet priemeru z odpovedí. Odpovediam 

súhlasím sme priradili hodnotu 1, súhlasím 
čiastočne 2, neviem 3, nesúhlasím čiastočne 4 
a nesúhlasím 5. Priemerné hodnoty z jednotlivých 
názorov na výroky vidíme na grafe 2. 

 
Graf 2 Priemerná hodnota názorov na jednotlivé 

výroky 

1. Kritické myslenie vo fyzike pre žiaka je veľmi 
dôležité. Väčšina učiteľov vyjadrila súhlas týmto 
výrokom. Priemer odpovedí bol 1,18. Môžeme     
z toho usúdiť, že aj učitelia cítia potrebu 
kritického myslenia vo fyzike. Naskytuje sa ale 
otázka, či toto kritické myslenie aj rozvíjajú.  

2. Vhodne formulované otázky, ktoré kladie učiteľ, 
nútia kriticky rozmýšľať žiaka. Učitelia 
súhlasia s týmto výrokom, čo určuje aj priemer 
1,41. Problémom ale je, že je ťažké správne 
formulovať otázky, aby rozvíjali kritické myslenie 
žiakov.  

3. Učiteľ, ktorý chce rozvíjať kritické myslenie 
žiakov, necháva ich, aby kládli otázky. Učitelia 
súhlasia, že pýtajúci žiak je rozmýšľajúci žiak. Na 
grafe 3 je vidieť, že s výrokom č. 3 súhlasia. 
Priemer odpovedí pri tomto výroku bol 1,73.  

 
Graf 3 Názory na druhý výrok  

Domnievame sa, že ak žiak kladie otázky, 
poskytne to učiteľovi ďalšie možnosti a námety do 
budúcej praxe. Žiaci sú rozmanití a každého z nich 
zaujíma niečo iné. Aj ich úroveň kritického 
myslenia je iná, a tak žiak ktorý kladie otázky 
a chápe problematiku, môže problém vysvetliť 
pochopiteľným spôsobom aj ostatným. 

4. Žiaci radi riešia úlohy, ktoré si vyžadujú kritické 

myslenie. Podľa priemeru 2,73 by sme mohli 
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povedať, že učitelia nevedia odpovedať na tento 

výrok na grafe 4 môžeme vidieť rozloženie 

odpovedí. 

 
Graf 4 Názory na štvrtý výrok 

Zo skúsenosti vieme, že žiaci najradšej obľubujú 
úlohy, kde je hneď jasný spôsob riešenia. 
Uvedomujeme si, že záleží od samotného žiaka, čo 
mu vyhovuje. Ambiciózni žiaci sa nezľaknú ani 
náročnejšej úlohy. 

5. Súčasné učebnice fyziky sú dostatočným 
zdrojom na námety na rozvíjanie kritického 
myslenia. Na grafe 5 môžeme vidieť, že učitelia 
majú rozdielny názor na výrok. Odpovede 
dosiahli priemer 3,09.  

 
Graf 5 Odpovede na piaty výrok 

Pre niektorých učiteľov sú súčasné učebnice 
fyziky dostatočným zdrojom námetov na rozvíjanie 
kritického myslenie, ale viacerým tieto námety 
nestačia. Viacej prevláda negatívny postoj k tomuto 
výroku. Môže to vyplývať z toho, že učitelia 
dostatočne nepoznajú zámer autorov súčasných 
učebníc. Vysvetlením tiež môže byť, že autori 
súčasné učebnice napísali v inom štýle ako boli 
učitelia doteraz zvyknutí.  

6. Námety na rozvoj kritického myslenia vo fyzike 

sa dajú ľahko nájsť. Niektorí učitelia 

vyjadrením názoru na tento výrok potvrdili, že sa 

dajú nájsť námety na rozvoj kritického myslenia. 

Priemer z ich odpovedí bol 2,77, a teda celkovo 

majú neutrálny postoj k tomuto výroku. Graf 6 

ukazuje rozloženie odpovedí na tento výrok. 

 
Graf 6 Odpovede na výrok č. 6 

 Zaujímavé by bolo, keby sme vytvoril ďalší 
dotazník, kde by sme zisťovali odkiaľ títo učitelia 
čerpajú a aké zdroje požívajú. Existuje literatúra, 
ktorá poskytuje veľa námetov na otázky, ale otázne 
je, do akej miery sú tieto otázky vhodné na 
rozvíjanie kritického myslenia.  

7. Zbierka vhodne formulovaných otázok na rozvoj 
kritického myslenia by mi pomohla kritické 
myslenie lepšie rozvíjať. Učitelia vyjadrili súhlas 
s týmto výrokom. Priemer odpovedí bol 1,32. Po 
analýze súčasnej literatúry sme zistili, že takáto 
zbierka chýba.  

8. V zbierke zameranej na rozvíjanie kritického 
myslenia vo fyzike by som očakával vhodne 
formulované otázky k jednotlivým témam. 
Kladný postoj učiteľov na tento výrok nám 
poskytuje informáciu, čo učitelia potrebujú 
v zbierke. Priemer názorov na tento výrok bol 
1,32. Naším cieľom bude vytvoriť zbierku na 
vybranú tematickú oblasť fyziky. V zbierke sa 
budeme venovať kladeniu otázok a z vybranej 
témy poskytneme učiteľom návrhy vhodne 
formulovaných otázok.  

9. Vhodne zostavené pracovné listy pre žiakov na 
rozvíjanie kritického myslenia by som rád 
používal/la na hodinách fyziky. Pracovné listy 
by učitelia radi používali, vyplýva to aj z ich 
kladného postoja k tomuto výroku, kde priemer 
bol 1,55. Pracovné listy žiaci môžu riešiť 
samostatne alebo aj ako skupinovú prácu. Ak žiak 
bude vypĺňať pracovný list sám, dávame mu 
možnosť rozvíjať svoje kritické myslenie podľa 
jeho vlastného tempa. Otázkou ale bude, či žiak 
bude mať záujem pracovný list riešiť a poctivo 
plniť úlohy v ňom. 

10. Žiacke otázky ma zdržujú a nestíham potom 
splniť tematický plán. Učitelia sa vyjadrili, že 
im nevadí, ak sa žiaci pýtajú. Priemer odpovedí 
na tento výrok bol 4,41. Na grafe 7 ale vidíme, že 
sa našli aj učitelia, ktorí s výrokom čiastočne 
súhlasia, a teda sú radšej keď sa žiak nepýta. 
Znamená to, že pre týchto učiteľov je dôležitejšie 
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splniť tematický plán a nezaujíma ich rozvoj 
kritického myslenia žiaka?  

 
Graf 7 Názory na výrok č. 10 

11. Som radšej, keď žiaci pri vysvetľovaní nového 
učiva kladú otázky. Väčšina učiteľov s výrok 
súhlasila. Podľa priemeru, ktorý bol 1,64, vyplýva 
po zaokrúhlení hodnoty nahor, že čiastočne 
súhlasia s výrokom. Je dobré ak učitelia naštartujú 
žiacku zvedavosť do takej miery, že celú hodinu 
len kladú otázky. Treba si však dať veľký pozor 
na to, aby žiaci neodbočili od témy hodiny. Učiteľ 
môže využiť ich zvedavosť a naučiť ich tiež veľa 
nových informácií. Myslíme si, že človekom, 
ktorý odpovedá na žiacke otázky, ale nemusí byť 
len samotný učiteľ. Učiteľ má plnú triedu žiakov, 
ktorí majú skúsenosti a vedomosti a vhodným 
usmernením môžu sami hľadať odpovede na svoje 
otázky.  

12. Po položení otázky je ticho v triede 
nepríjemné. Každý učiteľ vníma v ticho v triede 
inak, to dosvedčuje aj graf 8. Celkovo sa vyjadrili, 
že podľa priemeru 2,82 nevedia vyjadriť svoj 
názor na tento výrok.  

 
Graf 8 Názory na výrok č. 12 

Môžeme vidieť, že názory na ticho v triede po 
položení otázky sa rôznia. Žiadalo by si to hlbší 
výskum zameraný na ticho v triede a jeho príčiny, 
aby sme vedeli jednoznačne určiť príčiny ticha.  

13. Pri vysvetľovaní učiva kladiem žiakom veľa 
otázok, ktorými sa snažím rozvíjať ich kritické 
myslenie. Odpoveď na tento výrok podľa 
priemeru 1,68 vo veľkej miere kladné. Je dobré, 
ak učiteľ zapája žiakov pri vysvetľovaní nového 
učiva. Ak učiteľ celý čas iba vysvetľuje učivo 
a diktuje poznámky, žiaci ho nevnímajú, nesnažia 

sa pochopiť vysvetľovaný jav a uniká im podstata 
fyziky.  

14. Pri hodnotení žiakov písomnou formou radšej 
dávam príklady na dosadenie do vzorca. 
Písomky, kde v úlohách žiaci majú iba dosadiť do 
vzorca, sa ľahšie zostavujú. Učitelia ale sú 
ochotní venovať čas zostaveniu písomky, 
pri vypracovaní, ktorej žiak musí aj rozmýšľať. 
Graf 9 ukazuje aký názor majú učitelia na tento 
výrok. Učitelia čiastočne nesúhlasia s výrokom, 
pretože priemer bol 3,68. Tento výsledok nás teší, 
pretože učiteľom záleží na tom, aby žiaci museli 
rozmýšľať nad úlohami.  

 
Graf 9 Názory na výrok č. 14 

15. Pri rozvíjaní kritického myslenia sa ťažko 
vytvára zmysluplný záznam v zošitoch. Učitelia 
sa rôznia v odpovediach aj na výrok č. 15. Graf 10 
ukazuje, ako učitelia reagovali na tento výrok. 
Priemer ich odpovedí bol 2,91, čo znamená, že 
zaujali neutrálny postoj.  

 
Graf 10 Odpovede na otázku č. 15 

Niektorí učitelia majú problém vytvárať 
zmysluplný záznam v žiackych zošitoch. Ak učiteľ 
kladie otázky a chce rozvíjať kritické myslenie 
žiakov, nesústredí sa toľko na vytváranie poznámok 
žiakov. Žiaci sú nútení byť viac samostatní, čo 
u niektorých znamená, že si nerobia záznam 
z hodiny. Našli sa ale aj učitelia, ktorí vedia 
vytvoriť zmysluplný záznam a aj rozvíjať kritické 
myslenie žiakov.  

16. Žiacke vedomosti z fyziky sú vo veľkej miere 
iba naučené naspamäť.  Učitelia nevedia zaujať 
postoj k tomuto výroku, lebo priemer je 3,05. Aj 
podľa grafu 11 vidieť rôznorodosť odpovedí.  

Kritické myslenie vo fyzike 361



 

 

 
Graf 11 Názory na výrok č. 16 

Znamená to, že si uvedomujú, že žiaci sa iba 
„nabifľujú“ poznámky zo zošita a naučia sa postupy 
pri riešení príkladov. Z iných výskumov 
(Gerhatová, 2012, s.2 ) alebo (Kluvanec, 2010) 
vieme, že fyzika nepatrí medzi najobľúbenejšie 
predmety. Je to aj kvôli náročnosti učiva, ktoré sa 
musia naučiť. Myslíme si, že práve rozvíjanie 
kritického myslenia by pomohlo žiakom chápať 
fakty a zákony a už by pre nich neboli iba 
„nabiflené poučky“. Potom by sa zmenil aj názor 
učiteľov na tento výrok a zlepšila by sa obľúbenosť 
fyziky u žiakov.  

17. Žiakove otázky k učivu pri výklade sú 
prejavom jeho kritického myslenia. Nebude 
prekvapujúce, že učitelia čiastočne súhlasia 
s týmto výrokom. Priemer názorov na výrok bol 
2,05. Podľa predchádzajúcich výrokov, kde 
učitelia uviedli, že nechávajú žiakov pýtať sa, sme 
kladný postoj očakávali. Žiak sa môže pýtať, ak 
chce učiteľa iba zamestnať, aby nepreberal nové 
učivo, ale samotný žiak si je vedomý, že učiteľa 
nemôže odviesť od jeho cieľa nevhodnou otázkou. 
Na to, aby žiak položil vhodnú otázku musí 
porozmýšľať, a preto otázky, ktoré kladie, 
rozvíjajú aj jeho schopnosti kriticky rozmýšľať. 

18. Otázky a hľadanie odpovedí na ne, pomáhajú 
upevňovať vedomosti, aby mali trvalejší 
charakter. Cieľom každého učiteľa by malo byť 
zanechať trvácne informácie v žiakovej mysli. 
Opýtaní učitelia si tiež myslia, že otázky 
pomáhajú tento cieľ naplniť, čo potvrdzuje 
priemer 1,23.  

6 Otázky 

Na základe výsledkov nášho prieskumu, kde sme 
zistili, že učitelia považujú rozvíjanie kritického 
myslenia za dôležité a chcú ho rozvíjať aj pomocou 
kladenia otázok, rozhodli sme sa vytvoriť zbierku   
k vybraným témam z fyziky.  
Budeme sa sústrediť na otázky a formulovanie 
vhodných začiatkov otázok.  

Na rozvíjanie kritického myslenia nám môžu 
poslúžiť otázky, ktoré začínajú  

 Prečo...? 

 Ako...? 
 Odôvodni...? 
 Čo by sa stalo...? 
 Odhadni...? 
 Posúď...? 
 Rozhodni...? a ďalšie iné.  

Vybrali sme si tému statiku a dynamiku 
kvapalín, kde sa pokúsime ukázať, aké otázky klásť 
žiakom, aby sme rozvíjali ich kritické myslenie. 
Nasledujúce  otázky sú určené pre žiakov 1. ročníka 
na gymnáziu a žiakov 5. ročníka osemročného 
gymnázia.  

Žiaci majú skúsenosti s vodou a jej správaním. 
Na dedine alebo v menších mestách sú zvyknutí 
polievať s hadicou záhradu. Otázky, ktoré môžeme 
klásť:  

 Ako docielime, aby voda striekala 
z hadice ďalej?  

 Prečo zúženie otvoru funguje?  
 Skúste navrhnúť iný spôsob, akým by 

sme mohli striekať vodu ďalej.  
 Čo by sa stalo, keby sme zmenili 

rýchlosť prúdenia vody?  
 Ako by, kam dostrekne voda z hadice, 

ak budeme mať užšiu hadicu? 
 Ako by sa zmenila vzdialenosť, keby 

bola širšia hadica? 

7 Záver 

V súčasnosti sa dostáva pojem kritické myslenie do 
popredia. Veda dáva veľký priestor na rozvíjanie 
kritického myslenia. Preto by mali učitelia fyziky 
venovať čas počas svojich príprav na hodinu aj tejto 
problematike. Položiť si otázku ako budem rozvíjať 
kritické myslenie a nasledujúcej hodine, premyslieť 
si ako zužitkovať experiment a nechať vysvetľovať 
žiakov. Aj z nášho výskumu vyplýva, že učitelia 
nemajú rovnaký názor na výroky ohľadom rozvoja 
kritického myslenia. 

Podľa výsledkov nášho dotazníka máme názor, 
že by bolo zaujímavé vytvoriť podobný dotazník aj 
pre žiakov, kde by sa vyjadrili, či napríklad majú 
radi otázky, či radšej riešia príklady na dosadenie 
do vzorca a boli by pripojené ďalšie tvrdenia, či ich 
kritické myslenie “neobťažuje“.  

Vzhľadom na to, že sme v tomto príspevku 
uviedli iba krátku ukážku otázok na rozvíjanie 
kritického myslenia, budeme sa snažiť túto zbierku 
dopracovať v diplomovej práci. Naším cieľom bude 
otázky zo zbierky vyskúšať so žiakmi a vykonať 
pedagogický výskum. Dôležité bude zistiť, či 
navrhnuté otázky budú  rozvíjať kritické myslenie 
žiakov a nebudú príliš náročné pre nich.  
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Abstrakt
Štátny vzdelávací program (ŠVP) z roku 2009 
svojimi požiadavkami vyzýva učiteľov fyziky, aby 
v rámci vyučovania rozvíjali žiakov nielen 
vedomostne, ale aj osobnostne. K osobnostnému 
vývinu žiaka môže výrazne prispievať, ak žiak 
pracuje v skupine. Prieskumom sme zisťovali, do 
akej miery sa v súčasnosti uplatňuje skupinová 
práca žiakov vo vyučovaní fyziky, aké materiály 
pritom učitelia využívajú, resp. materiály akého 
charakteru by uvítali ako pomôcky pri uplatňovaní 
vyššie uvedenej formy práce. Na základe 
učiteľových požiadaviek (zistených prieskumom) 
sme navrhli metodický materiál ku skupinovej práci 
žiakov.
Kľúčové slová: štátny vzdelávací program (ŠVP),
skupinová práca žiakov (SPŽ), aktívne poznávanie,
metodické materiály ku skupinovej práci žiakov 
(MMkSPŽ).

Úvod
Fyzika je predmet, ktorý ponúka nesmierne veľa 

príležitostí na experimentovanie s vyučovacími 
metódami, resp. formami. Uplatňovanie nových 
metód vo vyučovaní je podporované vo veľkej 
miere aj štátnym vzdelávacím programom, 
presnejšie jeho stanovenými kompetenciami, ktoré 
sa majú rozvíjať v rámci vyučovania fyziky.

O skupinovej práci vo fyzike nemôžeme hovoriť 
ako o novej forme práce, pretože sa používala aj 
doteraz na laboratórnych cvičeniach. Avšak, 
v súčasnosti sa do popredia dostalo rozvíjanie 
osobnosti žiaka, čo je odzrkadľované aj 
stanovenými kompetenciami ŠVP, a preto sa na 
skupinovú prácu vo vyučovaní musíme pozrieť 
z inej perspektívy. Kým pred školskou reformou sa 
najväčší dôraz kládol na vedomostnú úroveň žiaka, 
po školskej reforme (popri jeho vedomostiach) sa 
upriamila pozornosť aj na jeho osobnostný rozvoj. 
A práve osobnosť žiaka možno výrazne rozvíjať 
formou skupinovej práce.

Uplatnenie skupinovej práce vo vyučovaní nie je 
jednoduchá záležitosť, ani zo strany žiakov, ani zo 

strany učiteľa. Jej efektívne využívanie vyžaduje 
časovo náročnú prípravu učiteľa a schopnosť žiaka 
pracovať v skupine. Schopnosť žiaka pracovať 
v skupine možno najjednoduchšie zabezpečiť 
častým uplatňovaním takejto formy práce 
vo vyučovaní („žiak si postupne zvykne na 
skupinovú prácu“ (Gergeľová, 2011, s. 32)). 
Časovo náročnú prípravu učiteľa možno zredukovať 
vopred pripravenými metodickými materiálmi 
určenými ku skupinovej práci žiakov. Príklad 
takéhoto metodického materiálu uvádzame 
v 3. kapitole.

1 Skupinová práca žiakov 
gymnázia na hodinách fyziky 
podľa ŠVP

Ako sme už vyššie uviedli, ŠVP výrazne 
podporuje uplatňovanie skupinovej práce žiakov na 
hodinách fyziky. Pre jednoduchosť a porovnanie 
sme znázornili prostredníctvom tabuľky (tab. 1T) 
základné znaky skupinovej práce žiakov 
a kompetencie ŠVP, ktoré sa majú rozvíjať v rámci 
vyučovania fyziky.

Tab. 1T: Základné znaky skupinovej práce žiakov 
a kompetencie ŠVP

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2013, pp. 364–375
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žiak si postupne vytvorí 
pozitívny vzťah ku 
skupinovej práci 

Interpersonálna 
Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov a iných. 

podporuje demokratické 
rozhodovanie, 
samostatnosť, 

iniciatívnosť a kreativitu 

Interpersonálna 
Diskutovať a viesť 

diskusiu o odbornom 
probléme. 

vedomosti získané touto 
formou sú oveľa 

trvácnejšie. 

Intrapersonálna 
Regulovať svoje 

správanie. 

Pri porovnávaní stĺpcov môžeme povedať, že 
vhodné uplatňovanie skupinovej práce 
vo vyučovaní môže výrazne prispievať k rozvoju 
tých kompetencií, ktoré stanovuje aj ŠVP. 

2 Prieskum k metodickým 
materiálom 

Predmetom nášho prieskumu je analýza názorov 
respondentov (učiteľov) v súvislosti s metodickými 
materiálmi ku skupinovej práci žiakov. Okrem toho, 
prostredníctvom prieskumu sa snažíme zachytiť aj 
ich postoj k využívaniu skupinovej práce žiakov 
vo vyučovaní fyziky vôbec. 

Pri našom prieskume na získavanie dát v teréne 
sme použili dotazník s názvom „Dotazník 
o metodických materiáloch ku skupinovej práci 
žiakov (MMkSPŽ)“. Vyššie uvedený dotazník bol 
anonymný a obsahoval spolu 9 položiek 
v nasledujúcom rozložení: 3 zatvorené položky 
s viacnásobným výberom, 1 otvorenú a 5 
polouzavretých položiek. 

Z priestorových dôvodov v tejto práci uvádzame 
vyhodnotenie len niektorých položiek, ktoré 
zreteľne odzrkadľujú a) postoj učiteľov 
k využívaniu skupinovej práce žiakov vo vyučovaní 
a b) názor učiteľov na obsah metodických 
materiálov. 

Náš prieskum sme zrealizovali na súbore 
veľkosti 34 respondentov, t.j. učiteľov. Oslovených 
respondentov však bolo 43, a teda návratnosť 
dotazníka je 79,07%. Respondenti nášho prieskumu 
sú učitelia základných a stredných škôl z Bratislavy 
a okolia. 

Spracovanie a interpretácia vybraných 
položiek prieskumu 

Položka č. 1 (Graf 1P): 
Čo by podľa Vás mali obsahovať metodické 

materiály ku skupinovej práci žiakov? (Možnosť 
výberu viacerých odpovedí.) 

a) rozširujúce informácie k danej téme, 
b) riešené úlohy, 
c) presný návod, ako má učiteľ postupovať na 

hodine, 
d) návody na experimenty, možné výsledky, 
e) iné ........................................................................ 

 
Graf 1P: Obsah metodických materiálov 

ku skupinovej práci žiakov 

Diskusia k položke č. 1: 

Podľa 91,18% opýtaných učiteľov ťažiskom 

MMkSPŽ by mali byť návody na experimenty 

s možnými výsledkami. 58,82% učiteľov by uvítalo 

v metodických materiáloch rozširujúce informácie 

k danej téme. Podľa 55,88% opýtaných učiteľov 

MMkSPŽ majú obsahovať aj presný návod, ako má 

učiteľ postupovať na hodine. Všetky tieto získané 

informácie sú veľmi dôležité a je potrebné ich 

zohľadňovať pri tvorbe MMkSPŽ. 

Položka č. 2 (Graf 2P): 

Podľa Vás, v ktorých častiach vyučovacieho 

procesu by ste vedeli najefektívnejšie využiť 

skupinovú prácu žiakov (SPŽ) za predpokladu, že 

máte k dispozícii metodické materiály (MM) 

s Vami navrhnutým obsahom? 

(Možnosť výberu viacerých odpovedí.) 

a) pri zavádzaní nových pojmov, 

b) pri pokusoch, 

c) pri laboratórnych cvičeniach, 

d) pri riešení úloh, 

e) pri preverovaní žiackych vedomostí, 

f) pri opakovaní prebraného učiva, 

g) pri žiadnej z uvedených možností. 

 
Graf 2P: Časti vyučovacieho procesu, v ktorých by 

učitelia vedeli najefektívnejšie využiť SPŽ 
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Diskusia k položke č. 2: 
Z grafu 2P vyplýva, že učitelia by vedeli za 

pomoci MM efektívne využiť SPŽ vo všetkých 
častiach vyučovacieho procesu, samozrejme 
s dôrazom na časti spojené s experimentmi, ktorých 
realizácia bez využitia skupinovej práce žiakov je 
takmer nepredstaviteľná. Na základe prvej časti 
predchádzajúcej vety môžeme povedať, že MM 
môžu výrazne prispieť k rozšíreniu využívania SPŽ 
aj do tých častí vyučovania, ktoré nie sú spojené 
s experimentmi. 

Zhrnutie prieskumu 

Kľúčovým cieľom nášho prieskumu bolo zistiť 
názory súčasných učiteľov na skutočnosť, čo by 
mali obsahovať novovytvorené metodické 
materiály, aby čo najlepšie pomohli učiteľovi pri 
vyučovaní, v ktorom sa využíva skupinová práca 
žiakov. Tento cieľ sme splnili, nakoľko učitelia sa 
pomocou dotazníka jasne vyjadrili, čo potrebujú 
k využívaniu skupinovej práce žiakov. Popri obsahu 
MM sme zisťovali napr. frekvenciu využívania 
skupinovej práce žiakov v jednotlivých častiach 
vyučovacieho procesu, časovú náročnosť prípravy 
učiteľa na hodinu s využitím SPŽ, atď. 

Na základe splnenia vytýčeného kľúčového 
cieľa môžeme vysloviť nasledujúce odporúčania 
pre prax: 

1) Podporovať využívanie skupinovej práce 
žiakov vo vyučovaní tvorbou metodických 
materiálov pre učiteľov. 

2) Pri tvorbe metodických materiálov 
zohľadňovať požiadavky učiteľov. 

3 Skúmame periódu pružinového 
oscilátora 

 V tejto kapitole si ukážeme príklad 
metodického materiálu k úlohe „Zistite závislosť 
periódy pružinového oscilátora od hmotnosti 
závažia“. Úloha je inšpirovaná novou učebnicou 
„fyziky pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom“ (Demkanin, 2010), 
a zároveň je určená študentom 2. ročníka 4-ročného 
gymnázia. Táto úloha je súčasťou pracovného listu 
s témou „Vlastnosti pružinového oscilátora“, ktorý 
okrem vyššie uvedenej úlohy obsahuje aj ďalšiu 
úlohu „Z grafickej závislosti určte tuhosť danej 
pružiny“. 

Metodický materiál (MM) napísaný k úlohe 
v podkapitole 3.1 je obsahovo vytvorený na základe 
výsledkov prieskumu, ktorý je uvedený 
v kapitole 2. 

Vypracovaný metodický materiál pozostáva 
z nasledujúcich častí: 

1) Rozširujúce informácie k danej téme: Perióda 
pružinového oscilátora. 

2) Organizácia práce v skupinách. 
3) Vlastné skúsenosti s realizáciou aktivity. 

Vyššie uvedenými tromi časťami sme sa snažili 
vyhovieť všetkým požiadavkám učiteľov na obsah 
metodických materiálov ku skupinovej práci žiakov, 
ktoré uviedli v dotazníku o metodických 
materiáloch ku skupinovej práci žiakov (MMkSPŽ). 

3.1 Pracovný list určený pre skupinu 
žiakov na gymnáziu s témou: 
„Vlastnosti pružinového 
oscilátora“ 

Úloha: Zistite závislosť periódy pružinového 
oscilátora od hmotnosti závažia. 

Doplňte hypotézu: 

Perióda pružinového oscilátora ...............................  
 .............................................. od hmotnosti závažia. 

Pomôcky: 

Stojan na zavesenie pružiny, aspoň 4 závažia 
s rôznymi hmotnosťami ( , , , ), stopky, 
pružina, digitálne váhy. 

Postup: 

1) Upevnite pružinu na záves. 
2) Overte, či pri najväčšom zaťažení (teda 

,  – celková hmotnosť 
zavesených závaží) možno považovať predĺženie 
pružiny za pružnú deformáciu. 

3) Pomocou digitálnych váh určte a zapíšte: 
hmotnosť  =  .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  

4) Niektoré závažie zaveste na pružinu 
a odmerajte periódu T oscilátora. 
Návod na presnejšie určenie periódy T: odmerajte 
dobu 10-tich kmitov a nameranú hodnotu vydeľte 
číslom, ktorý sa rovná počtu odmeraných kmitov, 
t.j. číslom 10. 

5) Získanú hodnotu periódy T zaznamenajte do 
tabuľky (Tab. 1). 

6) Urobte aspoň 10 meraní tak, že pri každom 
novom meraní meňte celkovú hmotnosť zavesených 
závaží. 

Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
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7) Do grafu (Graf 1) znázornite závislosť 
periódy pružinového oscilátora od celkovej 
hmotnosti zavesených závaží. 

          T [s] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         0                                                m [kg] 
Graf 1: Závislosť periódy pružinového oscilátora 

od celkovej hmotnosti zavesených závaží 

8) Získaný graf porovnajte s grafmi ostatných 
skupín. 

Diskusia: 

1) Akým spôsobom vytvoríte pružinový 

oscilátor?.....................................................................  

 ....................................................................................  

2) Ktoré parametre ste menili pri vašom meraní? 

 ....................................................................................  

3) Ktoré parametre ste nemenili pri vašom 

meraní? .......................................................................  

 ....................................................................................  

4) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 

perióda pružinového oscilátora od hmotnosti 

závažia, resp. od celkovej hmotnosti zavesených 

závaží. Skúste odhadnúť túto matematickú 

závislosť. ....................................................................  

 ....................................................................................  

5) Ktorá premenná predstavuje závislú, a ktorá 

nezávislú pri vašej matematickej závislosti? ..............  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

6) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste vyslovili 

na začiatku merania? ..................................................  

 ....................................................................................  

7) Je priebeh grafu 1 vo všetkých skupinách 

rovnaký? .....................................................................  

 ....................................................................................  

8) Od čoho závisí sklon (stúpanie) grafu 1? .........  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

9) Uveďte príklady pružinového oscilátora 

z reálneho života. ........................................................  

 ....................................................................................  

3.2 Metodické materiály k pracovnému 
listu s témou: „Vlastnosti 
pružinového oscilátora“ 

 Metodický materiál, ktorý je pripravený k vyššie 
uvedenej úlohe pozostáva z troch častí, ktoré sú 
uvedené v kapitole 3 „Skúmame periódu 
pružinového oscilátora“. 

3.2.1 Rozširujúce informácie k téme: Perióda 

pružinového oscilátora 

Harmonický (pružinový) oscilátor, ktorému sa 

venujeme vo vyššie uvedenej úlohe, má blízke 

analógie v mnohých iných odvetviach. Nezáleží na 

tom, či uvažujeme príklad závažia na strome, 

kyvadla s malou výchylkou, alebo iných 

mechanických zariadení, v skutočnosti vždy ide 

o štúdium určitej diferenciálnej rovnice. 

Richard P. Feynman a kol. (1980, s. 374-377) 

uvádzajú, že najjednoduchším mechanickým 

systémom, ktorý svojím pohybom sleduje lineárnu 

diferenciálnu rovnicu s konštantnými koeficientmi, 

je pružinový oscilátor. 

Kúdelčík a Hockicko (2011, s. 152-155) sa 

vyjadrujú o pružinovom oscilátore nasledovne: 

harmonický pohyb pružinového oscilátora „je 

spôsobený silou F, ktorá stále smeruje do 

rovnovážnej polohy a je priamo úmerná okamžitej 

výchylke.“ Ak predpokladáme, že „pohyb oscilátora 

nie je ovplyvňovaný vonkajšími silami, môžeme jeho 

harmonický pohyb považovať za vlastné kmitanie. 

Vlastné kmitanie pružinového oscilátora prebieha 

iba s istou uhlovou frekvenciou , ktorá súvisí 

s vlastnosťami oscilátora.“ Skutočnosť, že 

pružinový oscilátor sa niekedy nazýva aj lineárnym 

harmonickým oscilátorom znamená, že „sila je 

úmerná prvej mocnine výchylky .“ 

Ak chceme riešiť pohybovú rovnicu vlastného 

kmitania oscilátora, potom známy vzťah  

je potrebné dosadiť do 2. Newtonovho pohybového 

zákona F = ma a získame 

  (1.1) 

Po úprave dostaneme 

  (1.2) 

Po zavedení substitúcie , dostaneme 

nasledujúcu rovnicu 

  (1.3) 

Rovnica (1.3) predstavuje lineárnu diferenciálnu 

rovnicu 2. rádu. 

Zovšeobecnené riešenie pohybovej rovnice pre 

vlastné (netlmené) kmitanie harmonického 

oscilátora môže mať tvar 
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  (1.4) 

kde: 

  predstavuje okamžitú výchylku v čase , 

  predstavuje maximálnu výchylku, 

  je fáza kmitu, 

  je začiatočná fáza kmitavého pohybu 

v čase . 

Konštanty  a   vyplývajú 

z počiatočných podmienok a určujú hodnotu 

výchylky na začiatku pohybu, v čase . 
Nakoľko funkcia kosínus v rovnici (1.4) sa mení 

medzi krajnými hodnotami , výchylka  sa 

bude meniť medzi krajnými hodnotami . 

Keďže poznáme definíciu periódy kmitov 

, pre ľubovoľný čas  musí platiť 

. Ak predpokladáme, že 

 a túto úvahu aj zakomponujme 

do rovnice (1.4) následne dostaneme 

. 

 Nakoľko kosínusová funkcia je periodická 

s periódou , z vyššie uvedenej rovnice 

vyplýva 

, 

odtiaľ 

. 

 Po zapracovaní známeho vzťahu medzi 

periódou a frekvenciou a použitej substitúcie 

z rovnice (1.3) do predchádzajúceho vzťahu, 

dostaneme pre uhlovú frekvenciu pohybu vzťah 

  (1.5) 

 Jednoduchý kmitavý pohyb je periodický, 

priamočiary a nerovnomerný. Prostredníctvom 

vzťahu pre uhlovú frekvenciu pohybu môžeme 

vyjadriť aj frekvenciu, a aj periódu vlastných 

kmitov netlmeného harmonického oscilátora 

  (1.6) 

 . (1.7) 

 Vzťah (1.7) nám poukazuje na skutočnosť, 

že perióda a frekvencia kmitania závisia len od 

hmotnosti kmitajúceho závažia, a od tuhosti danej 

pružiny. Od veľkosti amplitúdy výchylky nezávisia. 

 Ďalšie riešenie pohybovej rovnice (1.3) 

môže mať tvar , čo 

v skutočnosti predstavuje rovnicu (1.4), ibaže 

hodnota fázovej konštanty  je posunutá o . Toto 

posunutie vyplýva z vlastností funkcie sínus 

a kosínus. 

 

3.2.2 Organizácia práce v skupinách 

Erich Petlák (2004, s.254-255) vo svojej 
„Všeobecnej didaktike“ charakterizuje tri druhy 
skupinovej práce žiakov, a to jednotnú skupinovú 
prácu, diferencovanú a brigádnickú. Druhy 
skupinovej práce sa určujú na základe rôznorodosti 
úloh, ktoré sú riešené skupinami. Pracovný list 
určený pre skupinu žiakov na gymnáziu s témou 
„Vlastnosti pružinového oscilátora“ druhovo patrí 
k jednotnej skupinovej práci, nakoľko všetky 
skupiny riešia tú istú úlohu, všetci pracujú 
na rovnakých problémoch (teoretických aj 
praktických). Skupiny pri riešení nami vytvorenej 
úlohy sa odlišujú len v tom, že každá skupina 
pracuje s pružinou inej tuhosti. Táto skutočnosť sa 
potom prejaví pri záverečnej prezentácii výsledkov 
všetkými skupinami. Keďže všetky naše skupiny 
riešia tú istú úlohu, aj organizácia ich práce bude 
rovnaká. 
 Pod pojmom „organizácia práce v skupinách“ 
rozumieme spôsob rozdelenia jednotlivých úloh 
medzi členmi jednej skupiny. 
 Pri riešení úlohy, t.j. pri zisťovaní závislosti 
periódy pružinového oscilátora od hmotnosti 
závažia, sú potrební aspoň štyria žiaci (A, B, C, 
a D), pričom dvaja z nich sa venujú materiálnemu 
vybaveniu a činnostiam, ktoré sú s nim spojené 
(žiaci A a B), a dvaja (zapisovatelia skupiny) sa 
zaoberajú vyplňovaním príslušnej tabuľky, čiže 
tab. 1 (žiaci C a D). 
 Podrobnejšie rozdelenie práce medzi dvojicami 
môže byť nasledovné: 
 dvojica (žiaci A a B), ktorá sa venuje 

materiálnemu vybaveniu: 
a) jeden z dvojice (žiak A) sa zaoberá 

závažiami, t.j. 
i. určuje ich hmotnosti a príslušné hodnoty 

hlási druhej dvojici, t.j. zapisovateľskej 
(žiakom C a D), aby si ich mohli 
zaznamenať do 3-ho bodu postupu, 

ii. pri každom meraní zavesí zvolené závažie 
na pružinu (prvá časť 4. bodu postupu), 

iii. počas každého nového merania (6. bod 
postupu úlohy) mení závažie, pričom dbá 
na to, aby pri každom novom meraní bolo 
použité závažie s inou hmotnosťou. 
Hodnotu hmotnosti závažia pri každom 
novom meraní hlási zapisovateľskej 
dvojici, ktorá nahlásenú hodnotu si zapíše 
do tabuľky (tab. 1). 

b) druhý z dvojice (žiak B) sa venuje ostatným 
pomôckam, t.j. 
i. na záves upevní pružinu (1. bod postupu 

našej úlohy), resp. zostaví vhodnú 
aparatúru k meraniu, 

ii. overí, či pri najväčšom zaťažení možno 
považovať predĺženie pružiny za pružnú 
deformáciu (2. bod postupu), 
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iii. pri každom meraní meria periódu T 
pružinového oscilátora (druhá časť 
4. bodu postupu). Odmeranú hodnotu 
periódy hlási zapisovateľom, t.j. žiakom C 
a D. 

 V skutočnosti žiaci A a B pracujú naraz. Kým 
žiak A sa venuje bodu a)i., dovtedy žiak B sa môže 
venovať činnosti za b)i. Pri bodoch a)ii, a)iii, b)ii 
a b)iii sa už musia zosúladiť v činnosti. 
 dvojica (zapisovateľská, žiaci C a D), ktorá sa 

zaoberá vyplňovaním príslušnej tabuľky: 
c) jeden zo zapisovateľskej dvojice (žiak C) má 

za úlohu: 
i. zaznamenať hodnoty hmotností , ,  

a  do 3. bodu postupu, ktoré dostáva od 
žiaka A (bod a)i), 

ii. zaznamenať počas každého nového 
merania hodnotu pre  do tabuľky 1 
(dostáva ju od žiaka A – bod a)iii). 

d) druhý zo zapisovateľskej dvojice (žiak D) má 
za úlohu: 
i. zaznamenať počas každého nového 

merania periódu T oscilátora do tabuľky 1 
(dostáva ju od žiaka B – bod b)ii). 

Ideálne je, ak zapisovateľská dvojica pracuje 
priebežne s dvojicou, ktorá experimentálne získava 
hodnoty. 

Cieľom vyššie uvedeného podrobného 
rozdelenia práce medzi členmi skupiny je, aby sa 
každý člen aktívne zapájal do spoločnej práce 
a nikto nezostával iba pasívnym pozorovateľom. Ak 
žiaci prvýkrát pracujú v skupinách, nami navrhnuté 
podrobné rozdelenie práce im možno predstaviť 
a vysvetliť. Ak žiaci už majú dostatok skúseností 
so skupinovou prácou, organizáciu práce skupiny 
im možno pokojne prenechať, resp. možno tým 
poveriť vedúceho skupiny. (K vedúcemu skupiny sa 
vyjadríme nižšie.) 

Po nameraní hodnôt a vyplnení tabuľky 1 
skupina už pracuje ako celok. Členovia skupiny 
spoločne skonštruujú príslušný graf („Graf 1 
Závislosť periódy pružinového oscilátora od 
celkovej hmotnosti zavesených závaží“) 
a odpovedajú na otázky v diskusii. Ak väčšina 
skupín je hotová, nasleduje ich prezentácia 
výsledkov. Môže byť veľmi užitočné, ak dosiahnuté 
výsledky prezentuje z každej skupiny slabší žiak, 
samozrejme jeho prezentácia môže byť kolegami 
doplnená, aj opravená. Zverejňovanie výsledkov 
práce skupín má významný didaktický účinok. 
„Skupiny sa navzájom porovnávajú a presviedčajú 
sa o správnosti, či nesprávnosti svojich postupov, 
čo slúži na opakovanie, utvrdzovanie učiva 
a pochopenie vzájomných súvislostí“ (Gergeľová, 
2011, s. 34). 
 V našom prípade pri riešení úlohy, resp. pri 
prezentovaní výsledkov skupiny sa porovnávajú 
a zisťujú, že napriek rovnakému zadaniu úlohy, 
skupiny získali rôzne výsledky. V rámci diskusie 

vhodne kladenými otázkami by mali prísť 
k nasledujúcim záverom: 

 Pre periódu pružinového oscilátora nie je 
rozhodujúca len hmotnosť zavesených závaží, 
ale i tuhosť pružiny, 

 Čím tuhšia je pružina, ktorú používa daná 
skupina žiakov, tým menší sklon má čiara 
grafu 1. 

Keďže nami navrhnuté rozdelenie práce si 
vyžaduje štyroch členov skupiny, je potrebné, aby 
jeden z členov sa stal vedúcim skupiny. Úlohou 
vedúceho je okrem plnenia svojich vlastných 
čiastkových úloh aj dohliadanie na práce ostatných 
členov skupiny. Vedúci skupiny zodpovedá za 
odvedenú prácu celej skupiny. Funkciou vedúceho 
je aj komunikácia s učiteľom. Aby v triede sa 
zachoval poriadok, je preto užitočné, ak si každá 
skupina zvolí svojho vedúceho (príp. ho môže určiť 
aj učiteľ). Ak vedúceho určuje učiteľ, potom pri 
našej úlohe sa ním môže stať napr. žiak D, nakoľko 
z rozdelenia práce medzi členmi skupiny vyplýva, 
že má najmenej povinností. Ak sa stane vedúcim 
skupiny, môžeme predpokladať, že bude mať 
porovnateľné množstvo povinností ako ostatní 
členovia skupiny, t.j. rozdelenie všetkých 
čiastkových úloh aj s funkciou vedúceho bude 
v skupine približne rovnomerné. Učiteľ môže 
komunikovať so skupinami nielen prostredníctvom 
vedúcich, ale aj tým, že obchádza jednotlivé 
skupiny a pozoruje ich činnosti. Podľa Pettyho 
(1996, s. 187) učiteľ pri obchádzaní skupín musí 
dávať pozor, aby nezostával u žiadnej skupiny príliš 
dlho, aj keď ich práca je nadmieru zaujímavá. 
 Organizácia práce určuje počet členov danej 
skupiny. Skupiny na základe počtu členov môžu 
byť malé (prevažne 3-4 členovia) a veľké (aspoň 5 
členov). Podľa Pettyho (1996, s. 184) obidva typy 
skupín majú svoje výhody aj nevýhody. Výhodami 
väčších skupín môže byť, napr.: 

 čím väčšia skupina, tým väčšia istota 
v správnosti získaných výsledkov, a tým 
pravdepodobnejšia odvaha oponovať 
učiteľovým názorom, 

 čím väčšia skupina, tým väčšia pravdepodobnosť 
správneho riešenia zadanej úlohy. 

Nevýhodami môžu byť napr.: 
 čím väčšia skupina, tým pomalšie sa rozhodujú 

jej členovia, 
 čím väčšia skupina, tým väčšia pravdepodobnosť 

pasívnych členov. 
Výhodou menších skupín (do 4 členov), t.j. čo je aj 
náš prípad, je malá pravdepodobnosť pasívnych 
členov, a skupina sa dokáže rýchlejšie rozhodovať. 
 V rámci organizácie práce skupín je ešte 
potrebné zabezpečiť, aby členovia skupiny na seba 
navzájom videli. Možno to zabezpečiť rôznymi 
spôsobmi alternatívneho rozsadenia žiakov, napr. 
do štvorca, do kruhu, resp. ako to daná miestnosť 
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dovoľuje. Skutočnosť, že členovia skupiny vidia na 
seba spôsobuje, že  
 navzájom sa môžu kontrolovať, resp. vedúci 

skupiny môže ľahšie kontrolovať prácu 
ostatných, 

 odstraňuje sa možnosť pasívneho 
pozorovateľa, 

 povzbudzuje členov skupiny do práce. 
 Pri skupinovej práci žiakov treba venovať 
pozornosť aj tvorbe skupín. Podľa Pettyho (1996, 
s. 185) skupiny sa môžu tvoriť viacerými spôsobmi, 
napr. náhodne, podľa kamarátstva (v tomto prípade 
ide o tvorbu skupín žiakmi), na základe študijných 
výsledkov žiakov, podľa zasadacieho poriadku, atď. 
V našom prípade pri úlohe „Zistite závislosť periódy 
pružinového oscilátora od hmotnosti závažia“ 
navrhujeme použiť náhodnú tvorbu skupín, ktorú 
môžeme zabezpečiť napr. náhodným priradením 
čísla skupiny každému žiakovi: prvá, druhá, tretia, 
atď. Skupiny zostavené na základe náhody môžu 
byť na začiatku práce rozpačité. Ich rozpačitosť 
však nemusí plynúť len z náhodnej tvorby skupín. 
Môže to byť ovplyvňované aj nedostatkom 
skúseností žiakov so skupinovou prácou. Ibaže, 
akonáhle sú žiaci rozdelení do skupín, skupiny 
začínajú prechádzať „fázami vývinu vzájomnej 
spolupráce“ (Gergeľová, 2011, s. 29-32). Jednotlivé 
fázy vývinu vzájomnej spolupráce sú: tápajúca fáza, 
fáza sťažností, fáza zblíženia sa, fáza zoskupovania 
sa žiakov a nakoniec činná fáza. Ak skupina, resp. 
jej členovia sa dopracovali k 5., t.j. k činnej fáze, to 
znamená, že skupina je schopná vlastnej 
organizácie práce. 

3.2.3 Poznámky k realizácii aktivity 

V tejto časti uvádzame návrhy, ako zrealizovať, 
resp. čo všetko zohľadňovať pri realizácii danej 
aktivity so žiakmi. Táto časť metodických 
materiálov obsahuje: 

1) možné riešenia problémov s aparatúrou, 
2) možné výsledky merania piatich skupín, 
3) grafické spracovanie získaných dát všetkých 

skupín, 
4) korektné odpovede na otázky v diskusii. 

Úloha: Zistite závislosť periódy pružinového 
oscilátora od hmotnosti závažia. 

(1.1) Nakoľko žiaci 2. roč. gymnázia (6. roč. 
gymnázia s 8-ročným štúdiom) sa prvýkrát 
stretávajú s pojmom „perióda oscilátora“ na 
strednej škole, je potrebné, aby im učiteľ tento 
pojem zaviedol ešte pred vypracovaním úlohy. 
 Pri zavedení pojmu „perióda pružinového 
oscilátora“ je potrebné žiakom vysvetliť dva 
základné pojmy, a to oscilátor a perióda. 
 (1) oscilátor – „zariadenie, ktorého časť 
vykonáva kmitavý pohyb“, pričom o kmitavom 
pohybe hovoríme, „ak sa bod pohybuje okolo 
rovnovážnej polohy sem a tam po jednej trajektórii“ 

(Demkanin, 2010, s. 41). Rovnovážna poloha je 
poloha, v okolí ktorej sa pohybuje bod telesa. 
(Demkanin, 2010, s. 40) 
 Pružinový oscilátor – oscilátor pozostávajúci 
z pružiny a vhodne zvoleného závažia. (Demkanin, 
2010, s. 41) 
 (2) perióda – „časový úsek, ktorý zodpovedá 
jednému kmitu oscilátora“ (Demkanin, 2010, s. 42), 
pričom kmit predstavuje „periodicky sa opakujúcu 
časť kmitavého pohybu“(Koubek, 2003). 
  Perióda pružinového oscilátora – doba 
jedného kmitu pružinového oscilátora. Perióda sa 
označuje písmenom T a jej základnou jednotkou je 
sekunda – s. 

Doplňte hypotézu: 

Perióda pružinového oscilátora ...............................  
 ................. závisí ................... od hmotnosti závažia. 

(1.2) Vo väčšine prípadov pri doplňovaní vyššie 
uvedenej hypotézy žiaci nemajú jasnú predstavu 
o tom, čo sa od nich vyžaduje, resp. čo by mali 
doplniť. Pri doplňovaní hypotézy je preto potrebné 
žiakom vysvetliť, že v skutočnosti sledujeme 
závislosť medzi dvoma parametrami, t.j. medzi 
periódou pružinového oscilátora T a hmotnosťou 
závažia m. Väčšina skupín žiakov pri tejto hypotéze 
uvedie jednu z dvoch odpovedí: a) závisí, 
b) nezávisí. Ak chceme, aby skupiny žiakov, ktoré 
pri hypotéze uviedli odpoveď a), svoju odpoveď aj 
skonkretizovali, t.j. či závisí priamo úmerne, 
nepriamo úmerne, lineárne, kvadraticky, 
exponenciálne, logaritmicky, atď., potom tieto 
skupiny treba na konkretizáciu upozorniť. 

Pomôcky: 

Stojan na zavesenie pružiny, aspoň 4 závažia 
s rôznymi hmotnosťami ( , , , ), stopky, 
pružina, digitálne váhy. 

(1.3) Všetky vyššie uvedené pomôcky môže 

zabezpečiť škola. Ak pomôcky zabezpečuje škola, 

potom jednotlivé skupiny žiakov stačí vytvoriť na 

začiatku vyučovacej jednotky, počas ktorej tieto 

skupiny budú riešiť túto úlohu. Niektoré pomôcky si 

môžu zabezpečiť aj žiaci, napr. závažia s rôznymi 

hmotnosťami a stopky. Tento prípad však vyžaduje, 

aby: 

 1) učiteľ včas rozdelil žiakov do skupín (aspoň 

tri dni pred riešením tejto úlohy), 

 2) učiteľ vopred oznámil vytvoreným skupinám 

(aspoň tri dni pred riešením úlohy), ktoré pomôcky 

si majú zabezpečiť sami. Ak žiaci prvýkrát pracujú 

formou skupinovej práce, je potrebné im zdôrazniť, 

že na zabezpečovaní pomôcok by sa mal podieľať 

každý člen skupiny. (p. Organizácia práce 

v skupinách) 

(1.4) Podrobnejšie k jednotlivým pomôckam: 
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Stojan na zavesenie pružiny 
 Pri výbere, resp. pri konštrukcii stojana treba 
zohľadňovať v prvom rade jeho tvar, pričom 
najvhodnejším tvarom je tvar písmena L, ktoré je 
preklopené nahor – Γ. Vhodný stojan k meraniu je 
znázornený na obrázku (Obr. 1MM). Zvislá časť 
stojana by mala byť dlhá aspoň 45 cm. Táto dĺžka 
zvislej časti je dôležitá preto, aby sa zaťažená 
pružina po natiahnutí a následnom uvoľnení mohla 
kmitať bez toho, aby sa dotkla povrchu lavice. 
Vodorovná časť statívu by mala byť dlhá asi 10 cm. 

Problém: 
Pri niektorých meraniach 
zvislá časť stojana by mala 
byť dlhá aspoň 70 cm. 
(O probléme hovoríme iba 
v prípade, ak škola nemá 
k dispozícii takýto dlhý, resp. 
vysoký stojan. Ak škola ho 
však k dispozícii má, potom 
už nehovoríme o probléme. 
Pri používaní takéhoto 
stojana je potrebné ešte 
skupiny upozorniť, aby jeden 
člen skupiny rukami 
pridržiaval stojan k lavici, 
najmä v prípade, ak pružina 
sa zaťažuje závažím ťažším 
ako 300 g. Toto opatrenie je 
dôležité z hľadiska  
nebezpečenstva prevrátenia 
aparatúry.) 

Vysvetlenie problému, 
resp. prečo k nemu vôbec 
dochádza: 

K vyššie uvedenému 
problému dochádza zvyčajne 
pri práci s pružinou, ktorá má 
tuhosť okolo 25 N.m

-1
 a viac. 

V postupe úlohy je povedané, 
že skupina má urobiť aspoň 
10 meraní tak, že pri každom 
novom meraní mení celkovú 
hmotnosť zavesených závaží 
(6. bod postupu). 
Nižšie, v komentári (1.6) 
uvádzame návrh pre vhodný 

výber závaží, podľa ktorého zistíme, že najťažším 
závažím  pri pružine s tuhosťou okolo 25 N.m

-1
 

môže byť závažie s hmotnosťou 300 g. V školských 
laboratóriách sa takéto závažie zväčša získava 
poskladaním 50-gramových alebo 100-gramových 
závaží. 
 Na pružinu možno zavesiť 3x100 g len tak, ako 
to znázorňuje obrázok 2MM, t.j. zo závaží vytvoríme 
akýsi „stĺp“, ktorý potom zavesíme na pružinu. 
Zavesenie všetkých troch 100 gramových závaží 
priamo na pružinu je nevhodným riešením. V tomto 
prípade, buď sa to nedá ani zrealizovať, pretože 

závažia sú veľké v porovnaní s háčikom pružiny 
a nezmestia sa na háčik, alebo, ak sa to podarí, 
potom pružinový oscilátor je nestabilný vzhľadom 
na kmitavý pohyb. Pri kmitaní sa takýto oscilátor 
môže rozpadnúť, resp. závažia môžu spadnúť 
z pružiny. 
 Skutočným zdrojom problému je práve ten 
vytvorený „stĺp“ závaží. Niekedy dĺžka „stĺpa“ 
závaží je väčšia ako dĺžka „stĺpom“ zaťaženej 
pružiny. Ako znázorňuje aj obrázok 2MM, na 
uvedenie pružiny do kmitavého pohybu nie vždy 
ostane dostatok miesta. Pri uvádzaní pružinového 
oscilátora do činnosti je potrebné, aby oscilátor bol 
vzdialený od povrchu lavice približne 13-15 cm. 
 Riešenie problému: 
 Problém s nedostatočnou dĺžkou zvislej časti 
statívu možno vyriešiť dvoma spôsobmi: 
 (1) k zvislej časti statívu primontujeme tyčku 
takej dĺžky, aby súčet dĺžok (statív + tyčka) bol 
aspoň 70 cm. V tomto prípade stačí vodorovná časť 
statívu s dĺžkou asi 10 cm. 
 (2) celý stojan (s výškou 45 cm) postavíme na 
okraj lavice tak, aby zvislá časť statívu ležala na 
lavici, ale vodorovná časť vyčnievala z lavice do 
takej miery, aby zaťažená pružina pri kmitaní 
sa nemohla dotýkať lavice. V tomto prípade 
vodorovná časť statívu by mala mať dĺžku aspoň 
15-20 cm. 
  V obidvoch prípadoch je vhodné, ak takto 
vytvorený stojan jeden člen zo skupiny rukami 
pridržiava k lavici. Tým sa predchádza 
nebezpečenstvu prevrátenia aparatúry. 

Závažia s rôznymi hmotnosťami 
 Najvhodnejšími závažiami sú závažia zo 
súboru školských pomôcok, resp. tie, na ktorých sú 
výrobcom napísané ich hmotnosti. Ak skupiny 
používajú takéto závažia, t.j. so známymi 
hmotnosťami, pri treťom kroku postupu si môžu 
ušetriť čas, nakoľko nemusia ich hmotnosti určovať 
pomocou digitálnych váh. 

Stopky, pružina a digitálne váhy 
 Ako stopky možno používať tie, ktoré sú 
v mobilných telefónoch. 
 Pri tejto úlohe nezáleží na tom, či pružina má, 
alebo nemá ukazovateľ. Ukazovateľ v tomto prípade 
nie je potrebný. 
 Digitálne váhy potrebujeme len vtedy, ak 
pracujeme so závažiami, ktorých hmotnosti 
nepoznáme, resp. nie sú na nich výrobcom 
napísané. 

Postup: 

1) Upevnite pružinu na záves. 

(1.5) Nakoľko pri tejto úlohe meriame periódu 
pružinového oscilátora, t.j. oscilátor bude 
vykonávať kmitavý pohyb, je výhodnejšie pružinu 
nielen zavesiť na vodorovnú časť stojana, ale ju aj 
určitým spôsobom uchytiť, aby sme tým zabránili jej 

Obr. 1MM Zostava 
aparatúry 

Obr. 2MM 
„Stĺp“ závaží 
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možnému pádu. Nezachytená pružina môže pri 
kmitaní zo statívu ľahko zoskočiť. Alternatívny 
spôsob uchytenia pružiny je znázornený na obrázku 
3MM. 

Obr. 3MM Alternatívny spôsob uchytenia 

pružiny 

2) Overte, či pri najväčšom zaťažení (teda 

,  – celková hmotnosť 

zavesených závaží) možno považovať predĺženie 

pružiny za pružnú deformáciu. 

(1.6) Pri výbere závaží je potrebné skupiny 

upozorniť na jednu podstatnú skutočnosť. V záujme 

pružnej deformácie pružiny pri najväčšom zaťažení, 

je výhodnejšie používať závažia s menšími 

hmotnosťami. Zadefinovať závažie s menšou 

hmotnosťou nie je celkom triviálne. Napr. závažie 

s hmotnosťou 100 g pri pružine s tuhosťou do 5 

N.m
-1

 možno považovať za ťažké závažie, pretože 

pri zavesení na pružinu spôsobuje predĺženie okolo 

20 cm. Z ďalšieho pohľadu to isté závažie, t.j. 

závažie s hmotnosťou 100 g pri pružine s tuhosťou 

do 30 N.m
-1

 môžeme pokladať za ľahké závažie, 

pretože pri vyššie uvedenej pružine, t.j. pri pružine 

s k ~ 30 N.m
-1

 spôsobuje predĺženie okolo 2,6 cm. 

Návod pre vhodný výber závaží, resp. ako 

predísť poškodeniu pružiny, a zároveň zabezpečiť 

dobrú merateľnosť 10-tich kmitov: 

Ak pri danej pružine sa použije závažie, ktoré ju 

predĺži iba o 1-2 cm, pri uvedení oscilátora do 

činnosti môžeme pozorovať akýsi „skackajúci“ 

kmitavý pohyb, ktorý je nevýhodný z hľadiska 

zaznamenávania nami určených 10-tich kmitov. 

Potrebný počet kmitov pre presnejšie určovanie 

periódy uvádzame vo 4. bode postupu. 

 1) nech závažím  pri danej pružine je závažie, 

ktoré pri zavesení predĺži pružinu aspoň o 5 cm, 

 2) nech závažím  je závažie, ktoré je aspoň 

o 30-35% ťažšie ako závažie , 

 3) nech závažím  je závažie, ktoré je aspoň 

o 60-65% ťažšie ako závažie , 

 4) nech závažím  je závažie, ktoré je aspoň 

o 90-95% ťažšie ako závažie . 

3) Pomocou digitálnych váh určte a zapíšte: 
hmotnosť  =  .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  
hmotnosť  = .........................................................  

(1.7) Hmotnosti závaží , ,  a  určujú 
skupiny pomocou digitálnych váh iba v tom prípade, 
ak na závažiach nie sú výrobcom uvedené ich 
hmotnosti. Používanie závaží s uvedenými 
hmotnosťami je výhodné z dvoch hľadísk: 
 1) z hľadiska šetrenia času, 
 2) z hľadiska možného nedostatku materiálneho 
zabezpečenia, t.j. digitálnych váh. 
  Hmotnosti závaží , ,  a  našich 
piatich skupín: 

1. skupina 
hmotnosť  = ......................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  

2. skupina 
hmotnosť  = ......................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = ........................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  

3. skupina 
hmotnosť  = .........................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = ........................  .....................  

4. skupina 
hmotnosť  = ......................  .....................  
hmotnosť  = ........................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = ........................  .....................  

5. skupina 
hmotnosť  = ......................  .....................  
hmotnosť  = ..........................  .....................  
hmotnosť  = .....................  .....................  
hmotnosť  = ..........................  .....................  

4) Niektoré závažie zaveste na pružinu 
a odmerajte periódu T oscilátora. 
Návod na presnejšie určenie periódy T: odmerajte 
dobu 10-tich kmitov a nameranú hodnotu vydeľte 
číslom, ktorý sa rovná počtu odmeraných kmitov, 
t.j. číslom 10. 

(1.8) Tento bod postupu vo všeobecnosti by nemal 
byť problematický. Menší problém môže nastať pri 
pružine s tuhosťou do 5 N.m

-1
. Pri takejto pružine 

na základe nášho návrhu v komentári (1.6) závažím 
 môže byť závažie s hmotnosťou 30 g. Ak toto 

závažie zavesíme na pružinu s malou tuhosťou (do 
5 N.m

-1
), môže dôjsť k tomu, že pri uvedení 

pružinového oscilátora do činnosti, dané závažie 
z pružiny „odletí“. Tento problém možno vyriešiť 
celkom jednoducho. Riešenie problému znázorňuje 
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obrázok 4MM. Závažie k háčiku pružiny možno 
jednoducho priviazať nitkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4MM Závažie priviazané nitkou 

 Meranie periódy oscilátora by malo byť 
bezproblémový. 

5) Získanú hodnotu periódy T zaznamenajte do 
tabuľky (Tab. 1). 

(1.9) Všetky namerané hodnoty T našich piatich 
skupín sú uvedené v príslušných tabuľkách (Tab. 1) 
v komentári (1.10). 

6) Urobte aspoň 10 meraní tak, že pri každom 
novom meraní meňte celkovú hmotnosť zavesených 
závaží. 

(1.10) V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené 
výsledky piatich skupín. 

1. skupina 
Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach. 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 0,04 0,58 
2. 0,06 0,71 
3. 0,07 0,77 
4. 0,08 0,82 
5. 0,1 0,92 
6. 0,11 0,97 
7. 0,12 1 
8. 0,13 1,04 
9. 0,14 1,08 
10. 0,15 1,11 
11. 0,21 1,32 

2. skupina 
Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach. 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 0,08 0,52 
2. 0,09 0,56 
3. 0,1 0,58 
4. 0,15 0,7 
5. 0,17 0,75 

6. 0,18 0,76 
7. 0,19 0,78 
8. 0,23 0,86 
9. 0,25 0,9 

10. 0,33 1,03 
3. skupina 

Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach. 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 0,1 0,43 
2. 0,15 0,52 
3. 0,17 0,56 
4. 0,2 0,6 
5. 0,25 0,67 
6. 0,27 0,69 
7. 0,3 0,73 
8. 0,35 0,79 
9. 0,37 0,81 

10. 0,47 0,91 
4. skupina 

Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach. 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 0,15 0,46 
2. 0,2 0,53 
3. 0,25 0,59 
4. 0,3 0,65 
5. 0,35 0,7 
6. 0,4 0,75 
7. 0,45 0,79 
8. 0,5 0,83 
9. 0,55 0,88 

10. 0,65 0,95 
5. skupina 

Tab. 1: Meranie periódy pružinového oscilátora pri 

rôznych hmotnostiach. 

Číslo 
merania 

m (zavesených 
závaží) [kg] 

 [s] 

1. 0,75 0,65 
2. 1 0,75 
3. 1,25 0,84 
4. 1,5 0,92 
5. 2 1,06 

7) Do grafu (Graf 1) znázornite závislosť 
periódy pružinového oscilátora od celkovej 
hmotnosti zavesených závaží. 

(1.11) Nasledujúci graf znázorňuje päť 
závislostí periódy pružinového oscilátora 
od celkovej hmotnosti zavesených závaží. Päť 
závislostí v nižšie uvedenom grafe po poradí 
prislúchajú vyššie uvedeným tabuľkám. Kvôli 
porovnaniu výsledkov jednotlivých meraní sme 
závislosti znázornili do jedného grafu. 
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Graf 1: Závislosť periódy pružinového oscilátora 
od celkovej hmotnosti zavesených závaží 

8) Získaný graf porovnajte s grafmi ostatných 
skupín. 

(1.12) Je výhodné a časovo úsporné, ak takéto 
„hromadné“ znázornenie všetkých závislostí, ktoré 
je uvedené aj v komentári (1.11) urobí učiteľ. Kým 
skupiny vypracúvajú tie otázky, pri ktorých nemusia 
komunikovať s ostatnými skupinami, učiteľ môže od 
skupín pozbierať namerané hodnoty a spracovať ich 
pomocou Excelu do jedného grafu. Toto 
„hromadné“ znázornenie závislostí je užitočné 
použiť v rámci záverečnej prezentácii dosiahnutých 
výsledkov všetkými skupinami. 

Diskusia: 

(1.13) Nasledujúce odpovede v diskusii sú 
odpovede, ktoré zodpovedajú meraniu každej 
skupiny. 

1) Akým spôsobom vytvoríte pružinový oscilátor? 

Pružinový oscilátor možno veľmi jednoducho 
vyrobiť zavesením vhodného závažia na pružinu. 
Vhodným závažím je závažie, ktoré po zavesení 
na pružinu nespôsobí jej trvalú (tvárnu, 
plastickú) deformáciu. 

2) Ktoré parametre ste menili pri vašom meraní? 

Pri našom meraní sme menili iba jeden 
parameter, a to hmotnosť zaveseného závažia, 
resp. celkovú hmotnosť zavesených závaží. 

3) Ktoré parametre ste nemenili pri vašom meraní? 

Pri našom meraní sme nemenili tuhosť pružiny, 
celý čas sme pracovali len s jednou pružinou. 

4) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 
perióda pružinového oscilátora od hmotnosti 
závažia, resp. od celkovej hmotnosti zavesených 
závaží. Skúste odhadnúť túto matematickú 
závislosť. 

Závislosť veľkosti periódy T od hmotnosti 

zaveseného závažia m popisuje mocninová 

funkcia s exponentom  a grafom závislosti je 

odmocnina. Rovnicou odmocninovej funkcie vo 

všeobecnosti je , pričom c predstavuje 

nejakú konštantu. Pre náš prípad platí, že 

 a , t.j. všeobecný zápis rovnice 

odmocniny, ktorá vyjadruje závislosť T od m, je 

nasledovný: . 

5) Ktorá premenná predstavuje závislú, a ktorá 
nezávislú pri vašej matematickej závislosti? 

Našou nezávislou premennou je hmotnosť 
zaveseného závažia – m, pretože pri každom 
novom meraní sme ju menili. Perióda T 
predstavuje našu závislú premennú, pretože sa 
menila v závislosti od hmotnosti zaveseného 
závažia – m. 

6) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste vyslovili na 
začiatku merania? 

Áno, naša hypotéza sa potvrdila. Meraním sme 
ukázali závislosť medzi veľkosťou periódy 
kmitavého pohybu T a hmotnosťou zaveseného 
závažia – m. 

7) Je priebeh grafu 1 vo všetkých skupinách 
rovnaký? 

Áno, každá skupina vykreslila graf 
odmocninovej funkcie. 

8) Od čoho závisí sklon (stúpanie) grafu 1? 

Pri tejto otázke si musíme uvedomiť 
charakteristiky použitých pomôcok pri priamom 
meraní. Meranie sme zrealizovali pomocou 
pružiny a závažia. Charakteristikou závažia je 
hmotnosť a charakteristikou pružiny je tuhosť. 
Na základe vzťahu T = c√m môžeme povedať, že 
na sklon (stúpanie) grafu vplýva veličina, ktorá 
je zahrnutá v našej konštante c. Z vyššie 
uvedených charakteristík vyplýva, že tou 
veličinou môže byť len tuhosť pružiny k. 

9) Uveďte príklady pružinového oscilátora 
z reálneho života. 

Príkladmi pružinového oscilátora môžu byť: 
 bungee jumping (Obr. 1), 
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 prístroj k meraniu telesnej hmotnosti v 
beztiažovom stave (Obr. 2). 
Prístroj je vyvinutý pre použitie 
na vesmírnych staniciach, udržiavaných 
na obežnej dráhe okolo Zeme. Je tvorený 
pohyblivou sedačkou spojenou pružinami 
z ramien: astronaut si sadne na sedačku a 
meria periódu vyvolaných kmitov. Jeho 
hmotnosť sa potom určuje zo vzťahu pre 
periódu kmitajúcej sústavy pružina + 
hmotný bod (Halliday, 2000, s. 430). 

Obr.1 Bungee 

jumping 

 

Obr. 2 Prístroj k meraniu 

telesnej hmotnosti 

v beztiažovom stave 

Záver 

Predkladaná práca pozostáva z troch kapitol. 
V prvej kapitole poukazujeme na kompetencie, 
ktoré stanovuje štátny vzdelávací program, resp. 
ktoré sa majú rozvíjať prostredníctvom vyučovania 
fyziky a približujeme základné znaky skupinovej 
práce žiakov. Porovnaním kompetencií a znakov 
skupinovej práce sme chceli poukázať na 
skutočnosť, že práve forma skupinovej práce žiakov 
ja cesta, ktorá môže viesť k rozvíjaniu kompetencií, 
ktoré sú stanovené ŠVP, a tým pádom aj k príprave 
žiaka do života, pretože spolupráca, resp. práca 
v nejakom tíme je neoddeliteľnou súčasťou každého 
z nás, t.j. aj každého žiaka. 

V druhej kapitole prinášame zjednodušené 
zhrnutie prieskumu, ktorý bol zameraný na 
zisťovanie vhodného obsahu novovytvorených 
metodických materiálov ku skupinovej práci žiakov. 
Pri našej otázke ohľadom obsahu MMkSPŽ nám 
mohli najviac pomôcť práve súčasní učitelia fyziky, 
ktorí denne spolupracujú zo žiakmi a vedia, že 
vedenie žiakov k spolupráci nemusí byť triviálnou 
záležitosťou. 

Keďže SPŽ nie je vždy jednoduchá, rozhodli 
sme sa napísať také metodické materiály, ktoré by 
mohli slúžiť ako pomôcky pre učiteľa pri jej 
uplatňovaní vo vyučovaní fyziky. Príklad takýchto 
metodických materiálov uvádzame v kapitole 3. Sú 
to metodické materiály k vybranej časti z fyziky. 

Podľa nás, zaoberať sa skupinovou prácou na 
gymnáziu, je dôležité. Preto našou snahou 
v budúcnosti bude príprava ďalších aktivít 
s využitím skupinovej práce žiakov a príslušných 

metodických materiálov. Cieľom aktivít bude 
poskytnúť žiakom situácie, resp. vhodné podmienky 
na to, aby sa „naučili“ pracovať v tíme, a aby sa 
svojou vlastnou prácou podieľali na osvojovaní 
fyzikálnych poznatkov. Cieľom metodických 
materiálov bude uľahčiť prácu učiteľa pri 
uplatňovaní skupinovej práce žiakov vo vyučovaní. 
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Abstrakt 
V predloženom článku ukážeme, ako pomocou 
projektového vyučovania motivovať žiakov 
k hľadaní súvislostí medzi jednotlivými predmetmi. 
Predstavíme, že aj zdanlivo rozdielne obory ako sú 
hudba, matematika, fyzika a biológia majú veľa 
spoločného.  
Kľúčové slová: projektové vyučovanie, 
diferenciálna rovnica, vnímanie zvuku, šírenie 
zvuku. 

Úvod 
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že matematika, 
hudba a diferenciálne rovnice nemajú nič spoločné. 
Keď sa troška zamyslíme, zistíme, že sme všetci na 
strednej škole počuli vo fyzike čosi o kmitaní 
a vlnení, v biológii čosi o ľudskom uchu, 
v hudobnej výchove o výške tónu a hudobnej 
stupnici. Všetci poznáme pojmy príma, sekunda, 
tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva. Na 
vysokej škole sme sa (aspoň okrajovo) zoznámili 
s diferenciálnymi rovnicami. Na nasledujúcich 
niekoľkých stranách si skúsime ukázať, že všetky 
tieto pojmy spolu celkom zaujímavo súvisia. 

Aj keď budeme diskutovať matematické aspekty 
hudby, nesmieme stratiť pohľad, ktorý vyvoláva sila 
hudby, ako média hudobnej interpretácie nálady 
a emócií.  

,,Prečo rytmy a melódie, ktoré sú zložené zo 
zvukov sa podobajú pocitom, aj keď hudba nie je 
prípadom chutí, farieb a vôní? Môže to tak byť lebo 
pohyb ako dej je tiež pohyb? Energia tohto patrí 
pocitom a vytváraniu pocitov. Ale chuti a farby nie 
sú tými istými dejmi.“ Aristoteles. 

Veľmi dobou možnosťou ako motivovať žiakov, 
aby sa nad pozadím hudby zamysleli je projektové 
vyučovanie. Žiaci môžu samostatne a tvorivo 
pracovať, plánovať vlastnú prácu, niesť za svoju 
prácu zodpovednosť, spolupracovať, komunikovať, 
prezentovať svoju prácu a hodnotiť ako vlastnú 
prácu, tak i prácu kolegov. 

Cieľom tejto práce je prezentovať súvis medzi 
hudbou, matematikou a fyzikou a ponúknuť tak 
atraktívnu formu práce so študentmi s využitím 
medzipredmetových vzťahov. 

1 Projektové vyu čovanie 
Hlavným cieľom projektového vyučovania je 
aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu. 
Učitelia vytvárajú problémové scenáre a otázky, 
ktoré vedú žiakov k tomu, aby rozmýšľali o tom, čo 
sa vlastne učia. Realizácia projektu závisí od žiakov 
samotných, najmä od ich tvorivosti, fantázie, 
kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov 
a potrieb.  
Typ projektu: 
krátkodobý – plánovaný čas je 2-3 mesiace 
Veková skupina: 
Tento projekt sa dá realizovať na strednej alebo 
vysokej škole. 
Stredná škola: 2-3 ročník podľa zaradenia učiva 
mechanické kmitanie a vlnenie, goniometrické 
funkcie. 
Vysoká škola: v rámci predmetov didaktika 
matematiky, didaktika fyziky. 
Vyučovacie predmety: 
Matematika, fyzika, hudobná výchova, biológia. 
Počet riešiteľov:  
Skupina žiakov (cca 3-4). 
Téma, úloha: 
,,Ako možno zachytiť hudbu?“ 
Nájsť súvis medzi matematikou a hudbou; 
funkciami, resp. rovnicami opísať zvuk, melódiu,...  
Stredná škola: V rámci matematiky využiť 
goniometrické funkcie, využiť znalosti z fyziky 
a biológie a opísať, ako vzniká zvuk, ako vníma 
zvuk ľudské ucho, ako fungujú hudobné nástroje 
atď. 
Vysoká škola: Využiť poznatkov zo strednej školy 
a aplikovať ich vo vysokoškolskom učive, najmä 
diferenciálnych rovniciach. Opísať vznik 
a vnímanie zvuku, fungovanie hudobných 
nástrojov. Pomocou vhodného softvéru ilustrovať 
niektoré tvrdenia. 
Výchovno-vzdelávacie ciele: 

1) prehlbovať a rozširovať poznanie 
zainteresovaných predmetov, 
medzipredmetové vzťahy 

2) rozvoj  organizačných schopností a tímovej 
spolupráce žiakov 

3) vytváranie posterov a prezentácií 
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2 Čo je to zvuk? 
Sprostredkovateľom prenosu hudby je zvuk. 
Vlastné porozumenie hudbe je založené na 
elementárnych znalostiach podstaty zvuku a jeho 
vnímania. 

Zvuk je pozdĺžne vlnenie vzduchu. Vzduch je 
plyn, t.j. jeho atómy a molekuly vzduchu nie sú tak 
viazané ako v pevných látkach a kvapalinách. 
Priemerná rýchlosť molekúl vzduchu pri 
normálnych podmienkach je približne 450-500 
metrov za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie než 
expresný vlak pri plnej rýchlosti. Necítime kolízie 
s našou pokožkou, pretože molekuly vzduchu sú 
extrémne ľahké. 

Vzduch sa skladá z veľkého  počtu viazaných 
molekúl, ktoré do seba narážajú čo sa prejavuje ako 
tlak vzduchu. Keď objekt kmitá, spôsobuje to 
zvýšenie alebo zníženie tlaku vzduchu. Tieto vlny 
vníma ucho ako zvuk. Zvukové vlny prenášajú 
energiu. Energie je tým väčšia, čím sa v zvukovej 
vlne zväčšuje a zmenšuje tlak. 

 Zvuk sa prenáša vzduchom rýchlosťou približne 
340 metrov za sekundu. Neznamená to, že by sa 
konkrétne molekuly pohybovali v smere vlny touto 
rýchlosťou, ale ide skôr o lokálnu zmenu tlaku. 
Niečo podobné sa odohráva na povrchu mora pri 
pohybe vĺn. Je však jeden veľký rozdiel medzi 
zvukovým vlnením a vlnami na mori. Jednoducho 
povedané, v prípade vodných vĺn ide o to, že pohyb 
vlny je hore a dole, čo je v pravom uhle k smeru 
šírenia vĺn. Takéto vlnenie sa nazýva priečne 
vlnenie. Ďalším príkladom priečneho vlnenia je 
elektromagnetické vlnenie. V prípade zvuku je 
šírenie pohybu vlny rovnaké ako smer šírenia vĺn. 
Toto vlnenie sa nazýva pozdĺžne. 

Zvukové vlny majú štyri hlavné vlastnosti, ktoré 
ovplyvňujú spôsob ich vnímania.  
� Amplitúda  – veľkosť kmitov (vibrácií), je 

vnímaná ako hlasitosť. Amplitúda bežného 
zvuku je iba malá časť milimetra.  

� Frekvencia kmitov/vibrácií – udáva výšku 
alebo polohu tónu. 

� Frekvenčnému spektru zvuku zodpovedá 
farba zvuku. 

� Doba trvania – dĺžka doby, po ktorú 
zaznamenávame zvuky. 

Teda stručne: 
Charakteristické vlastnosti zvuku: 

Fyzikálne Percepčné 
Amplituda Hlasitosť zvuku 
Frekvencia Výška/poloha tónu/hlasu 
Spektrum Zafarbenie hlasu/tónu 
Doba trvania Dĺžka zvuku 
 
Prenos zvuku sprostredkúva najčastejšie vzduch, ale 
šíri sa aj vo vode, prípadne v iných kvapalinách a 
pevných látkach. 

3 Ľudské ucho 

3.1 Anatomický opis 

Aby sme dokázali porozumieť zvuku, potrebujeme 
poznať vlastnosti a  vnímanie ľudského ucha.  

Ucho je rozdelené na tri časti: vonkajšie ucho, 
stredné ucho alebo tympanon a vnútorne ucho 
alebo labyrint. Vonkajšie ucho je viditeľná časť na 
vonkajšej strane hlavy. 

 
Obr.3.1.1 Ľudské ucho [Zdroj obrázka: [4]] 

 
Ľudské ucho prijíma zvuky v širokom rozsahu. 
Zvuk prichádza z okolia, ušným boltcom je 
nasmerovaný do zvukovodu,  dopadne na ušný 
bubienok. Bubienok je blana (niečo ako tamburína), 
ktorá sa dopadom zvukovej vlny rozkmitá. 
Bubienku sa dotýka sústava kostičiek – kladivko, 
nákovka a strmienok. Kostičky prenášajú chvenie 
na oválne okienko, ktoré oddeľuje stredné 
a vnútorne ucho. Chvenie okienka spôsobuje zmeny 
tlaku vo vnútornom uchu (slimáku), ktoré je 
vyplnené kvapalinou. Dno slimáka tvorí bazilárna 
membrána, na ktorej je uložený tzv. Cortiho orgán. 
Na ňom sa nachádzajú vláskové bunky. Bazilárna 
membrána reaguje na chvenie vnútornej tekutiny 
rozkmitaním na danom mieste membrány (v 
závislosti od frekvencie). Na tom mieste dochádza k 
vzájomnému pohybu vláskových buniek, čo 
spôsobuje zmenu ich elektrického potenciálu; 
chvenie vnútornej tekutiny. Zmeny tlaku zachycujú 
nervy. Nervové impulzy sú potom vysielané do 
mozgu. 
[Spracované podľa [3]a [5].] 
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Obr. 3.1.2: Vnútorne ucho [Zdroj obrázka: [6]] 

 

3.2 Limity ľudského ucha 

V hudbe meriame frekvenciu v Hertzoch (Hz) 
alebo v cykloch za sekundu. Ľudské ucho reaguje 
na frekvencie v približnom rozsahu od 20Hz do 
20 000Hz. 

Pre porovnanie – v tabuľke [podľa[1]] nájdeme, 
aký rozsah je počuteľný pre niektoré zvieratá: 

Druh Rozsah (Hz) 
Korytnačka 20 – 1 000 
Žaba 100 – 3 000 
Človek 20 – 20 000 
Šimpanz 100 – 20 000 
Králik 300 – 45 000 
Pes 50 – 46 000 
Mačka 30 – 50 000 
Myš 1 000 – 100 000 
Delfín 1 000 – 130 000 
Intenzitu zvuku meriame v decibeloch (dB).  
Nula decibelov reprezentuje silovú intenzitu         
10-12 Wattov na meter štvorcový, ktorá je niekde na 
hranici počuteľnosti pre ľudské ucho.  
 

3.3 Definície hudobných pojmov 
využitím znalostí z fyziky 

Základný tón 
Definuje [3] ako nosný tón zvuku (hlasu alebo 
hudobného nástroja). Je to tón, ktorý pri počutí 
zvuku subjektívne vnímame ako hlavný. Táto 
základná frekvencia je zároveň najnižšia frekvencia 
vo zvuku, pričom ostatné prítomné frekvencie sú jej 
násobkami. 
Alikvótne tóny 
sú frekvencie prítomné vo zvuku, ktoré sú 
násobkami základnej frekvencie. Ak je tento 
násobok celočíselný, hovoríme o harmonickom 
tóne. Prvý harmonický tón je zhodný so základným 
tónom, druhý harmonický (alebo prvý alikvótny) 
má dvojnásobnú frekvenciu, tretí harmonický 
(druhý alikvótny) má trojnásobnú frekvenciu,... Ak 
násobok nie je celočíselný, nazývame tón 
čiastkový[podľa[3]]. 

3.4 Človek a vnímanie hudby 

Podľa [2] možno povedať, že sluchom rozlišujeme 
predovšetkým periodické a neperiodické zvuky. 
Periodické zvuky sa nazývajú tiež hudobné zvuky 
alebo tóny. Medzi ne patria zvuky hudobných 
nástrojov a samohlásky reči. Najjednoduchší 
periodický zvuk je zvuk ladičky, ktorý má 
harmonický priebeh. Taký zvuk sa nazýva 
jednoduchý tón. Periodický zvuk, ktorý má 
zložitejší priebeh, voláme zložený tón. 
Neperiodické zvuky vnímame ako hluk . 
Zvuk ovplyvňujú vlastnosti zdroja zvuku, 
prostredie, v ktorom sa zvuk šíri, a subjektívne 
vlastnosti sluchu.  
Pri vnímaní viacerých hudobných zvukov vieme 
rozlíšiť, ktorý zvuk je vyšší a ktorý nižší. Zvuk má 
tým väčšiu výšku, čím vyššia je frekvencia chvenia 
zvuku zdroja. Výšku zvuku určuje jeho 
frekvencia. Pokiaľ máme jednoduchý tón 
(harmonický priebeh zvuku), určuje frekvencia 
absolútnu výšku tónu. Ak ide o zložený tón (zvuk 
nie je harmonický), obsahuje zložky s rôznymi 
frekvenciami a jeho výšku určuje najnižšia 
frekvencia.  
Absolútnu výšku nevieme určiť priamo sluchom, 
preto výšku tónov navzájom porovnávame 
a určujeme relatívnu výšku tónu, čo je pomer 
frekvencie daného tónu k frekvencii základného 
tónu. Základný tón bol medzinárodnou dohodou 
stanovený na 440 Hz a v hudbe ho značíme A1. 
V hudbe vyjadrujeme relatívne výšky hudobnými 
intervalmi . Základný interval je oktáva – tej 
zodpovedá pomer frekvencií 2:1 (relatívna výška je 
2-násobok základnej frekvencie). Na klaviatúre 
klávesových nástrojov je medzi prvým tónom 
(prímou) a ôsmym tónom (oktávou) 12 kláves – 7 
bielych a 5 čiernych. 
 

 
 

Obr. 3.4.1 Príklad klávesové nástroje  - vľavo klavír, 
vpravo akordeón (ľudovo harmonika) [Zdroje 

obrázkov: [8],[10]] 
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Obr. 3.4.2 Klaviatúra klávesových nástrojov 
 
Relatívna výška 2 je teda rozdelená na 12 
rovnakých intervalov (poltónov) s relatívnou 
výškou 12 2 1,06= . 
Relatívne výšky hudobných intervalov sa vyjadrujú 
aj pomerom celých čísel – kvinta 3/2, kvarta 4/3, 
veľká tercia 5/4, malý poltón 25/24. 
 

4 Kmitajúca struna 
Uvažujme kmitajúcu strunu, ktorá je uchytená na 
oboch koncoch. Predpokladajme najprv, že na 
strune je v strede zavesené závažie s hmotnosťou m. 
(obr. 4.1) Struna vyvíja silu F vzhľadom 
k rovnovážnej polohe, ktorá je úmerná vzdialenosti 
y od rovnovážnej polohy. Ak k je tuhosť pružiny, 
potom  

F = - ky 
Z Newtonových zákonov pohybu vieme, že: 

,F m a= ⋅  pričom  
 
 
Kombináciou oboch rovníc dostávame diferenciálnu 
rovnicu  

 
 
 

ktorej riešením je 
 

 
kde konštanty A, B sú určené počiatočnou 
rýchlosťou na okrajoch. 

 
Obr.4.1 [Zdroj obrázka: [1]] 

 
Keď je hmotnosť na strune rovnomerne rozložená, 
je možných viacej kmitajúcich módov. Napríklad 
stred struny má ostať stacionárny, pretože obe 
polovice kmitajú s opačnými fázami. Na gitare toho 
docielime stlačením stredu struny a brnknutím. 
Efektom bude zvuk presne o oktávu vyššie než je 

prirodzená výška struny (presne dvakrát takej 
frekvencie).   
Keď polovica struny kmitá čistou sínusoidou, 
pohyb bodu, ktorý nie je stredom struny, opisuje 
funkcia 
 
 
 

 

 
Obr.4.2 [Zdroj obrázka: [1]]  

 
Keď je bod presne v tretine dĺžky struny od jedného 
konca stlačený, je výsledkom zvuk oktávy a presnej 
pätiny nad pôvodnou výškou struny resp. presne 
trojnásobnej frekvencie. Keď tri časti struny 
kmitajú ako čistá sínusoida a stredná tretina má 
opačnú fázu, potom je pohyb nestacionárneho bodu 
na strune opísaný funkciou 

 
Obr.4.3 [Zdroj obrázka: [1]]  

Vo všeobecnosti platí vzťah:  

[Spracované podľa [1].] 

5 Prečo sínusové vlnenie 
Aký je význam sínusových vĺn v diskusii 
o vnímaniu výšky (polohy) tónu? Mohli by sme 
diskutovať podobným spôsobom, keby sme použili 
nejakú inú skupinu periodických vĺn, ktoré idú 
podobne hore a dole? 

Odpoveď spočíva v diferenciálnej rovnici pre 
jednoduchý harmonický pohyb, ktorý budeme 
rozoberať neskôr. Stručne povedané, riešením 
diferenciálnej rovnice 

 
 
 

sú funkcie  
 
 
alebo ekvivalentne  
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Obr. 5.1 [Zdroj obrázka: [1]] 

 
Uvedená diferenciálna rovnica ukazuje, čo sa stane, 
keď objekt je predmetom sily voči rovnovážnej 
polohe a veľkosť sily je úmerná vzdialenosti od 
rovnováhy.  
V prípade ľudského ucha môže byť diferenciálna 
rovnica považovaná za aproximáciu pohybovej 
rovnice konkrétneho bodu na bazilárnej membráne 
alebo niekde inde na prenosovom reťazci medzi 
vonkajším vzduchom a slimákom. 
Teraz si uvedieme niekoľko postrehov čo sa týka 
nepresností: 
Môžeme použiť parciálnu diferenciálnu rovnicu 
druhého rádu na opis pohybu na povrchu bazilárnej 
membrány. To nemôže reálne ovplyvniť výsledky 
analýzy okrem vysvetlenia vzniku konštanty κ. 
Môžeme uvažovať pohyb ako nútený tlmený 
harmonický pohyb, v ktorom je doba tlmenia 
úmerná rýchlosti, čo plynie z viskozity kvapalín 
a faktu, že bazilárna membrána nie je perfektne 
elastická. Nútený tlmený harmonický pohyb je tiež 
sínusoidný, ale skladá sa z rýchlo sa rozpadajúcich 
premenlivých častí. Rezonantná frekvencia 
odpovedá maximálnej odozve tlmiaceho systému na 
prichádzajúcu sínusovú vlnu. 
Pre dosť hlasitý zvuk môže byť obnovenie sily 
nelineárne. To je vidno na možnom vzniku 
niektorých zaujímavých akustických javov.  
Väčšina hudobných nôt  sa neskladá 
z jednoduchých sínusových vĺn. Napríklad keď 
hráme na gitaru, je výsledkom periodická vlna, 
ktorú ale obvykle tvorí suma  zo sínusových vĺn 
s rozdielnymi amplitúdami.  Teda máme rozdielne 
vrcholy amplitúd vibrácií bazilárnej membrány 
a komplex signálov je poslaný do mozgu.  

6 Harmonický pohyb 
V časti 4 sme si odvodili vznik  diferenciálnej 

rovnice 2. rádu 
                                                                                                     
 
 

Označme 
 

 
 

Dostávame   

/ 0y ky m′′ + = . 
Riešením tejto rovnice sú funkcie 
 

Skutočnosť, že sa jedná o riešenie tejto 
diferenciálnej rovnice je 
vysvetlením, prečo je sínusoida, a nie dajaká iná 
pravidelne oscilujúca 
vlna, základom harmonickej analýzy periodických 
vĺn. Teda diferenciálnou rovnicou pre pohyb 
konkrétneho bodu sa na bazilárnej membráne v 
slimákovi riadi ľudské vnímanie zvuku. 

7 Sínusové vlny a frekvencia 
spektra 

Uhly sa v matematike merajú v radiánoch 
a v jednom cyklu máme 2π radiánov. Sínusová vlna 
s frekvenciou ν v Hertzoch, vrcholom amplitúdy c 
a fázou φ bude korešpondovať so sínusovou vlnou 
formy  

sin(2 ).c πν φ+  
Veličina 2ω πν= sa nazýva uhlová rýchlosť. 

Uhol φ nám určuje, kde sínusoida pretne časovú os. 
Napríklad kosínusoida je príbuzná sínusoide platí 
totiž vzťah  

 
teda kosínusoida je sínusoida s 

rozdielnou fázou. 
 

Obr.7.1 [Zdroj obrázka: [1]]  
 

V súčasnosti sa všetky nástroje ladia na tzv. 
komorné A, ktorému odpovedá frekvencia 440Hz. 
Vlna, ktorá reprezentuje túto „ladiacu konštantu“ 
má formu 

sin(880 ).c tπ φ+  
Toto môžeme previesť na lineárnu kombináciu 

sínusov a kosínusov použitím štandardných vzorcov 
pre sínus a kosínus súčtu: 

 
 

Teda máme 
sin( ) cos sin ,c t a t b tω φ ω ω+ = +  

 kde sina c φ=  a cos .b c φ=  
Obrátene, pokiaľ poznáme a,b,c; vieme φ získať 

cez 
 
 
 
Teraz si vysvetlíme pojem spektrum, ktorý hrá 

dôležitú úlohu v porozumení hudobným notám. 
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Spektrum zvuku je graf ukazujúci amplitúdy 
premenlivých rozdielnych frekvencií zvuku. Teraz 
to ponecháme ako intuitívnu predstavu ilustrovanú 
obrázkom spektra kmitajúcej struny s frekvenciou 
základného tónu   
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.7.2 [Podľa [1]] 
 
Tento graf ilustruje zvuk s nespojitým frekvenčným 
spektrom s frekvenciou zloženou z celočíselných 
násobkov frekvencie základného tónu 
a s amplitúdou zníženou vo vyšších frekvenciách. 
Niektoré zvuky, ako napríklad biely šum, majú 
spojité frekvenčné spektrum ako v diagramu nižšie. 
Tieto pojmy nadobudnú hlbší zmysel vo 
Fourierovej teórii a teórii rozdelenia. 

 
Obr.7.3 [Podľa [1]] 

 

8 Trigonometrické identity a 
rytmus 

Čo sa stane, keď sa zahrajú dve vlny – sínusoida 
a kosínusioda v rovnakom čase? 

Odpoveď na túto otázku leží 
v trigonometrických identitách  

 
 
 
Pretože 
 
 
 nahradíme B za –B a dostaneme 
 
 
 

Keď sčitujeme rovnice 

                 sin(A + B) = sinAcosB + cosAsinB 
                  sin (A - B) = sinAcosB - cosAsinB 
                   sin (A + B)+sin(A – B) = 2sinAcosB 
 
čo môžeme prepísať ako 
 

 
 Podobné úpravy urobíme pre rovnice 
            cos( ) cos cos sin sinA B A B A B+ = −  
            cos( ) cos cos sin sinA B A B A B− = +  
a dostaneme 
 

Alebo 
 

 
To nám umožňuje napísať súčin sínusov 
a kosínusov ako súčet alebo rozdiel sínusov 
a kosínusov.  
Teraz nás bude zaujímať opačný proces: nech  

,u A B v A B= + = − . Riešením pre A a B 
dostávame  
 

Substitúciou v rovniciach  
sin( ) sin( ) 2sin cosA B A B A B+ + − =  
cos( ) cos cos sin sinA B A B A B+ = −  
cos( ) cos cos sin sinA B A B A B− = +  
získame 
 

Toto nám umožňuje písať súčty a rozdiely sínusoid 
a kosínusoid ako súčiny sínusov a kosínusov.  
 
Príklad (prebraný z [1]): 
Pri ladení piana sa porovnávajú dve z troch strún 
toho istého tónu a počujeme päť úderov za sekundu. 
Keď jedna alebo dve noty majú výšku A (440 Hz), 
čo sa stane s frekvenciou kmitania struny? 
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Obr.8.1 [Zdroj obrázka: [1]] 

 
Riešenie: 
Predpokladajme, že ladička piana ladí jednu z troch 
strún odpovedajúci tónu A1 na 440Hz. Druhá struna 
je stále mimo ladenia a rezonuje na 436Hz. Tretia 
struna je tĺmená, aby nezasahovala do ladenia 
druhej struny. V tomto momente budeme ignorovať 
fázu a amplitúdu, dve struny dohromady majú zvuk  

sin(880 ) sin(872 ).t tπ π+  
Použitím rovnice 

 
 

 
môžeme prepísať tento súčet ako 

2sin(876 )cos(4 ).t tπ π  
To znamená, že dostaneme sínusoidu s frekvenciou 
438Hz (priemer frekvencií oboch strún), ale s 
amplitúdou prispôsobenou ,,pomalej“ kosínusoide 
s frekvenciou 2Hz (polovica rozdielu medzi 
frekvenciami dvoch strún). Kosínusoida má dva 
extrémy v rámci periódy, teda počet úderov za 
sekundu je štyri, nie dva. Počet úderov za sekundu 
je presne rozdiel medzi dvoma frekvenciami. Ladič 
piana ladí druhú strunu až kým neeliminuje počet 
úderov. 

9 Ako fungujú niektoré hudobné 
nástroje   

Existuje veľa hudobných nástrojov.  
Bežne rozlišujeme tieto typy nástrojov: 

� Strunové 
� Sláčikové 
� Kovové  
� Dychové 
� Klávesové 
� Atď. 

Zobcová flauta 
Zvuk rezonuje medzi otvorom pri zobci a ústím 
flauty. Prvotným impulzom je stlačenie vzduchu, 
ktoré zabezpečí fúknutie do zobca nástroja. Vlnovú 
dĺžku základného tónu určuje dĺžka tubusu 
hudobného nástroja, v ktorého vnútri sa nachádza 
stĺpec vzduchu. Vďaka konštantnej rýchlosti zvuku 
meníme otváraním dierok jeho vlnovú dĺžku 

a frekvenciu. V tubuse vznikajú stojaté vlnenia, 
ktoré v závislosti od rezonančných vlastností 
nástroja, delia jeho dĺžku na polovicu, tretinu,... 
V jeho zvukovom prejave sa objavujú zvukové 
frekvencie, ktorých hlasitosť charakterizuje zvuk 
(farbu) hudobného nástroja a vďaka ktorému ho 
vieme odlíšiť od iných. 
Gitara 
Patrí medzi strunové nástroje. Gitara patrí medzi 
inštrumenty, ktorých povrch sa chveje, a tak 
rozkmitáva vzduch vo svojom okolí. Brnknutím do 
struny sa táto rozozvučí svojou typickou 
frekvenciou. Keďže ide o kmitanie, vznikajú na 
strune tiež stojaté vlnenia, ktoré dodávajú zvuku 
gitary harmonické tóny. Ale nielen chvejúca sa 
struna vytvára akustický vnem gitarového zvuku. 
Vlnenie zosilnené rezonanciami v ozvučnici sa 
prenáša na celú konštrukciu nástroja a prispieva 
k celkovému dojmu zo zvuku. 
Činela 
tvorí celé spektrum alikvótnych tónov od základnej 
frekvencie v závislosti od priemeru činely 
a použitého materiálu. 
Akordeón 
je hudobný nástroj, pri ktorom sú zdrojom zvuku 
kovové jazýčky, ktoré sú rozochvievané prúdom 
vzduchu. Ten je získavaný pohybom mechu. Pre 
ovládanie nástroja slúžia dve skupiny kláves. 
Klavír  
je strunový úderový hudobný nástroj, ktorého zvuk 
vzniká chvením strún rozkmitaných úderom 
drevených kladiviek.  
Veľký klavír nazývame krídlo – podľa tvaru 
rezonančnej skrine, struny sú v ňom umiestnené 
vodorovne. 
Menší, bežný klavír voláme pianíno – jeho 
rezonančná skriňa, a teda aj struny, je umiestnená 
zvisle. 
Klavírna mechanika sa skladá z rady pák, ktoré 
prepojujú klávesu s kladivkom  a dusítkom strún. 
Pri stisku klávesy sa zo struny zdvihne dusítko, 
plstená krátka lišta, ktorá bráni strune znieť. Ako 
náhle sa struna uvoľní, dopadne na ňu plstené 
kladivko a rozoznie ju. Po dopade odskočí, aby 
strunu netlmilo a mohlo uderiť znova. Keď hráč 
pustí klávesu, dopadne dusítko späť na strunu a tá 
stíchne.  
[Spracované podľa [3] a [9].] 

10 Projekt na SŠ 
Otázky, na ktoré sa v rámci zadaného projektu 

na SŠ budeme snažiť odpovedať: 
� Čo je zvuk? 
� Ktorý je pre nás príjemný, resp. 

nepríjemný? Čo to ovplyvňuje?  
� Nakoľko je vnímanie zvuku subjektívne? Či 

existuje objektívne meranie zvuku, jeho 
kvality, ... 

1 1
sin sin 2sin ( ) cos ( )

2 2
u v u v u v+ = + −
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� Ako funguje ľudské ucho?  
� Prečo niektoré zvuky bolia? Ktoré sú to...? 
� Kmitanie a vlnenie –> sínudoida – 

vlastnosti tejto funkcie – posuny, 
a.sin(bx+c) čo možno priradiť jednotlivým 
parametrom  

� Ako delíme hudobné nástroje a aký je 
princíp ich fungovania? 

� Ako funguje gitara, resp. iný zvolený 
nástroj, priama demonštrácia pri 
prezentovaní projektu 

Študenti by mali svoje zistenia prezentovať vo 
forme posterov ako aj na hodine pred 
spolužiakmi, resp. vytvoriť celoškolskú 
prednášku, kde by tieto zaujímavosti mohli 
prezentovať aj ostatným študentom školy 
a ďalším záujemcov o problematiku.  

11 Projekt na VŠ 
Projekt na VŠ sa od projektu na SŠ bude líšiť len 
tým, že študenti by mali dotiahnuť  stredoškolské 
riešenie využitím vyššej matematiky (diferenciálne 
rovnice). 
Ako sme spomínali v úvode, projekt je vhodný pre 
budúcich učiteľov matematiky, no to nevylučuje 
zapojenie záujemcov aj z iných odborov, ktorých 
prezentovaná problematika zaujíma. 
Ďalším využitím je aj motivácia pre preberanie 
diferenciálnych rovníc na matematickej analýze. Pri 
zavedení ďalších pojmov, ako Superpozícia, 
Tlmený harmonický pohyb, Rezonancia, a pod. 
vznikajú ďalšie zaujímavé rovnice a úlohy, ktoré 
môžu študenti na hodine riešiť. Predpokladáme, že 
„iný“ kontext úlohy by mohol byť motivačný 
a viesť študentov k prehĺbeniu záujmu o počítanie 
diferenciálnych rovníc a hľadanie súvislostí aj 
v iných, napr. humanitných predmetoch. 

Záver 
V článku sme prezentovali súvis medzi hudbou, 
matematikou a fyzikou. Spísali sme stručne 
základnú teóriu ohľadom vnímania a šírenia zvuku, 
ktorá môže byť pomôckou pre učiteľa, ktorý by sa 
so svojimi žiakmi, resp. študentmi chcel do projektu 
pustiť. Ďalej sme navrhli sadu otázok, ktoré by 
projekt mohol riešiť. Je na každom učiteľovi, aby si 
projekt prispôsobil nielen po časovej stránke (môže 
ísť o projekt dlhodobý), ale aj po obsahove (môže 
sa venovať ďalším aspektom, napr. kultúrnym, 
sociálnym,...).  
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Abstrakt 
Topografia je časťou deskriptívnej geometrie, ktorej 
je v učebniciach stredných a vysokých škôl 
venovaných iba niekoľko strán a vo výučbe 
matematiky - geometrie sa jej venuje iba zopár 
hodín.  

Cieľom tohto článku je oboznámiť čitateľa so 
základnými pojmami topografie, ukázať niektoré 
názorné konštrukcie a prezentovať časť 
pripravovanej diplomovej práce, v ktorej bude táto 
téma kompletne spracovaná. Snahou je zostaviť 
ucelený a zrozumiteľný učebný text 
o topografických plochách a dostatočne podrobne 
vysvetliť súvisiace konštrukcie.  

Pre výučbu deskriptívnej geometrie je tiež veľmi 
výhodné využívanie moderných technológií 
a informačných systémov, čo vedie k zvýšeniu 
názornosti. Preto súčasťou diplomovej práce budú 
aj elektronické spracovania konštrukcií jednotlivých 
príkladov vo forme prezentácií.  

Kľúčové slová: Topografia, topografická 
plocha, vrstevnica, vrstevnicový plán, spád, 
spádový kužeľ, násyp, výkop, komunikácia, 
spojenie komunikácií. 

Úvod 
Topografia je veda o tvare zemského povrchu a jeho 
znázornení na mape. Vzhľadom na rozsah 
príspevku sa krátko zmienime o histórii topografie 
a mapovania, o prvých mapách na území Čiech 
a Slovenska a v krátkosti si vysvetlíme základné 
pojmy topografie. Podrobnejšie sa budeme zaoberať 
spádovými plochami, ktoré sú potrebné pri 
konštrukciách násypov a výkopov. Aplikácie 
spádových plôch – spojenie stavby s terénom, sa 
v praxi vyskytujú pri výstavbách diaľnic, ciest, 
železníc, plošín atď. Spôsoby napojenia 
komunikácií sú uvedené v poslednej časti tohto 
textu.  

1 Čo je topografia a ako vznikla 
Slovo topografia vzniklo z gréckeho topo = miesta 
sa týkajúce, preto topografia = miestopis. 

Mapy sprevádzajú ľudskú kultúru od ich 
počiatkov a úzko súvisia so životom každej 
spoločnosti, odvíjajú sa od jej potrieb a odrážajú 
úroveň vzdelanosti. 

Kolískou zememeračstva je Egypt, na ktorý 
nadviazali Gréci a Rimania a tí šírili poznatky po 
Európe. Taktiež v Číne a Amerike sú doklady 
o vysokej úrovni vtedajších máp. 

Hlavné dôvody pre vznik máp boli tri: vojnové 
účely, podklady pre daňové a poľnohospodárske 
účely a technické účely. 

Už v rokoch 170 – 100 pred naším letopočtom sa 
praktickou geometriou zaoberal matematik a fyzik 
Herón, ktorý vo svojom diele ,,Dioptrika“ uvádza 
staroegyptské technické meračské predpisy, ktoré sa 
potom používali celé storočia.  

V dobe Napoleona vznikali mapy s novým 
obsahom – tzv. topografické mapy. Tieto mapy 
prehľadným spôsobom kartografického znázornenia 
poskytujú všeobecnú orientáciu na danom území. 
V roku 1808 nariadil Napoleon vojenské 
topografické mapovanie v mierke 1 : 40 000 a terén 
sa na topografických mapách znázorňoval 
kombináciou šrafovania, kót a vrstevníc. 

Prvé mapy na území Čiech a Slovenska sa 
zostavovali iba na základe náčrtov a informácií 
o cestách, nemali geodetické základy ani 
geometrickú presnosť. Väčšinou boli umiestnené 
v okrasných rámoch a obsahovali komunikácie, 
vodné toky, lesy, hory a sídla. Dnes majú veľkú 
umeleckú hodnotu. 

Na území Čiech bola najstaršia mapa vytlačená 
roku 1518 v Mladej Boleslavi v tlačiarni Mikuláša 
Klaudiána. Obsahuje 280 sídel rozdelených podľa 
vlastníctva a vyznania obyvateľstva, vodstvo, 
komunikácie, pohorí a lesy. Približná mierka je 
1:686 000. Mapa Čiech a Saska Jána Crigingera 
z roku 1586 obsahuje 282 sídel a riečnu sieť. 
Približná mierka je 1:638 000. Mapa Pavla Aretina 
z Ehrenfeldu je z roku 1619 a obsahuje register 
1157 miest a Čechy sú rozdelené na 15 vtedajších 
krajov. Mierka je asi 1:504 000. 

Najstaršia mapa na území Slovenska je od 
Lazara z roku 1528. Lazarus využil pri vyhotovení 
mapy nielen vlastné pozorovanie, ale aj všetok 
kartografický materiál. Mierka mapy je 1:200 000 
a tlačila sa ako drevorez. V roku 1566 prepracoval 
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Lazarovu mapu Wolfgang Lazius pre vojenské 
účely v bojoch s Turkami. Mierka je asi 1:650 000. 

Prvé topografické mapy sa zostavovali najmä 
z vojenských dôvodov v zaujme štátu a ich tvorcami 
boli vojenskí inžinieri Ján Krištof Müller  a Ján 
Wolfgang Wieland v Česku, na Slovensku potom 
Samuel Míkovini.  

 
Obr.  1.1: Samuel Mikovíni 

 
Mikovíni riešil v Bratislave (po roku 1725) 

otázky súvisiace so záplavami Dunaja a spracoval 
mapy Uhorska. Pri tvorbe máp využil astronomické 
merania a za nultý poludník si zvolil bratislavský 
poludník. Roku 1735 sa stal profesorom v Banskej 
Štiavnici, kde po ňom zostala dômyselná sústava 
jazier, násypov a banských zariadení. Je autorom asi 
sto máp. 

2 Základné pojmy 
V nasledujúcej časti si uvedieme niekoľko 
základných pojmov potrebných k porozumeniu 
topografickým plochám. 
Topografia  

a) geografický opis územia, t.j. horstva, 
vodstva, porastov, osídlenia, komunikácií 
atď., a ich kartografické znázornenie 

b) dokumentácia pre rýchle vyhľadávanie bodu 
v teréne, vrátane úplných základných údajov 
o bode, t.j. druh objektu, súradnice, 
nadmorská výška atď. a schematického 
náčrtu polohopisu. 

Topografická plocha – je plocha tvorená časťou 
zemského povrchu (terénu), pričom sa 
budeme zaoberať zobrazovaním jeho malej 
časti. Zobrazovanie väčších častí je 
predmetom kartografie . Topografická 
plocha je spojitá plocha, ktorú zvislá priamka 
pretína iba v jenom bode. Pretože je priveľmi 
členitá a nie je možné zobraziť jej detaily, 
topografická plocha nemá matematické 
rovnice a približne ju opisujeme pomocou 
vrstevníc. Plochy tohto druhu nazývame 
grafické alebo empirické plochy. 

Podľa zobrazenia delíme topografické plochy na:  

a) mapy – zmenšené znázornenie objektov na 
Zemi; skutočné vzdialenosti sa zobrazujú 
vo veľkej mierke (napr. 1:250 000, 1:750 
000) 

b) plány – slúžia k zobrazeniu projektovaných 
objektov alebo území. Dopravné stavby 
(diaľnice, cesty, železnice) sa zobrazujú 
v malej mierke (napr. 1:1000) 

Vrstevnica – je čiara na mape, ktorá spája priemety 
bodov zemského povrchu s rovnakou 
nadmorskou výškou, ktorú označujeme 
kótou.   

Vrstevnicový plán – je zobrazenie sústavy 
zemského terénu pomocou sústavy vhodne 
volených vrstevníc, z ktorých každá je 
označená kótou. Absolútna hodnota rozdielu 
kót susedných vrstevníc sa nazýva 
ekvidištancia.  
Pri konštrukciách budeme predpokladať, že 
plocha medzi jednotlivými vrstevnicami 
nemá žiadne nepravidelnosti a že medzi dve 
vrstevnice môžeme interpoláciou zostrojiť 
ďalšie vrstevnice. 

Spádnice – sú krivky s najväčším spádom na 
topografickej ploche. Kolmo pretínajú 
vrstevnice a preto ich priemety sú kolmé na 
priemety vrstevníc. 

Významné spádnice: 
• Hrebeňová alebo úbočná krivka  alebo 

krivka rozvodia  – spája priemety lokálne 
najvyšších bodov terénneho útvaru.  

• Údolnica – je čiara spájajúca priemety bodov 
najväčšieho vnorenia údolneho terénneho 
útvaru. V miestach údolnice sa zlieva voda 
stekajúca z terénu. Okolie údolnice sa nazýva 
úžľabie. 

Interval priamky  p je veľkosť priemetu úsečky 
AB = p takej, že rozdiel kót ich krajných 
bodov je 1.  

Interval roviny  je vzdialenosť dvoch hlavných 
priamok, ktorých kóty sa líšia o jednotku. 

Mierka  – 1:M, M>1 určuje, v akom pomere bude 
zobrazená úsečka d odmeraná na mape 
k prislúchajúcej dĺžke D v skutočnosti – v 
teréne. Platí:  

M = d/D. 
Body na topografickej ploche: 
Vrchol  – je bod, v okolí (zvolenom) ktorého majú 

všetky vrstevnice menšie kóty. Matematicky 
ide o lokálne maximum nadmorskej výšky. 

Údolný bod – je bod, v okolí (zvolenom) ktorého 
majú všetky vrstevnice vyššie kóty. 
Matematicky ide o lokálne minimum 
nadmorskej výšky. 

Sedlový bod – je bod, v ktorom sa pretínajú 
vrstevnice s rovnakými kótami a ktorý 
rozdeľuje plochu na štyri časti. Dve proti 
sebe idúce časti majú vrstevnice s nižšími 
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kótami a dve s vyššími kótami ako má 
sedlový bod.  

 
Obr.2.1: Základné pojmy 

 
Ďalšie názvy tvarovo špeciálnych plôch: 
Kráter  – je časť plochy, kde sa vodorovná 

dotyková rovina dotýka plochy v uzavretej 
krivke k a vo vnútri krivky k má plocha 
prehĺbeninu. 

Prehĺbenina – časť plochy v okolí dolu. 
Kopa – je časť plochy blízko vrcholu. 
Plošina – časť plochy, ktorej sa dotýka vodorovná 

dotyčnicová rovina pozdĺž plochy alebo 
takmer vodorovná časť topografickej plochy,  
v okolí ktorej majú vrstevnice menšie 
výškové kóty. 

Previs – je časť plochy s krížiacimi sa 
vrstevnicami. 

Sedlo – časť plochy v okolí sedlového bodu. 
Odpočinok – je miesto, kde chrbátnica prechádza 

do výrazne miernejšieho sklonu (do 29°) 
a pred začiatkom a po ukončení odpočinku 
má väčší spád. 

3 Spádové plochy 

3.1 Spádová plocha a spád priamok 

Spádová plocha je plocha, ktorej priamky zvierajú 
so zvolenou rovinou konštantný uhol. Štandardne 
budeme voliť vodorovnú – horizontálnu rovinu, 
ktorú označujeme π. Spádová plocha je 
jednoznačne určená riadiacou krivkou a spádom.  

Spád povrchových priamok určujeme v praxi 
podľa meteorologických, geodetických alebo iných 
podmienok. Pokiaľ je útvar, ktorý máme spojiť 
s terénom pod terénom, použijeme výkopovú 
spádovú plochu, pokiaľ je nad terénom, užijeme 
násypovú spádovú plochu. 

Funkcia tangens uhla, ktorý priamky plochy 
zvierajú s horizontálnou rovinou, sa nazýva spád 
priamok . Spravidla býva spád násypu menší ako 1 
a spád výkopu väčší ako 1. 

3.2 Spádový  kuže ľ  

Všetky priamky daného spádu, ktoré prechádzajú 
pevne zvoleným bodom A, zvierajú s horizontálnou 
rovinou konštantný uhol. Určujú rotačnú kužeľovú 
plochu, ktorej os je kolmá na danú horizontálnu 
rovinu a prechádza bodom A. Časť tejto plochy 
v topografii nazývame spádový kužeľ. 

Priemetňa, do ktorej zobrazujeme vrstevnicový 
plán topografickej plochy, je daná horizontálna 
rovina.  

 
Obr. 3.1: Princíp zostrojenia spádového kužeľa v danom 

bode krivky 
[Zdroj: http://ebookbrowse.com/koktava-topograficke-plochy-

2-pdf-d401350084] 
 
Obraz spádového kužeľa (vrstevnicový plán) 

bodu A zostrojíme zobrazením jeho rezov 
s vrstevnicovými rovinami. Budú to sústredné 
kružnice, so stredom v kolmom  priemete bodu A, 
teda v bode A1. 

 
Obr. 3.2: Spádový kužeľ  

3.3 Plocha konštantného spádu 
priamkou  

Každým bodom danej priamky môžeme zostrojiť 
spádový rotačný kužeľ. Hľadaná spádová plocha – 
plocha konštantného spádu priamky, je spoločná 
obalová plocha týchto kužeľov.  
Plochami stáleho spádu priamkou sú dve roviny 
s predpísaným spádom.  
V prípade, že by bol spád priamky menší než spád 
nami hľadanej plochy, úloha nemá riešenie. 
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Obr.3.3.1: Princíp zostrojenia plochy konštantného spádu 

priamkou 
 

Úloha 3.3.1: Plocha konštantného spádu priamkou 
Daná je priamku a svojim vystupňovaným kolmým 
priemetom a1 (a teda nie je rovnobežná s rovinou π 
a nie je na ňu kolmá). Zostrojte plochu 
konštantného spádu priamkou a, ak poznáte jej spád 
tgß.  

 
Obr.3.3.2: Plocha konštantného spádu priamkou 

Uvažujme vrstevnicovú rovinu σ s kótou 11.  
Stopník priamky p do tejto roviny  je bod s kótou 
11. Ďalej určíme kružnicu, v ktorej rovina σ pretína 
spádový kužeľ ľubovoľného bodu priamky a . 

Spádový kužeľ bodu s kótou k pretne rovinu σ 
v kružnici s polomerom iß |k – 11|. V našom prípade 
má kružnica s polomerom iß stred v bode s kótou 12 
a kružnica s polomerom 2.iß stred v bode s kótou 
13. 

Z bodu s kótou 11 zostrojíme dotyčnice ku 
kružniciam, ktoré sú hlavnými priamkami 
hľadaných rovín konštantného spádu tgß.  
 
V časti 4 budeme riešiť násypové a výkopové 
plochy. Pôjde vlastne o analogický prípad – 
pri násypovej ploche budeme zostrojovať dotyčnice 
z bodu s kótou k ku kružnici zo stredom v bode k+1; 
pre výkopovú plochu zostrojíme dotyčnice z bodu 
s kótou k ku kružnici, ktorej stred má kótu k-1. 

   
 

Obr.3.3.3: Plocha konštantného spádu – vľavo násypová, 
vpravo výkopová 

3.4 Plocha konštantného spádu 
úsečkou 

Táto plocha je zostavená:  
(1)  z častí rovín, ktoré tvoria spádové plochy 

priamky, ktorej časťou je daná úsečka   
(2)  z častí spádových kužeľov zostrojených 

v koncových bodoch úsečky.  
Hlavné priamky spádových rovín (1) sú 

spoločnými dotyčnicami ku kružniciam 
s rovnakými kótami vrstevnicového obrazu oboch 
spádových kužeľov (2) v koncových bodoch 
úsečky.  

Označenie: in = interval násypovej plochy, iv = 
interval výkopovej plochy.  

 
Obr. 3.4.1: Spádová plocha úsečkou pre násyp 

 

  
Obr.3.4.2: Spádová plocha úsečkou pre výkop 

 

3.5 Plocha konštantného spádu 
lomenou čiarou 

V tomto prípade ide o niekoľkonásobné opakovanie 
úlohy na zostrojenie plochy konštantného spádu 
úsečkou. Plocha konštantného spádu je zostavená 
z častí rovín a z častí spádových kužeľov 
v koncových bodoch čiary.  
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Z vlastností kolmého premietania platí, že 
priemet priesečnice dvoch rovín rovnakého spádu 
rozpolí uhol hlavných priamok (vrstevníc) týchto 
rovín. 
 

Obr.3.5.1: Spádová plocha lomenou čiarou 

3.6 Plocha konštantného spádu 
priestorovou krivkou 

Plochu konštantného spádu priestorovou krivkou 
budeme ilustrovať na nasledujúcom príklade. 
Príklad 3.1: 
Majme zadanú krivku a mierku 1:100. Zadanou 
krivkou preložte plochu konštantného spádu 3/2. 

 

Obr. 3.6.1 Zadanie 
Riešenie: 
Najprv si určíme potrebné intervaly. 
1m.......100m 
x m.......2/3 = 0,667 m  
x = 0,667/100 = 0,00667m � i = 6,67 mm 

Teda i1 = 6,67mm; i2 = 13,34mm; i3 = 20,01mm 
a i4=26,68mm. 
Tieto hodnoty nám určujú polomery kružníc 
zostrojených zo zadaných okótovaných bodov na 
krivke.  

Na zvolenej úrovni 50 určíme príslušné kružnice 
násypových kužeľov (čierna konštrukcia), ktoré 
majú vrcholy v zadaných bodoch krivky a ktorých 
polomery poznáme. Ich obálka je vrstevnicou 
plochy konštantného spádu danou krivkou k. 

Analogicky postupujeme pre vrchol 51 (modrá 
konštrukcia), vrchol 52 (fialová konštrukcia) 
a vrchol 53 (zelená konštrukcia). 

Teda každým bodom danej krivky zostrojíme 
príslušný spádový rotačný kužeľ a všetky tieto 
kužele obalí ich spoločná obalová plocha – hľadaná 
plocha konštantného spádu.  

 
Obr. 3.6.2: Riešenie 

 
Na záver 3. časti si zhrňme: 
Ak zostrojujeme násyp, je vrchol spádového kužeľa 
vždy nad úrovňami, v ktorých zostrojujeme 
vrstevnice plochy konštantného spádu. Ak 
zostrojujeme výkop, je vrchol spádového kužeľa 
vždy pod úrovňami, v ktorých zostrojujeme 
vrstevnice plochy konštantného spádu. 

4 Násypy a výkopy 
Pri výstavbách diaľnic, ciest, železníc a ďalších 
objektov ako sú napríklad kanály, priehrady alebo 
plošiny, je potrebné spojenie stavby s terénom. Toto 
spojenie sa robí násypom alebo výkopom podľa 
toho, či je objekt pod alebo nad terénom.  

4.1 Základné pojmy 

Násyp – budovaná plocha leží nad terénom, je 
nutné naviesť zeminu. Spád násypu označujeme 
sn. 

Výkop – budovaná plocha leží pod terénom, je 
treba vykopať zeminu. Spád výkopu 
označujeme sv. 

Nulová čiara – je krivka, kde sa menia násypy 
a výkopy. Je to priesečnica roviny budovaného 
objektu s topografickou plochou. 

Trasovanie – je vyhľadávanie najvhodnejšieho 
smeru na topografickej ploche pri projektovaní 
inžinierskych stavieb. Podmienky pre určenie 
najvhodnejšieho smeru projektovanej 
komunikácie sú uvedené v normách. 

Korunné hrany – okraje komunikácie. 
Nulové body – priesečníky nulovej čiary 

s korunnými hranami. 
Trasa komunikácie – spojnica stredov koruny 

cesty. Jej priestorový tvar má vplyv na 
funkčnosť komunikácie, plynulosť a hustotu 
premávky a plánovanú rýchlosť vozidiel. Trasa 
komunikácie je určená výškovým 
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mnohouholníkom, ktorého vrcholy trasu 
orientačne začleňujú do terénu.  

Os komunikácie – je priemet trasy komunikácie vo 
vrstevnicovom pláne. Os sa skladá z priamych 
úsekov, kruhových oblúkov a prechodníc.  

Prechodnice – uľahčujú spojenie priameho úseku 
s oblúkom alebo spojenie dvoch kruhových 
oblúkov. Pre plynulosť jazdy je dôležitá 
postupná zmeny krivosti dráhy. Prechodnice 
zabraňujú nepriaznivým dynamickým účinkom 
zo zmien smeru pohybujúceho sa vozidla, 
tečúcej vody pri regulácii tokov atď. 

Niveleta – valcový profil osi komunikácie. Sklon 
býva zvyčajne od 3% do 5%, v horských 
oblastiach výnimočne do 9%. Niveleta určuje 
kóty jednotlivých bodov trasy, jej stúpanie 
a klesanie. Kreslíme ju v prevýšenom profile. 

Sklon vozovky m – definujeme vzťahom 
2 2m s p= + , kde s je pozdĺžny sklon 

vozovky a p hodnota priečneho sklonu 
vozovky. 

Lavička – sa projektuje pozdĺž päty svahu. Býva 
v rezu vodorovná, prípadne s miernym sklonom 
do priekopy. Používa sa na spevnenie svahu. 

Vyrovnávacia alebo planýrovacia plocha – je 
plocha medzi korunnými hranami tvoriaca 
povrch cesty. 

4.2 Projektovaní komunikácií  

Pri projektovaní komunikácií nesmieme zabudnúť 
na odvodnenie terénu, ktoré sa prevádza vhodným 
sklonom svahov, jarkom alebo lavičkou. Jarok má 
v profilu tvar lichobežníka, trojuholníka alebo 
polkruhu. Spravidla má hĺbku 0,5m. 
Lichobežníkový jarok má šírku dna tiež 0,5m.  

 
Obr. 4.2.1: Priečny rez komunikácie [Zdroj obrázka: 

Daňková H., DG, str.272] 
 
Podľa miery zapustenia komunikácie do terénu 
poznáme cestné telesa: 

a) v nulovom profile 
b) v násype 
c) vo výkope alebo v záreze 
d) v odreze 

4.3 Riešenie násypov a výkopov 

Príklad 4.3.1: 
Majme danú vodorovnú priamku p, ktorá leží 
v nadmorskej výške 625m a topografickú plochu 
zadanú vrstevnicovým plánom. Zostrojte násypy 
a výkopy pozdĺž priamky p, ak spád násypov je 
sn=1/3 a spád výkopov sv=1. Mierka plánu je 1:500. 

 
Obr. 4.3.1.1: Zadanie 

Riešenie: 
Najprv nájdeme priesečník priamky s terénom – 

nulový bod, a teda zostrojíme priesečník priamky p 
s vrstevnicou s kótou 625. Týmto bodom je daná 
hranica medzi násypom a výkopom. 

Vypočítame intervaly násypových a výkopových 
rovín v mierke 1:500. 
Násypy: sn = 1/3 ⇒ in = 3/1 
              1m..........500m 
               x............3 
               x = 0,006m = 6mm 
Výkopy: sv = 1/1 ⇒ iv = 1/1 
               1m..........500m 
               x.............1 
               x = 0,002m = 2mm 

Násypy a výkopy pozdĺž priamky p sú teda 
roviny, ktorých hlavné priamky budú od seba 
vzdialené 6mm pre násyp a 2mm pre výkop. 

Na záver bodovo určíme priesečnice násypových 
a výkopových rovín s topografickou plochou. 

 
Obr. 4.3.1.2: Riešenie 

Príklad 4.3.2: 
Rovinný terén je určený dvoma vrstevnicami 
s kótami 50 a 51. Navrhnutá je vodorovná plošina 
s kótou 51 a rozmermi 9m × 5m a prístupová cesta 
so spádom 2/3. Vyriešte túto komunikáciu ak 

Topografia 389



 

 

násypy majú spád 1 a výkopy 5/3. Kóty sú 
v metroch a mierka 1:100. 

 
Obr. 4.3.2.1: Zadanie 

 
Riešenie: 

Doplníme vrstevnice terénu a prístupovej cesty. 
Určíme nulové body:  

• pre plošinu – priesečníky  vrstevnice 51 
s korunnými hranami plošiny,  

• pre prístupovú cestu – pomocou vrstevníc 46 
a 47.  

Keďže spád násypov je 1, interval násypov je 
tiež 1cm. Spád výkopov je 5/3, teda interval 
výkopov je 3/5 = 0,6 cm. 

Násypovými a výkopovými plochami pozdĺž 
plošiny sú roviny, ktorých hlavné priamky sú 
rovnobežné s korunnými hranami plošiny. 
Násypovými plochami pozdĺž cesty sú roviny, 
ktorých hlavné priamky sú dotyčnice k podstavám 
spádových kužeľov. 
Ďalej zostrojíme priesečnice násypových 

a výkopových plôch s topografickou plochou 
a určíme prienikové krivky medzi násypovými 
rovinami pre plošinu a násypovými rovinami pre 
cestu.  

 
Obr. 4.3.2.2: Riešenie 

 
Príklad 4.3.3: 
Majme zadaný terén dvoma vrstevnicami s kótami 
24 a 25 a spádom 1/6. Na teréne vybudujte plošinu 
s rozmermi 15m×15m vo vrstevnej rovine s  kótou 
24 a dvoma prístupovými cestami, pričom jedna má 
spád 25% a druhá 20%. Násypy majú daný spád 1/3 
a výkopy ½. Kóty sú v metroch a mierka 1:200. 
 
Riešenie: 

Podľa zadania doplníme vrstevnice terénu.  
Určíme nulové body pre plošinu – priesečník 

korunných hrán plošiny s vrstevnicou s kótou 24 a  
nulové body pre cesty – priesečníky získame 
pomocou vrstevníc s kótami 20 a 21.  

Nasledujúci postup prevedieme analogicky ako 
v predchádzajúcom príklade:  

Určíme intervaly pre násypové a výkopové 
roviny a prepočítame ich na použitie vo 
vrstevnicovom pláne v danej mierke 1:200. 

Násypy: sn = 1/3 ⇒ in = 3/1 
V mierke 1:200 je in´ = 1,5 cm. 

Výkopy: sv = 1/2 ⇒ iv = 2/1 
V mierke 1:200 je iv´ = 1cm. 

Násypovými a výkopovými plochami pozdĺž 
plošiny sú roviny, ktorých hlavné priamky sú 
rovnobežné s korunnými hranami plošiny. 
Násypovými plochami pozdĺž cesty sú roviny, 
ktorých hlavné priamky sú dotyčnice k podstavám 
spádových kužeľov.  
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Obr. 4.3.3.1: Zadanie 

 
Ďalej určíme priesečnice násypových a výkopových 
plôch so zadanou topografickou plochou.  
Posledným krokom bude určenie prienikových 
kriviek medzi násypovými rovinami pre plošinu 
a násypovými rovinami pre obe príjazdové cesty. 

 
Obr. 4.3.3.2: Riešenie 

 
 
Príklad 4.3.4: 

Rovinný terén sa skladá z dvoch rovín. Každá 
rovina je určená dvoma vrstevnicami s kótami 541 
a 542. Na teréne vybudujte klesajúcu cestu, ktorá 
má spád 1/6 a ktorej priemet s kótovanou niveletou 
je zadaný. Spád násypov je 4/3 a spád výkopov je 2. 
Kóty sú v metroch a mierka 1:100. 
 
Riešenie: 
Najprv určíme nulové body. Body 1 a 2 získame 
pomocou vrstevníc s kótami 541 a 542; body 3 a 4 
pomocou vrstevníc o kótach 540 a 541. 
Určíme intervaly násypov a výkopov: 
spád násypov je 4/3 ⇒in=3/4 = 0,75cm 
spád výkopov je 2 ⇒ iv=0,5cm. 
Zostrojíme výkopovú rovinu pozdĺž cesty 
s intervalom 0,5cm. Urobíme prieniky týchto rovín 
s terénom. 
Zostrojíme násypovú rovinu pozdĺž cesty 
s intervalom 0,75cm. Opäť urobíme prieniky týchto 
rovín s terénom. 
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Obr. 4.3.4.1: Zadanie 

 

 
Obr. 4.3.4.2: Riešenie 

 

Príklad 4.3.5: 
Horizontálna (vodorovná) cesta je zadaná osou o 
(∠o,h=60°) s kótou 84 a šírkou 3,2m. Interval 
násypu in=1,4; interval výkopu iv=1 a interval 
roviny ρ je iρ=4. Spád stien jarku je 1:1, šírka 
lavičky 1m, hĺbka a šírka jarku je 0,5m 
a ekvidištancia e = 0,5. Vyriešte komunikáciu 
v teréne určenom rovinou ρ. 
 
 

Obr. 4.3.5.1: Zadanie 
 
Riešenie: 
Keďže ide o zložitejšiu konštrukciu, uvedieme si 
postup netradične – farebne. Ideálne je takýto 
príklad riešiť pomocou PowerPointu. 
Označme hraničné priamky a a b 
ĽAVÁ STRANA OBRÁZKU – vyústenie jarku  

1. Konštrukcia nulových bodov 
a∩ρ = A, b∩ρ = B (body s kótou 84) 

2. Násyp pozdĺž priamky a 
rovina (1) s intervalom 6,4 cm 

3. Výkop pozdĺž a: 
 (2) pravá stena jarku – interval 4 cm 
 (3) dno jarku – šírka 2 cm 
 (4) ľavá stena jarku – interval 4 cm 
 (4)∩ρ – prienik s rovinou terénu 

4. Vyústenie jarku 
Bodom A preložíme rovinu (5) – pravá  

stena vyústenia jarku, tak aby h1
 p1 ׀׀ (5)

 h(5) (84) 
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A∈(5)∩(2) – os uhla hlavných priamok  
v bode A 

 (6) – dno jarku (2 cm) 
 (7) – ľavá stena vyústenia jarku 
 (7)∩(4) – os uhla hlavných priamok 
PRAVÁ STRANA OBRÁZKU – spojenie násypu 
s výkopom 

1. Konštrukcia nulových bodov 
a∩ρ = A, b∩ρ = B (body s kótou 84) 

2. Výkop pozdĺž priamky b: (nad 84T) 
 (1) ľavá stena jarku 
 interval 1;hĺbka 0,5m� 

 h(1)(84)�h(1)(83,5) 
 (2) dno jarku – šírka 0,5m�1 cm 
 (3) pravá stena jarku – interval 1�2 cm 
 (3)∩ρ – prienik s T (cez vrstevnice) 

3. Násyp pozdĺž b: (pod 84T) 
 (4) násypová rovina, interval 1,6 m 
 (4)∩ρ – prienik s T 

4. Konštrukcia lavičky na spevnenie  
násypu:  
q – spádová priamka roviny lavičky (5) 

 q1 pravá hrana lavičky |qq1|=1,5m 
5. Jarok pozdĺž lavičky 

 (6) ľavá stena jarku (spádový kužeľ)  
   (7) dno jarku: (5)||(7) 

                    �h1(5)(x)=h1(7)(x-0,5)  
              �(6)∩(7)=q2;šírka 0,5m 

                    �q3 |q2q3|=0,5m 
 (8) pravá stena jarku (spádový kužeľ)  
 (8)∩ρ – prienik s T 

6. Spojenie násypu s výkopom 
Ukončenie lavičky – C bod s najvyššou 
známou kótou; BC–ukončenie 

 (9) priamkou BC preložíme výkopovú 
 rovinu (int.1) (spádový kužeľ) 

  (9)∩(1) os uhla hlavných priamok (BB2) 

  B2=os∩dno (2) 
  (9)∩(6) os uhla hlavných priamok (CC2) 

 C2=os∩dno (7) 
 (10) dno spojnicového jarku 

 vzdialenosť B2C2 a B3C3=1m 
 B3∈∈∈∈(2),C3∈∈∈∈(7) 
 (11) pravá stena spojnicového jarku – 

 výkopová rovina B3C3 
 roviny (11) a (9) sú súmerné podľa  

             vertikálnej roviny priamkou B3C3  
             �h1(11) je „opačná“ dotyčnica 

 (11)∩(3) /B4/ os uhla hlavných priamok  

 (11)∩(8) /C4/ os uhla hlavných priamok 
 (11)∩ρ – prienik s T 

 

Obr. 4.3.5.2: Riešenie 
 

Obr. 4.3.5.3: Výsledok 
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5 Spojenie komunikácií 
V praxi sa často stretávame so spojením dvoch 
komunikácií. Príkladom môže byť napojenie 
hlavnej a vedľajšie cesty, ktoré nie sú v jednej 
rovine. 

Spojenie sa robí niekoľkými spôsobmi: 
A. Pomocou valcovej plochy 

Používame v prípade, že priemety osí oboch 
komunikácií sú navzájom kolmé a aspoň jedna 
z komunikácií je vodorovná. Vodorovnú hranu 
a nazývame tvoriacou priamkou valcovej plochy; 
roviny komunikácií sú dotyčnicovými rovinami 
valcovej plochy. 

 
Obr.5.1 

 
B. Spojenie kužeľovou plochou 

Spojenie pomocou kužeľovej plochy sa robí 
v prípade, že jedna komunikácia leží v rovine α, 
druhá leží v rovine ß a tieto roviny majú rôzny spád. 
Roviny α, ß sú dotyčnicovými rovinami kužeľovej 
plochy s vrcholom V. Riadiaca krivka k leží 
v zvislej rovine, ktorá prechádza hranou jednej 
komunikácie. 

 
Obr.5.2 

 
 

 
C. Spojenie pomocou hyperbolického 

paraboloidu 
Spojenie dvoch komunikácií pomocou 
hyperbolického paraboloidu je určené zborteným 
(priestorovým) štvoruholníkom ABCD.  

 
Obr.5.4 

 
Pri konštrukcii spojení dvoch komunikácií si 
musíme uvedomiť skutočnosť, že obe komunikácie 
musia mať spoločnú priamku (priesečnicu svojich 
rovín). 
 
Ďalším spôsobom môže byť spojenie komunikácií 
pomocou spojovacieho trojuholníka. 

Záver 
V článku sme prezentovali časť topografie, s ktorou 
sa v praxi stretávame najčastejšie. Spísali sme 
stručne základnú teóriu o spádových plochách, 
riešení násypov a výkopov a spojení komunikácií, 
ktorá môže byť pomôckou pre učiteľa, ale aj pre 
žiakov. Ďalej sme spomenuli využitie PowerPointu 
vo výučbe deskriptívnej geometrie, ktorý môže 
zlepšiť názornosť a prehĺbiť záujem žiakov 
o konkrétnu tému.  
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Abstrakt 

Dlhodobým cieľom našej práce je vytvoriť úlohy, 

na základe ktorých má riešiteľ možnosť okrem 

nadobudnutia príp. precvičenia si svojich 

matematických zručností, nachádzať prepojenie 

matematiky a reálneho sveta – tvz. ‘reálne úlohy’.   

Kontext úloh vychádza zo vzdialenejšieho sveta 

študenta – najmä zo sveta spoločnosti a vedy. 

Cieľom úloh je riešenie skutočných, v súčasnosti 

alebo minulosti existujúcich problémov, na riešenie 

ktorých je príp. bolo potrebné využívať 

matematické nástroje. 

Následne plánujeme navrhnúť pre študentov 

prijateľný spôsob a formu práce s vytvorenými 

úlohami, overiť použiteľnosť vytvorených úloh 

a ich motivačné pôsobenie na vybraných študentov.  

 

Chápanie ‘reálnej úlohy’ v podobe, o akej 

rozprávame nie je jediné možné. V predkladanom 

príspevku sa zameriavame na vnímanie rôznych 

typov úloh zaraďovaných medzi úlohy ‘reálne’. 

Vidia študenti v úlohách rozdiel alebo vnímajú iba 

kontext ako taký bez ohľadu na opodstatnenosť jeho 

použitia?  

V úvode príspevku sa zaoberáme otázkou 

motivačného pôsobenia reality na študentov. 

V závere príspevku   popisujeme názory študentov 

na časť nami vytvorenej úlohy a navrhujeme  

spôsob práce s vytvorenou  úlohou. 

 

Kľúčové slová: úloha, reálna úloha, študent, reálny 

kontext, realita, motivácia  

Úvod 

„Na čo nám to bude?“ To je otázka, ktorú z úst 

študentov začul neraz snáď každý pedagóg. Otázka, 

ktorá môže byť podnietená náročnosťou  preberanej 

látky, snahou vyhnúť sa jej, ale rovnako aj zdravou 

zvedavosťou a túžbou dávať veciam zmysel.   

Matematika, vďaka mnohokrát abstraktnému 

podaniu, podnecuje jej položenie možno častejšie 

ako iné predmety, avšak určite nie neoprávnene. 

Veď už pred viac ako 400 rokmi Ján Amos 

Komenský hovorí: 

 

„Uľahčíš žiakovi prácu, ak mu ukážeš vo všetkom, 

čo ho budeš učiť, na čo sa to v každodennom živote 

používa, a to má byť všade: v gramatike, 

v dialektike, v aritmetike, v geometrii, vo fyzike atď. 

Ak nebude tak, všetko čo povieš, bude sa zdať 

akousi obludou z Nového sveta, a chlapec, ktorý sa 

nestará, či sú na svete naozaj také veci a ako sú, 

bude v ne skôr veriť, ako o nich vedieť. Ale ak 

ukážeš mu, na čo je každá vec, dáš mu do ruky plnú 

možnosť uvedomiť si svoju znalosť a usilovať sa ju 

uplatniť.“ [Komenský, 1991, s. 121] 

 

Ako je to teda so záujmom súčasných študentov? 

Zaujímajú sa o reálne využitie matematiky? Má 

reálna situácia nádej motivovať študentov? 

Na nasledujúcich riadkoch priblížime čitateľovi 

názory odborníkov a študentov na skúmanú 

problematiku. Podrobnejšie sa budeme venovať 

podaniu reálnej situácie študentom matematiky 

prostredníctvom riešenia úloh zaraďovaných medzi  

‘reálne úlohy’.  

1 Aké sú názory odborníkov? 

Problematika motivačného charakteru reality nie 

je nová. Stretávame sa s ňou už v diele Jána Amosa 

Komenského či neskôr na príklad v dielach 

slovenského psychológa Jána Hvozdíka.  

V matematike sa výraznejšie s touto myšlienkou 

stretávame v 20-tom storočí vďaka profesorovi 

Hansovi Freudenthalovi. Autor Realistic 

Mathematic Education (RME) hovorí: 

 

„Matematika musí byť prepojená s realitou, ostať 

v blízkosti detí a byť relevantná k spoločnosti tak, 

ako časť ľudskej hodnoty. Namiesto videnia 

matematiky ako vedeckého predmetu, ktorý musí byť 

odovzdávaný, vidím myšlienku matematiky ako 

‘ľudskú aktivitu’. Vzdelanie by malo študentom 

slúžiť ako ‘sprievodná’ príležitosť na 

‘znovuobjavenie’ matematiky prostredníctvom tejto 

činnosti. Toto znamená, že pri vyučovaní 

matematiky,   nemá byť ústredným bodom 
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matematika ako uzatvorený systém, ale aktivita, 

proces matematizácie, vychádzajúci zo sveta okolo 

nás a prenášaný do sveta symbolov.“  

[FREUDENTHAL 1986] [Heuvel-Panhuizen, 1998] 

 

Ďalšou medzinárodnou organizáciou 

podporujúcou prepojenie vyučovania a reálnych 

potrieb spoločnosti je organizácia známa pod 

názvom PISA (Programme for International Student 

Assesment).  Od roku 2000 organizuje 

v trojročných cykloch výskum vedomostí 

a zručností 15-ročných žiakov z krajín OECD 

a partnerských krajín.  Z pohľadu motivácie sú 

veľmi zaujímavé výsledky získané prostredníctvom 

žiackeho dotazníka, ktorého sa v rámci 

medzinárodného testovania v roku 2003 zúčastnilo 

7346 slovenských študentov. Tieto ukazujú, že na 

hodiny matematiky sa teší menej ako 33% žiakov 

a dokonca menej ako 32% žiakov sa venuje 

matematike preto, lebo by ich bavila. Napriek tomu 

je takmer 80% žiakov presvedčených, že im 

matematika môže zlepšiť vyhliadky do budúcnosti 

(napr. pracovné príležitosti), viac ako 50% žiakov 

sa zaujíma o to, čo sa na matematike učí. Na otázku 

„Rozmýšľam o tom, ako by sa dalo to, čo som sa 

naučil (-a) na matematike, použiť v bežnom živote “ 

vyjadrilo súhlasnú odpoveď viac ako 68% 

študentov. 

2 Reálne úlohy ako prostriedok 
priblíženia reality študentom 

Ako vidíme, realita má nádej priniesť pozitívne 

zlepšenie motivácie medzi študentov. Otázka, ktorá 

následne vzniká, je otázka spôsobu priblíženia tejto 

reality v matematike študentom.  Spôsobov existuje 

niekoľko. Jeden z nich tvorí podanie reality 

študentom prostredníctvom riešenia úloh 

zasadených do reálneho sveta.   

Rovnako ako všeobecnej problematike reálnej 

situácie, aj problematike motivácie prostredníctvom 

reálnych úloh v matematike sa venuje veľké 

množstvo autorov. Chápanie reálnej úlohy ako takej 

je rôzne. Jedni autori sa na ne pozerajú ako na úlohy 

riešiace problémy z bezprostrednej blízkosti  či 

vzdialenejšieho okolia žiaka, iní ako úlohy 

poskytujúce zaujímavé fakty vychádzajúc pritom 

z poskytnutých, zdanlivo nematematických, 

informácií. Niektoré z úloh sú založené na 

problémoch, pre riešenie ktorých je matematika 

potrebná, iné naopak budujú reálny kontext (často 

iba zdanlivý) okolo matematického problému.  

2.1 Záleží z pohľadu študenta na spôsobe 
poňatia – výbere „typu“ úloh?  

Široké a rôznorodé ponímanie tejto problematiky 

nás viedlo k uskutočneniu prieskumu. Získané 

názory nám následne umožnili vytvorenie 

predpokladov týkajúcich sa názorov študentov na 

jednotlivé typy reálnych úloh, reálne úlohy a ich 

využitie ako také a napokon názory študentov na 

nami vytvorenú reálnu úlohu.  Overenie 

vytvorených predpokladov otvára v budúcnosti 

priestor pre hlbšie a najmä rozsiahlejšie skúmanie. 

Vykonaného prieskumu sa zúčastnilo 23 

študentov prvého ročníka FMFI odbor manažérska 

matematika. Výber vzorky ovplyvnili naše 

možnosti, ale najmä fakt, že názory študentov, ktorí 

majú k matematike pozitívny postoj (tento 

predpoklad vyplýva z ich výberu vysokej školy) – 

nemali s matematikou v abstraktnej podobe 

problémy považujeme za relevantnejšie, ako názory 

študentov, ktorí by v ‘reálnych úlohách’ mohli 

vidieť potenciálne jednoduchšiu formu štúdia 

(„nerozumiem tomu v abstraktnej podobe, tak snáď 

reálna bude jednoduchšia“).  

Študenti v rámci pripravených materiálov, ktoré sa 

skladali z dvoch dotazníkov a šiestich úloh (ukážku 

materiálov uvádzame v  prílohe č.1), riešili 

niekoľko typov úloh. Tieto by sa podľa nášho 

rozdelenia dali zaradiť do kategórií reálne, kvázi 

reálne a abstraktné. Po vyriešení každej z úloh mali 

študenti možnosť vyjadriť svoj názor na  

obťiažnosť, zaujímavosť tematiky a využitia. 

 

Čo si myslia študenti o reálnych úlohách? Vidia 

v existujúcich úlohách rozdiel alebo vnímajú iba 

reálny kontext bez ohľadu na opodstatnenosť 

použitia matematiky? 

Pre získanie názorov študentov na jednotlivé 

typy úloh zaraďovaných medzi úlohy reálne, sme 

zvolili v závere riešenia každej z úloh otázku 

ohľadom jej využitia v reálnom svete: 

„Zaradil/a by si túto úlohu medzi úlohy, ktorých 

riešením sa dá porozumieť, že ako a kde sa 

matematika skutočne využíva v reálnom svete? 

Prečo?“ 

 

O úlohe č.2, ktorej podstatou je na základe grafu 

znázorňujúceho cestu Michala do a z obchodu určiť 

rýchlosť Michalovej chôdze, študenti hovoria: 

 

Študent č.1: „Nie, je to slovná úloha, kt. (nie) 

opisuje "reálny svet", ale v reálnom svete si nikto 

nekreslí graf ako rýchlo ide do obchodu a z 

obchodu“ 
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Študent č.3: „Je to využitie len na jednu (nie zrovna 

dôležitú) situáciu v reálnom živote, ale na základnej 

škole môže pomôcť“ 

Študent č.6: „takisto, čítanie z grafu“ 

Študent č.7 : „Ani nie, lebo v reálnom svete ľudia 

nemajú konštantnú rýchlosť“ 

Študent č.8: „Ani nie, myslím si, že v reálnom svete 

by to niekto ťažko počítal pomocou takéhoto grafu.“ 

Študent č.12: „Áno, človek si ľahko uvedomí 

prepojenie s rôznymi fyzikálnymi javmi“ 

Študent č.18: „vyjadrenie efektivity výberu danej 

trasy napr. Jednoducho grafy sú dôležité.“ 

 

Uvedieme ešte niektoré vyjadrenia študentov 

k úlohe č.5. Úlohou študentov bolo na základe grafu 

vyjadrujúceho priebeh pretekov komentovať tieto 

preteky tak, ako by boli v role komentátora v rádiu. 

 

Študent č.1: „Áno, ale bola to veľmi netradičná 

úloha, skôr zaujímavosť ako skutočný príklad, no 

zobrazuje vzťah medzi vzdialenosťou a časom na 

situácii, ktorá sa dá veľmi dobre predstaviť“ 

Študent č.2: „Áno, v spoloč. hrách pri počítaní 

skóre je matem. dôležitá, takisto aj na súťažiach 

(olympiáde...)“ 

Študent č.3: „Grafom sa dá znázorniť veľa vecí z 

reálneho života“ 

Študent č.7: „neviem si celkom predstaviť, že to 

funguje naozaj takto. Skôr si predstavujem, že si 

športový komentátori pozrú záznam preteku a podľa 

toho vytvárajú svoju správu“  

Študent č.8: „Neni to treba. Lebo najprv máš tie 

údaje, potom z nich spravíš graf aby si odčítal tiež 

údaje...Načo.“ 

Študent č.9: „Ani nie, dá sa porozumieť ale 

nemyslím si že v praxi by sme sa stretli s takýmto 

príkladom“ 

Študent č.13: „Áno, aby sme k tomu rozumeli, 

potrebujeme poznať grafy“ 

Študent č.22: „Veľmi zvláštne zadanie úlohy, ale 

veľmi praktické a dobré využitie matem. v realite.“ 

 

Niektorí zo študentov teda dokázali reálnosť 

a nereálnosť kontextu odlíšiť. Ďalšia časť študentov 

o kontexte a jeho reálnosti nepremýšľala. Na 

„reálne využitie“ sa pozerajú iba z pohľadu 

matematiky: „ak sa učím matematiku, viem riešiť 

danú úlohu?“.  Podľa nášho názoru je to najmä 

z dôvodu, že sa študenti s takýmto spôsobom 

premýšľania ešte nestretli.  Ako jedno z možných 

zlepšení vidíme možnosť upozornenia študentov na 

začiatku riešenia na fakt, že niektoré úlohy sú reálne 

a niektoré nie.  

 

 

 

Majú študenti záujem o reálne úlohy? 

Na ‘reálne úlohy‘ (aplikované) sme sa študentov 

pýtali v úvodnom dotazníku a tiež v záverečnom 

dotazníku, ktorý študenti vypĺňali po vyriešení sady 

úloh. Prvá z otázok zisťovala, o aký typ úloh by 

mali študenti záujem. Napriek tomu, že sa dá 

predpokladať, že študenti nemajú s abstraktným 

ponímaním matematiky problém, by aplikované 

úlohy na hodinách matematiky uvítali.  

Zaujímavejšie sú vyjadrenia, ktoré študenti uviedli 

v záverečnom dotazníku. Na otázku: „Myslíš si, že 

by sa matematika na strednej škole dala vyučovať 

prostredníctvom riešenia aplikovaných úloh? Vieš 

si predstaviť, že by sa nato  použila/li niektorá/é 

úloha/y, ktoré si pred chvíľou riešil/a? Ak áno, 

ktoré a ako?“ študenti odpovedali: 

 

Študent č. 8:  „Myslím, že všetky úlohy mali svoju 

pointu, niekedy mi bola jasná niekedy nie. Ak by 

učiteľ vysvetlil tú pointu žiakom, a ako im to v 

budúcnosti v živote pomôže, myslím, že by aspoň 

niektorí žiaci mali k matematike lepší prístup.“  

Študent č. 12:  „Je to výborný nápad, všetky úlohy 

boli vhodné, matematika by sa stala príťažlivejšou 

aj pre "nematematikov" a boli by lepšie veci v 

súvislostiach s realitou. Veľmi sa mi to páčilo, 

odporúčam.“ 

Študent č.16: „Všetky. Pre žiakov je zaujímavejší 

konkrétny príklad, vedia si to predstaviť a 

diskutovať o tom (o faktoroch prostredia) je to 

lepšie ako x a f(x)“ 

Študent č.19: „Áno, ale v obmedzenej miere. 

Myslím, že ide o dobrý spôsob, ako u detí vyvolať 

záujem, aby sa odstránili otázky typu "na čo mi to 

kedy bude"“ 

Študent č.23: „Asi všetky ako príklady z praxe, aby 

študenti videli, že to čo sa učia, má aj nejaké 

využitia :)“ 

 

Študenti ďalej poukazujú na pravdepodobný časový 

a rozsahový problém, ktorý by zaradením 

aplikovaných úloh vznikol. Navrhujú spôsob 

organizácie hodín kombinovaním aplikovaných 

a klasických úloh. 

 

Na základe vyjadrení študentov, ale tiež 

z prejaveného záujmu o samotné riešenie úloh 

môžeme u časti študentov predpokladať záujem 

o reálne úlohy. Počas riešenia úloh, sa napriek 

značnej časovej a obsahovej náročnosti  (vykonaný 

prieskum trval približne 120-150 minút, študenti sa 

prieskumu zúčastnili dobrovoľne, nerobili sme 

výber medzi lepšími/horšími študentmi – prieskumu 

sa zúčastnil celý krúžok) sa  študenti snažili o čo 
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najkomplexnejšie riešenia, ktoré dopĺňali 

komentármi aj nad rámec našich očakávaní. 

 

Aký majú študenti názor na ten typ reálnych 

úloh, ktorý je predmetom našej práce? 

Pre objasnenie položenej otázky je nutné presne 

popísať, o akom type úloh hovoríme. Pokúsime sa 

ne pozrieť  z dvoch hľadísk: 

- Vzdialenosti reálneho kontextu od sveta 

žiaka 

- Vzťahom matematiky a reálneho kontextu 

1. Vychádzajúc z rozdelenia reálnych situácií, 

ktoré uvádza medzinárodná organizácia OECD 

PISA, sa pri tvorbe reálnych úloh budeme 

zameriavať na  situácie zaraďované do dvoch 

najvzdialenejších kategórií od sveta študenta: 

„V úlohách OECD PISA sa používajú štyri 

skupiny situácií: osobný život; škola, 

zamestnanie a voľný čas; spoločnosť; veda. 

Tieto štyri situácie sa líšia v dvoch dôležitých 

stránkach. Prvou je „vzdialenosť“ medzi žiakom 

a situáciou. Osobné situácie sú žiakovi 

najbližšie, naopak vedecké situácie sú spravidla 

najabstraktnejšie, a teda reprezentujú najväčšiu 

vzdialenosť medzi žiakom a situáciou.“ 

[Kubáček, Kosper, Tomachová, & Koršňáková, 

2004, s. 8] 

2. Úlohy budeme vytvárať tak, aby ich cieľom bolo 

riešenie problémov, ktoré je/bolo potrebné 

skutočne vyriešiť a na riešenie ktorých je/bolo 

nutné použiť matematické nástroje. 

Vlastnými slovami by sme mohli úlohy 

charakterizovať ako „úlohy objasňujúce potrebnosť 

matematiky v spoločnosti“.  

 

Pre získanie názorov študentov na tento typ 

reálnej úlohy, sme študentom v rámci prieskumu 

dali riešiť časť nami vytvorenej úlohy (príklad č.3 

v prílohe č.1). Na otázku ohľadom zaradenia úlohy 

medzi úlohy, na základe riešenia ktorých sa dá 

porozumieť využívaniu matematiky vo svete, 

študenti odpovedajú: 

 

Študent č. 1: „Áno, bola to veľmi zaujímavá úloha, 

hlavne 1.obrázok popisoval ako funguje spirometer, 

čo som nikdy netušila“  

Študent č. 3: „Toto je konečne užitočné využitie, 

lebo pomocou grafu vieme diagnostikovať 

pacienta“ 

Študent č. 22: „Poznatky z tejto úlohy sú výborné, 

učia študenta čítať z grafu a vyhodnocovať hodnoty 

z neho.“ 

Vytvorenú úlohu viacerí študenti zaradili medzi 

úlohy, ktorých riešenie sa im páčilo. Na otázku: 

„Páčili sa Ti niektoré z riešených úloh? Ak áno, čo 

sa Ti na nich páčilo?“ študenti odpovedali: 

Študent č.1: „úloha č.3, prinášala technický 

poznatok aj o fungovaní niečoho iného z reálneho 

sveta“ 

Študent č.9: „Úlohy so spirometriou a bežcom sa mi 

páčili pretože som sa s takými ešte v MAT nestretla 

ostatné boli tiež fajn, zaujímavé :)“ 

Študent č.12: „páčilo sa mi prepojenie s medicínou 

a článok z novín, reálne zobrazujú skutočný svet, zo 

života“  

Získané názory na časť nami vytvorenej reálnej 

úlohy, ktorú mali v rámci prieskumu študenti 

možnosť riešiť,  môžeme jednoznačne klasifikovať 

ako pozitívne. Napriek tomu nemôžeme 

predpokladať dlhodobý záujem u väčšiny študentov.  

Špecifickosť tematiky, vyššia náročnosť a širší 

rozsah vytvorenej úlohy kladú vysokú dôležitosť na 

podanie a formu práce s úlohou. Jednoznačnejšie 

a zovšeobecniteľnejšie výsledky nám umožní získať 

iba ďalší, podrobnejší výskum. 

2.2 Akým spôsobom by mali študenti 
s reálnymi úlohami pracovať?  

Ďalšia, rovnako dôležitá otázka, ako otázka 

spôsobu priblíženia reality v matematike študentom, 

je pri zavádzaní reality do vyučovania a učenia sa 

otázka spôsobu podania študentom – v našom 

prípade otázka podania reálnych úloh. 

Foriem a spôsobov spracovaní úloh jestvuje 

niekoľko. Azda najčastejšia je realizácia 

prostredníctvom pracovných listov, v úvode ktorých 

je uvedený reálny kontext uvádzajúci študenta do 

problematiky. Po úvode nasleduje jedna alebo viac 

úloh pri riešení ktorých, v prípade potreby, študenti 

využívajú pomoc vyučujúcich prípadne 

spolužiakov. V akej podobe študenti pomoc dostanú 

závisí zväčša na pedagogických schopnostiach 

daného vyučujúceho. 

Naším cieľom bolo navrhnúť spôsob práce, 

ktorý by „nútil“ študenta premýšľať  o spôsobe 

riešenia a postupne ho navádzal na samostatné  

objavenie riešenia danej úlohy. Vychádzajúc z 

teórie humanistického vyučovania a záverov štúdií 

Milana Trcha a Evy Zapotilovej (podrobnejšie 

[Trch, & Zapotilová, 2004]) preto navrhujeme ako 

formu riešenia vytváraných úloh postupné 

objavovanie s využitím pomoci vo forme 

stimulujúcich a provokujúcich otázok, odpovedí 

a dotazov. K vytvoreným úlohám preto vytvárame 
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sériu otázok, odpovedí a dotazov, navádzajúcich 

študentov k objavovaniu riešenia danej úlohy 

(podrobnejšie príloha č.2).  

Veríme, že vďaka forme komunikácie počas 

riešenia úlohy dokážu študenti samostatne prepájať 

svoje poznatky s prijímanými informáciami. Veríme 

tiež, že takto dokážu študenti úlohu nie len vyriešiť, 

ale aj pochopiť princíp riešenia. Reálny kontext 

úlohy spolu s radosťou zo samostatných objavov by 

mali tvoriť základ vnútornej motivácie riešiteľa.   

Ako jeden z možných spôsobov podania úloh 

umožňujúci navrhovanú formu práce s úlohami 

navrhujeme v budúcnosti vytvorenie počítačovej 

aplikácie. Táto okrem spomínanej interaktivity 

umožňuje ľahkú distribúciu medzi študentov. 

Všetky predchádzajúcu závery tejto časti sú iba 

našimi predpokladmi. O ich overenie sa pokúsime 

v budúcnosti v rámci výskumnej časti našej práce.   
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Abstrakt
V tejto práci sa venujeme využitiu analyzovaných a 
hodnotených  vybraných  filmových  scén
z fyzikálneho hľadiska vo vyučovaní fyziky. Daná 
práca  slúži  na  zatraktívnenie  fyziky  na  školách, 
pomáha  prispievať  k  rozvoju  kritického  myslenia 
študentov,  no  dá  sa  využiť  aj  na  preskúšanie 
študentov. Pracovné listy navrhnuté v tejto práci sú 
určené na stredné školy a gymnáziá. Jeden pracovný 
list sme aj odskúšali so študentmi na vyučovaní.
Kľúčové  slová: fyzika,  film,  scéna,  vyučovanie, 
kritické myslenie;

1 Úvod
Nakoľko je v dnešnej  dynamickej  dobe stále viac 
cítiť vplyv médií na ľudského jedinca, je rozumné 
masovo-komunikačné  prostriedky  začleniť  aj
do  vyučovania.  Keďže  chceme,  aby  študenti  boli 
nadšení a radi chodili do školy, aby sa o vyučovacie 
predmety  naozaj  zaujímali,  nie  iba  pasívne 
opakovali,  čo  sa  dozvedia  na  hodine  od  učiteľa, 
snažili  sme  sa  vytvoriť  didaktické  pomôcky
z  komerčných  prostriedkov,  ktoré  sú  študentom 
blízke.  Predpokladáme,  že  prostredníctvom 
takýchto  novodobých  výdobytkov  techniky  sa 
podarí  študentov  nielen  motivovať,  ale  aj  im 
poukázať  nato,  že  nie  všetko,  čo  masmédia 
ponúkajú, je správne. Mnoho vecí v médiách je totiž 
určených  na  vzbudenie  záujmu  spotrebiteľa  a 
nesnažia  sa  ukazovať pravdu.  Treba  sa  na všetko 
pozerať kriticky.

Táto  práca  by  mala  ponúknuť  možnosť,  ako 
využiť filmy, resp. filmové scény vo vyučovaní, a 
tým u študentov rozvíjať kritické myslenie. Filmy 
nemusia  slúžiť  len  na  spríjemnenie  dlhej  chvíle
vo  voľnom  čase,  ale  môžu  byť  aj  dobrou 
didaktickou  pomôckou.  Podobné  myšlienky  majú 
vo  svojich  prácach  aj  K.  Velmovská  Fyzikálne 
filmové  omyly  (Šoltésove  dni  2010) a  J.  Reichl 
Fyzika  ve  filmech (Šoltésove  dni  2009),  ktorí  sa 
snažili vyučovanie obohatiť prostredníctvom takých 
činností, ktoré študenti radi robia a považujú ich za 
koníčky - pozeranie filmov na DVD, v kine alebo 
na počítači.

V  súčasnej  dobe  treba  študentom  ponúkať 
moderné a novodobé prostriedky, nie sa ich snažiť 
zaujať  niečím,  čo  už  svoju  atraktívnosť  dávno 
stratilo.  Treba  vymýšľať  stále  nové  a  nové 
prostriedky, ktorými študentom ukážeme, že učenie 
sa má zmysel.

Tým,  že  u  študentov  budeme  rozvíjať  kritické 
myslenie,  umožníme  im  uvedomiť  si,  že  to,  čo 
ponúka komerčný priemysel, nemusí byť vždy tak 
úplne  pravdou.  Je  na  nás  pedagógoch,  aby  sme 
študentov naučili myslieť, kriticky myslieť. Vedieť 
správne  odhadnúť a  ohodnotiť  situáciu.  Nenechať 
sa oklamať lacným trikom.

Treba  v  sebe,  nielen  v  študentoch,  rozvíjať 
kritické myslenie. Ak študentov na školách naučíme 
myslieť,  tak  sa  vo  svete  určite  nestratia.
K.  Velmovskej  (Šoltésove  dni  2010)  uvádza,  že 
človek, ktorý nevie správne posudzovať informácie 
je  ľahko  manipulovateľný.  Nevychovávajme  teda 
ľahko manipulovateľných študentov,  ale učme ich 
myslieť a robiť správne rozhodnutia.

V tejto práci  sa  venujeme filmovým scénam a 
ich využitiu vo vyučovaní fyziky. Filmové scény sa 
môžu použiť aj na preskúšanie, pri ktorom študenti 
musia  kriticky  zhodnotiť  danú  filmovú  scénu  a 
opísať, čo v nej bolo fyzikálne nesprávne, resp. nie 
je  úplne  podľa  fyzikálnych  zákonov,  alebo  na 
demonštráciu  pre  študentov  nového  fyzikálneho 
javu. Tento typ využitia filmových scén by mal byť 
zaradený  po  prebratí  potrebného  vyučovacieho 
celku.  Druhým typom využitia  filmových scén  je 
pomocou  ukážky  študentom  priblížiť  nový 
fyzikálny pojem, ktorému sa učiteľ chce v blízkej 
dobe  venovať,  teda  zaradiť  filmovú  ukážku  na 
začiatok vyučovacieho celku.  My sme sa zamerali 
na  prvý  prípad,  nakoľko  sa  chceme  venovať 
filmovým  scénam  a  ich  využitiu  vo  vyučovaní
na  rozvoj  kritického  myslenia  študentov.  Druhý 
prípad  využitia  filmových  scén  je  predložiť  im 
fyziku,  ako  funguje  v  praxi.  My  sa  zaoberáme 
scénami, aby sme sa mohli študentov pýtať, klásť 
im otázky, na ktoré nie je jasná odpoveď.

Chceli  by  sme  podotknúť,  že  všetky  filmové 
ukážky,  s  ktorými  sme pracovali,  boli  použité  na 
výskumno-vzdelávací  účel  a  nie  na  propagáciu 
alebo  ilegálne  kopírovanie  filmov.  Podľa  §  25 
autorského zákona – Zákon č.  618/2003 Z.z.  sme 
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filmové ukážky využili na vyučovacie účely, čo je
v súlade s týmto zákonom.

2 Trošku ku kritickému mysleniu
Keďže chceme touto prácou poukázať aj  nato,  že 
pomocou  filmov  je  možné  u  študentov  rozvíjať 
kritické myslenie, mali by sme sa venovať aj jeho 
podstate a tiež spôsobom, ako sa dá rozvíjať.

Tu ponúkame niekoľko názorov,  čo to  vlastne 
kritické myslenie je:

„Kritické myslenie je logické rozhodnutie o tom, 
čomu  veriť  alebo  neveriť.“  (S.  P.  Norris,  1985 
(Duran, 2006))

„Kritické myslenie možno najlepšie chápať ako 
schopnosť mysliaceho vziať zodpovednosť za svoje 
vlastné myslenie.“ (L. Elder, R. Paul, 1994 (Duran,
2006))

„Kritické  hodnotenie  je  proces  dospieť
k rozhodnutiu o hodnote alebo vplyve textu tým, že 
skúmame  jeho  kvalitu  z  hľadiska  formy,  štýlu,  a 
rétorických  funkcií,  čitateľnosti  autora  a  súladu 
medzi myšlienkami, ktoré predstavuje, a čitateľove 
skúsenosti,  vrátane  interného  hodnotenia  a 
externého hodnotenia.“ (T. L. Harris, R. E. Hodges, 
1995 (Critical thinking definition, 2011))

„Slovo  „kritický“  v  pojme  kritické  myslenie 
odvodzujú  od  gréckeho  slova  „kritika“,  ktoré 
znamená  „posudzovanie“.  Týmto  chápaním  slova 
chcú postupne  napraviť  jeho deformovaný výklad
z  uplynulých  50.  rokov,  ktorý  spájal  kritiku  len
s negatívnym hodnotením.“ (Kolláriková, 1995)

Rozvoju kritického myslenia sa vo svojej práci 
venuje Michael Shermer ([Shermer, 2011]  ), ktorý 
poukazuje na to, aby sme vedu nepodceňovali, ale 
využívali ju: „Keď dospievame, zvykneme byť dosť 
dôverčiví. Uveríme takmer všetkému, čo nám ľudia 
povedia,  hlavne  autoritám,  dospelým,  učebniciam, 
politikom,  televízii  a  internetu.  Je  tu  veľké 
množstvo informácii, čo sa na nás valí. Lenže ako 
dokážeme rozlíšiť či je to pravda, alebo nie? Ľudia 
veria  zvláštnym  veciam,  lebo  naše  mozgy  sú 
nastavené na nachádzanie zmysluplných spojitostí a 
tak si myslíte, že vidíte v oblaku tvár alebo tvár na 
Marse,  alebo  Pannu  Máriu  v  opečenom  syrovom 
sendviči  alebo  na  okne.  Veľa  spojitostí  je 
skutočných a je dobré vedieť, čo tie spojitosti sú, a 
to nazývame učenie. Spojíme „A“ s „B“ a často je 
„A“ naozaj spojené s „B“. Problém však je, že veľa 
spojitostí  nie  je  skutočných,  sú  len  poverčivým 
uvažovaním.  Nie  sú  ozajstné.  Často  dostávam 
otázku, keď mám prednášku:  „Prečo by sme mali 
veriť  vám  skeptikom?“  A  moja  odpoveď  je: 
„Nemali by ste.“ Nemali by ste veriť nikomu až na 
základné  autority  alebo  akejkoľvek  pozície,  čo 
môžu mať.  Mali  by ste  si  to  overiť  sami.  A toto 
zvyčajne  nazývame  „Výbava  na  vystopovanie 
výmyslov,“  ktorá  je  tak  trochu  inšpirovaná 
myšlienkou Carla Sagana, že vo svete existuje kopa 

výmyslov a  potrebujeme istú  výbavu,  aby sme to 
vystopovali a tá výbava sa volá veda. A to je to, čo 
veda dokáže najlepšie.“

Rozvoju  kritického  myslenia  sa  venuje  aj 
Zuzana  Kolláriková  (Kolláriková,  1995),  ktorá
vo svojej  práci  uvádza:  „Kritické  myslenie  nie  je 
vrodené, ale vzniká a rozvíja sa činnosťou.“

Ak študentom budeme klásť správne otázky, ak 
ich  budeme  nútiť  rozmýšľať,  nielen  pasívne 
opakovať učivo,  tak v nich toto kritické myslenie 
môžeme rozvíjať.

3 Elektrický prístroj
Sherlock Holmes (2009)

V nasledujúcej scéne bojujú Sherlock Holmes a 
jeho priateľ John Watson s tromi mužmi. Sherlock 
bojuje s jedným veľkým chlapom a John s dvoma 
menšími.  John bojuje  klasicky pomocou známych 
predmetov, ktoré sa nachádzajú okolo, ale Sherlock 
použije  zvláštny  elektrický  prístroj.  Počas  boja 
Sherlock  priloží  prístroj  na  nepriateľa,  ktorého to 
odhodí.

V  tejto  scéne  sme  sa  venovali  hybnosti  a 
kinetickej  energii,  zamýšľali  sme sa nad prejavmi 
elektrického náboja.

Obr.1 Boj Sherlocka s nepriateľom zo scény 
„Elektrický prístroj“

Muža  daná  elektrina  odhodí  do  veľkej  diaľky
od Sherlocka, ale to predsa nie je možné, lebo vtom 
prípade by musel byť odhodený aj Sherlock, ktorý 
držal  zbraň  v  ruke,  aby  bol  zachovaný  tretí 
Newtonov  pohybový  zákon,  zákon  o  vzájomnou 
pôsobení  telies.  Z  hľadiska  zachovania  zákona 
hybnosti by musel aj Sherlock s prístrojom v ruke 
zmeniť  svoju  rýchlosť,  ale  nič  také  sa  v  danej 
ukážke neudialo. Zákon zachovania hybnosti:

m1v1 +m2 v2 =m1v'1 +m2 v'2
tu je ignorovaný, lebo ak za v1, v2 a v1' dosadíme 

0. Pretože na začiatku obaja stáli a potom Sherlock 
ostal bez pohnutia na mieste. A v2'  nebude nulové, 
nakoľko  muža  zásah  prístrojom  odhodil,  tak 
matematicky  sa  daná  rovnica  nedá  upraviť,  lebo 
hmotnosti  nie  sú  nulové.  Sherlock  Holmes  má 
hmotnosť  m1,  ktorá  je  menšia  ako  hmotnosť  m2 

druhého  muža.  Čiže  ľahšieho  muža  by  malo 
odhodiť  ďalej.  V  danej  ukážke  vidieť,  že  keď 
Sherlock  zasiahne  muža,  ktorého  odhodí  veľmi 
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ďaleko vzhľadom na to,  že Sherlockovi zásah ani 
len náznakom neposunul ruku s prístrojom.

Ale v prípade,  keď sa muž držal  kovovej  rúry
na stene a Sherlock sa prístrojom dotkol spomínanej 
rúry, nejde o zákon zachovania hybnosti. Ide o to, 
ako  sa  správa  ľudské  telo,  keď  ho  zasiahne 
elektrický  prúd.  V  podstate  ide  o  to  v  priebehu 
celého  boja.  Naše  telo  pracuje  tak,  že  ho  riadi 
mozog a  miecha,  čo je vlastne centrálny nervový 
systém  (CNS).  CNS  je  spojený  so  zvyškom  tela 
nervami, ktoré prenášajú informácie medzi svalmi a 
zmyslovými  orgánmi  a  CNS  na  základe 
elektrických  impulzov.  ([Miecha,  2010]  )  Keď  je 
nejaká  časť  nášho  tela  zasiahnutá  elektrickým 
impulzom zvonku, nie je to impulz z nášho mozgu, 
tak telo reaguje tým že stiahne svaly. Čiže keď sa 
my  chytíme  niečoho,  čo  je  pod  elektrickým 
napätím,  uzemníme  to  a  začne  nami  pretekať 
elektrický  prúd,  tak  sa  naše  telo  kŕčovito  drží  a 
nechce  sa  pustiť.  Je  potrebné,  aby  sme  prerušili 
elektrický  obvod,  inak  tento  elektrický  šok  môže 
byť pre naše telo až smrteľný. Nie je dôvod, prečo 
by  mal  nejaký  elektrický  náboj  niekoho  niekam 
odhodiť. Je však možné, že keď niekoho zasiahne 
elektrický prúd, tak dostane taký kŕč, že ho to akoby 
odhodilo.  No  elektrina  určite  neodhadzuje
na  vzdialenosť10  m.  Účinky  elektrického  prúdu
na ľudské telo ([Bezpečnosť elektrických zariadení,
2011) sme uviedli do tabuľky č.1.

Jednosmerný 
prúd (mA)

účinky na ľudské telo

do 3 obvykle vôbec žiadny pocit;

20 až 25 začína sťahovanie svalov na rukách;

60 dolná  hranica  prúdu  vyvolávajúceho 
kŕče;  pri  väčšom  prúde  dochádza
k  bolestivým  kŕčom  vo  svaloch  a  ak 
prechádza  prúd  hrudníkom,  nastáva 
silný sťah dýchacieho svalstva;

80 až 100 dýchanie je takmer nemožné;
pri  prechode  prúdu  hlavou  dôjde
k  zlyhaniu  pre  život  potrebných 
mozgových centier  (centrum dýchania, 
regulácia  srdcovej  činnosti)  a  nastáva 
smrť;

vysoké prúdy dostavuje sa aj tepelný účinok, ktorý sa 
najviac prejavuje v častiach s najväčšou 
prúdovou  hustotou,  teda  najmä
v najviac prekrvených častiach tela;

Tab.1 Klasifikácia účinkov jednosmerného prúdu

Prvýkrát,  keď  Sherlock  použil  prístroj,  tak  ho 
muž škrtil, čiže sa dotýkali a ľudské telo vie viesť 
elektrický  prúd.  Vtedy  by  to  malo  zasiahnuť  aj 
Sherlocka,  ale  nič  také  v  danej  ukážke  nevidieť. 
Sherlock  prístroj  nabil  a  v  ňom  sa  naindukoval 
nejaký náboj, či už kladný alebo záporný. To nie je 

v  našom  prípade  veľmi  dôležité.  Sherlock  držal 
prístroj za rúčku, ktorá bola izolantom, teda na ňom 
sa  to  vybiť  nemohlo.  Akonáhle  prístroj  Sherlock 
priložil ku kovovej rúre na stene, ktorá vie prenášať 
elektrický náboj, tak sa vybil, a to by malo spôsobiť 
u druhého muža „kopnutie“, a nie jeho odhodenie. 
V danej ukážke prístroj nabije len raz a použije ho 
viackrát. Čo tiež nie je veľmi reálne, lebo keď sa raz 
vybije, nemá dôvod byť zase nabitý.

Daná filmová scéna je vskutku nereálna, lebo tu 
vôbec  nie  je  správne  zobrazené,  ako  funguje 
elektrina. Keby však aj to náhodou platilo, tak už 
vôbec nemysleli  na zákon o vzájomnom pôsobení 
telies,  ktorý  sa  v  danej  ukážke  opiera  o  zákon 
zachovania hybnosti.

4 Pracovný list k filmovej scéne 
Elektrický prístroj

4.1 Pracovný list

1. časť
1. Aké fyzikálne zákony alebo javy boli/mali 

byť v danej scéne využité?

2. Čo  podľa  teba  nebolo  v  danej  scéne 
urobené správne po fyzikálnej stránke?

3. Ako  by  si  navrhol/la  scénu,  aby  bola
z hľadiska dodržania a využitia fyzikálnych 
javov a zákonov v poriadku?
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2. časť
4. Ako  znie  zákon  zachovania  hybnosti? 

(analytické vyjadrenie)

5. Bol/mal  byť  pri  tejto  scéne  zákon 
zachovania hybnosti využitý?

nie
áno kedy:

6. Keby  nebol  zákon  zachovania  hybnosti 
zanedbaný, ako by daná scéna vyzerala?

7. Ako  reaguje  ľudské  telo  na  zásah 
elektrickým výbojom?

8. Čo  by  spôsobil  elektrický  výboj,  ktorý 
zasiahol nepriateľa Sherlocka Holmesa?

9. Ako  mala  vyzerať  scéna,  keď  nepriateľ 
škrtil  Sherlocka  a  on  ho  zasiahol 
elektrickým prístrojom?

10. Predpokladajme,  že  keď Sherlock  naháňal 
svojho  nepriateľa,  tak  mal  prístroj  nabitý. 
Použil ho raz a nepriateľa odhodilo. Potom 
sa  nepriateľ  vzbúril  a  chytil  prístroj  do 
ruky.  Mal  nepriateľa  zasiahnuť  elektrický 
prúd? Prečo?

11. Bola daná filmová scéna reálna?

4.2 Očakávané odpovede

1. časť
1. Aké fyzikálne zákony alebo javy boli/mali 

byť v danej scéne využité?
zákon  o  vzájomnom  pôsobení  telies,  zákon 
zachovania hybnosti; elektrický prúd a jeho účinky 
na ľudskom tele;

2. Čo  podľa  teba  nebolo  v  danej  scéne 
urobené správne po fyzikálnej stránke?
• Nebol  dodržaný  zákon  zachovania 

hybnosti.
• A  nebola  správne  zobrazená  reakcia 

ľudského  tela  po  zásahu  elektrickým 
prúdom.

• Prvýkrát, čo Sherlock elektrický prístroj 
použil ho nepriateľ škrtil, teda dotýkali 
sa. Na základe toho, že ľudské telo nie 
je  elektrický  izolant,  mal  byť 
zasiahnutý aj Sherlock. 

• Elektrický prístroj bol stále nabitý, hoci 
sa  ním  Sherlock  už  raz  dotkol 
nepriateľa.

3. Ako  by  si  navrhol/la  scénu,  aby  bola
z hľadiska dodržania a využitia fyzikálnych 
javov a zákonov v poriadku?
• Sherlock  mal  byť  takisto  odhodený, 

nielen  nepriateľ  s  ktorým  bojoval, 
dokonca  ešte  ďalej  ako  nepriateľ, 
pretože Sherlock je menšieho vzrastu, a 
preto  predpokladáme,  že  má  menšiu 
hmotnosť.

• Keď  človekom  začne  pretekať 
elektrický  prúd,  tak  dostane  kŕč  a 
nemôže sa pustiť, určite neodletí.

• Mal  byť  zasiahnutý  aj  Sherlock 
Holmes.

• Elektrický  prístroj  stále  nabíjať,  alebo 
nosiť  nabíjačku  so  sebou.  Alebo 
opakovane  elektrický  prístroj 
nepoužívať.

2. časť
4. Ako  znie  zákon  zachovania  hybnosti? 

(analytické vyjadrenie)
m1v1 +m2 v2 =m1v'1 +m2 v'2

5. Bol/mal  byť  pri  tejto  scéne  zákon 
zachovania hybnosti využitý?

nie
áno kedy: pri priložení elektrického 
prístroja na nepriateľa;

6. Keby  nebol  zákon  zachovania  hybnosti 
zanedbaný, ako by daná scéna vyzerala?

Sherlock  Holmes  by  bol  odhodený
do  väčšej  vzdialenosti  než  nepriateľ,  pretože 
Sherlock má menšiu hmotnosť.

7. Ako  reaguje  ľudské  telo  na  zásah 
elektrickým výbojom?

stiahne svaly
8. Čo  by  spôsobil  elektrický  výboj,  ktorý 

zasiahol nepriateľa Sherlocka Holmesa?
Dostal by kŕč do tela.

9. Ako  mala  vyzerať  scéna,  keď  nepriateľ 
škrtil  Sherlocka  a  on  ho  zasiahol 
elektrickým prístrojom?

Aj  Sherlock  mal  byť  zasiahnutý  elektrickým 
prúdom.

10. Predpokladajme,  že  keď Sherlock naháňal 
svojho nepriateľa, tak mal prístroj nabitý. 

Použil  ho  raz  a  nepriateľa  odhodilo.  Potom  sa 
nepriateľ  vzbúril  a  chytil  prístroj  do  svojej  ruky. 
Mal nepriateľa zasiahnuť elektrický prúd? Prečo?
Nie, pretože prístroj už bol vybitý.

11. Bola daná filmová scéna reálna?
Nie, nebola.
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5 Overenie metodiky a jeho 
vyhodnotenie
Overenie  metodiky  sme uskutočnili  na  Gymnáziu 
Pankúchova  6  v  Bratislave.  Predloženú  filmovú 
scénu sa snažili z fyzikálneho hľadiska analyzovať 
a hodnotiť študenti siedmeho ročníka osemročného 
gymnázia,  Septima  A.  Overovanie  metodiky 
prebiehalo na delených hodinách v ten istý deň, to 
znamená,  že  jedna  časť  študentov  bola  na  prvej 
hodine a druhá časť na inej.

Overovania metodiky sa zúčastnilo 27 študentov 
z  toho  13  dievčat  a  14  chlapcov.  Overovanie 
metodiky prebiehalo v piatok 5.10.2012.  V úvode 
hodiny  sme  si  spoločne  zopakovali  základné 
fyzikálne  zákony  a  javy  z  mechaniky,  aby  sa 
študentom pripomenuli, keďže študentská myseľ je 
stále  plnená  novými  a  stále  inými  pojmami  a 
informáciami.  Spoločne  sme  si  pripomenuli 
niekoľko poznatkov z mechaniky,  a to gravitačný 
zákon, moment sily, zákon zachovania energie, tri 
Newtonove pohybové zákony (zákon zotrvačnosti, 
zákon sily a zákon o vzájomnom pôsobení telies), 
zákon  zachovania  hybnosti.  Študenti  mali  čerstvo 
dopreberaný celok elektrostatika, preto sa z nej nič 
neopakovalo.

Predložená  im  bola  scéna  z  filmu  Sherlock 
Holmes.  Bližšie  sme  sa  jej  venovali
v odseku 3 Elektrický prístroj a pracovný list, ktorý 
bol  aj  predložený  študentom  je  v  odseku  4.1 
Pracovný list. Prvú časť sme im predložili vo forme 
dotazníkov a druhú časť ako riadenú diskusiu.

Potom,  ako  sme  pred  študentov  predložili 
filmovú  scénu  a  oni  vypracovali  a  odovzdali 
dotazníky, sa pristúpilo k riadenej diskusii. Otázky 
z druhej časti pracovného listu sme mali pripravené 
v prezentácii, ktorá bola premietaná a tieto otázky 
slúžili  ako oporné  body pri  diskusii.  Spoločne so 
študentmi  sme  sa  snažili  odpovedať  na  otázky
v  prezentácii.  Keď  sme  so  študentmi  otázkami 
postupne  prešli,  študenti  by  mali  mať  ozrejmené 
odpovede  aj  na  otázky  z  prvej  časti  pracovného 
listu.

5.1 Prvá časť - dotazník

Na prvú otázku z pracovného listu „Aké fyzikálne 
zákony  alebo  javy  boli/mali  byť  v  danej  scéne 
využité?“,  sme  očakávali  odpovede  ako  zákon  o 
vzájomnom  pôsobení  telies,  zákon  zachovania 
hybnosti a elektrický prúd a jeho účinky na ľudské 
telo.

Študenti  odpovedali  rôzne,  tu  je  sumár  ich 
odpovedí: Newtonov pohybový zákon, 1. Newtonov 
pohybový  zákon,  zákon  zotrvačnosti,  zákon  sily, 
zákon akcie a reakcie,  silové pôsobenie, elektrina, 
elektrické  javy,  gravitácia,  gravitačný  zákon, 
vodivosť  kovov,  deformácia,  Coulombov  zákon, 
moment  sily,  trenie,  zákon  zachovania  energia, 

elektrické  napätie,  elektrický  náboj,  elektricky 
nabité teleso. Niektorí sa odpovede zdržali. Z tých, 
čo odpovedali, mali v podstate všetci pravdu, lebo 
všetky  z  týchto  fyzikálnych  zákonov  a  javov  sa
v ukážke dajú nájsť. Avšak podľa nášho očakávania 
odpovedalo viac ako 70% respondentov (19), z toho 
takmer  41% chlapcov (11)  a  takmer  30% dievčat 
(8).  Iba  z  chlapcov  odpovedalo  podľa  nášho 
očakávania takmer 79% (11) a iba z dievčat takmer 
62% (8).

Graf č.1 zobrazuje koľko percent respondentov 
si  všimlo  daný  fyzikálny  zákon  alebo  jav.  Čísla 
reprezentujú nasledovné fyzikálne zákony a javy:

1. Newtonov pohybový zákon,
2. 1.  Newtonov  pohybový  zákon  –  zákon 

zotrvačnosti,
3. 2. Newtonov pohybový zákon – zákon sily,
4. 3.  Newtonov  pohybový  zákon  –  zákon

o vzájomnom pôsobení telies,
5. elektrina, elektrické javy,
6. gravitácia, gravitačný zákon,
7. vodivosť kovov,
8. deformácia,
9. Coulombov zákon, elektricky nabité teleso,
10. moment sily,
11. trenie,
12. zákon zachovania energie,
13. elektrické napätie.

Graf 1 Fyzikálne zákony a javy, ktoré si študenti 
všimli

Najviac  študentov  upozornilo  na  gravitáciu,  6. 
fyzikálny  jav  v  našom  zozname.  Bolo  to  takmer 
41%  respondentov  (11)  z  toho  takmer  19% 
chlapcov (5) a viac ako 22% dievčat (6).

Najviac  chlapcov  písalo  o  3.  Newtonovom 
pohybovom  zákone,  4.  fyzikálny  zákon  v  našom 
zozname,  teda  o  zákone  o  vzájomnom  pôsobení 
telies,  z  ktorého sa  dá  odvodiť  zákon zachovania 
hybnosti.  Takúto  odpoveď  sme  od  študentov  aj 
očakávali.  Bolo  to  takmer  43%  (6).  Celkovo
na  tento  zákon  upozornilo  viac  ako  37% 
respondentov (10) z čoho viac ako 22% chlapcov 
(6) a takmer 15% dievčat (4).
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Dievčatá najviac písali o gravitačnom zákone, 6. 
fyzikálny zákon v našom zozname. Viac ako 46% 
dievčat (6) si tento zákon všimlo.

U chlapcov ani jeden neupozornil na elektrické 
napätie  v  analyzovanej  scéne,  13.  fyzikálny  jav
v našom zozname.

U  dievčat  si  ani  jedno  nevšimlo  deformáciu
(8. jav), moment sily (10. jav) a zákon zachovania 
energie (12. zákon).

Ani  jeden  z  týchto  nepovšimnutých  javov  a 
zákonov  nebol  v  analyzovanej  scéne  veľmi 
podstatný. My sme najviac očakávali odpovede so 
4. a 5. fyzikálnym zákonom v našom zozname.

5.  fyzikálny jav,  elektrina a elektrické javy,  si 
všimlo takmer 30% respondentov (8) z toho takmer 
19% chlapcov (5) a viac ako 11% dievčat (3).

Prvé tri najviac popísané fyzikálne zákony a javy 
boli 2., 4. a 6., teda 1. Newtonov pohybový zákon
o  zotrvačnosti,  3.  Newtonov  pohybový  zákon
o vzájomnom pôsobení telies a gravitácia.

Na  druhú  otázku „Čo  podľa  teba  nebolo
v  danej  scéne  urobené  správne  po  fyzikálnej 
stránke?“,  sme  očakávali  odpovede:  Nebol 
dodržaný  zákon  zachovania  hybnosti.  A  nebola 
správne zobrazená reakcia ľudského tela po zásahu 
elektrickým prúdom.   Elektrický prístroj  bol  stále 
nabitý,  hoci  sa  ním  Sherlock  už  raz  dotkol 
nepriateľa,  čím  ho  vybil.  Keď  Sherlock  použil 
prístroj  prvýkrát,  nepriateľ  ho  škrtil.  Teda 
zasiahnutý mal byť aj Sherlock, nielen nepriateľ.

Odpovede študentov, ktoré boli správne:
• Elektrická vidlička, ktorá odhadzuje ľudí a 

ani nebola pripojená k zdroju.
• Po  zásahu  elektrickým  zariadením  nemal 

odletieť na 10 m.
• Zákon  akcie  a  reakcie  –  hybnosť  -  malo 

Sherlocka odkopnúť späť tiež. 
• Šokovač nebol nabitý pri tom jak sa dotkol 

toho potrubia, čo ho koplo.
• Posledný zásah nepriateľa prístrojom nemal 

byť, pretože prístroj už bol vybitý.
Nesprávne odpovede študentov:
• Vybitie elektrickej „zbrane“ rukou.
• Elektrická  vodivosť,  údery,  uzemnenie  el. 

prúdu.
• Bez toho, aby sa mu niečo vážne stalo, sa 

chytil elektriny.
• Všetko bolo správne.
• Ak by aj ten nástroj bol dostatočne nabitý a 

dokázal by odhodiť takého veľkého chlapa, 
trvalo by mu dlhšie, kým by sa zotavil.

• Keď skákali z okna.
Dôvody, prečo sme tieto odpovede neuznali ako 

správne,  sú  nasledovné.  Prvá  odpoveď,  vybitie 
elektrickej „zbrane“ rukou, nie je pravdivá - keď sa 
človek  chytí  nejakého  predmetu,  ktorý  je  nabitý 
elektrickým nábojom,  tak  ho  uzemní  a  elektrický 
náboj  sa  vybije.  Pri  druhej  odpovedi,  elektrická 
vodivosť, údery, uzemnenie el. prúdu, sa to zdá byť 

všetko v poriadku.  Slovné spojenie  „zdá sa“  sme 
použili  preto,  lebo  nám  nie  je  zrejmé  čo  myslel 
respondent  odpoveďou  údery.  Ak  myslel 
odhadzovanie  človeka  po  zásahu  elektrickým 
prúdom,  tak  mal  pravdu,  ale  ak  myslel  nejaké 
údery,  ktoré  tam  padli  medzi  nepriateľmi,  ktorí 
bojovali,  tak  pravdu  veru  nemal.  Elektrická 
vodivosť  a  aj  uzemnenie  elektrického  prúdu  boli
v poriadku. No respondent mohol naznačovať niečo 
v takom zmysle, že keď Sherlock priložil elektrický 
prístroj na nepriateľa prvýkrát, tak elektrický prúd 
by  tam  mal  ísť  cez  vestu,  ktorá  by  mala  byť 
elektrický izolant. Preto respondent nemusel byť pri 
tejto scéne s elektrickou vodivosťou spokojný. Ak 
myslel  na  tieto  fakty,  tak  to  mohol  presnejšie 
opísať, pretože my sa teraz môžeme len domnievať 
ako to naozaj pochopil. Ďalšiu odpoveď, bez toho, 
aby sa mu niečo vážne stalo, sa chytil elektriny, sme 
považovali  za nesprávnu preto,  lebo my nevieme, 
ako veľmi bol elektrický prístroj nabitý. Môžeme sa 
chytať aj elektricky nabitých predmetov - koľkokrát 
sa  človeku  stane,  že  ho  „kopne“,  keď  sa  chytí 
niečoho,  čo  bolo  nabité.  Môžeme  sa  „chytiť 
elektriny“  a  nemusí  sa  nám  nič  vážne  stať. 
Odpoveď,  všetko  bolo  správne,  nie  je  správna, 
pretože my sme v danej filmovej scéne odhalili štyri 
fyzikálne nepresnosti. Nasledujúcu odpoveď, ak by 
aj  ten  nástroj  bol  dostatočne nabitý a  dokázal  by 
odhodiť  takého  veľkého  chlapa,  trvalo  by  mu 
dlhšie,  kým  by  sa  zotavil,  sme  neuznali
z  podobných  dôvodov  ako  odpoveď  o  chytení 
elektriny. Posledná odpoveď, keď skákali z okna, sa 
nám zdá byť správna. Teda pri skoku z okna, sme 
nepozorovali  žiadne  nepresnosti.  Ak  tam  boli, 
mohol  ich  dotyčný  respondent  popísať 
podrobnejšie.

Správne  odhalilo  chyby viac  74% (20)  z  toho 
viac ako 44% chlapcov (12) a takmer 30% dievčat 
(8).  Z  daných  74%  (20)  ani  jeden  respondent 
neuviedol štyri fyzikálne nepresnosti, ktoré sme my 
očakávali. Aspoň jednu chybu odhalilo takmer 86% 
chlapcov (12) a  takmer 62% dievčat (8). Iba jediný 
respondent  napísal  viac  ako  jednu  nepresnosť. 
Študenti  sa  asi  uspokojili  s  tým,  keď našli  jednu 
nepresnosť  a  ďalšie  sa  už  ani  nepokúšali  hľadať. 
Možno by bolo dobré im najskôr rozdať dotazník, a 
potom im filmovú scénu ukázať. Hoci je pravda, že 
sme  študentov  pred  pustením  filmovej  scény 
upozornili,  aby sa pri  jej  pozeraní  sústreďovali  aj
na  zobrazenie  fyzikálnych  javov  a  zákonov
v ukážke.

Na grafe č. 2 môžeme vidieť aké chyby študenti 
odhalili.  Číslo 1, a teda modrá farba, reprezentuje 
zákon  zachovania  hybnosti.  Teda,  ak  odletel 
nepriateľ,  tak  mal  odletieť  aj  Sherlock  Holmes. 
Alebo ak Sherlock ostal na mieste, tak mal ostať aj 
nepriateľ.  Pri  čísle  2,  červenej  farbe,  si  študenti 
všimli, že hoci bol elektrický prístroj už raz vybitý, 
správal sa tak, akoby bol nabitý. Číslo 3, žltá farba, 
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sú  odpovede,  ktoré  zahŕňajú  účinky  elektrického 
prúdu  na  ľudské  telo.  Keď  sa  Sherlock  dotkol 
nepriateľa  elektrickým  prístrojom,  začal  ním 
pretekať  prúd,  a  mal  dostať  kŕč.  Nemal  odletieť. 
Pod číslom 4, zelenou farbou, sa skrýva nepresnosť, 
pri  ktorej  nepriateľ  škrtil  Sherlocka  a  on  sa  ho 
dotkol nabitým elektrickým prístrojom, a elektrický 
náboj  zasiahol  len  nepriateľa,  ale  k  Sherlockovi 
neprešiel,  lenže  ľudské  telo  je  elektrický  vodič. 
Takže  po  správnosti  by  mal  byť  zasiahnutý  aj 
Sherlock.  Číslo  5,  hnedá  farba,  znázorňuje
1 respondenta, ktorý uviedol druhú aj tretiu chybu. 
Posledné číslo 6, belasá farba, zobrazuje množstvo 
študentov,  ktorý  žiadne  chyby  a  nepresnosti 
neodhalili.

Graf 2 Odhalené nepresnosti

Prvá  chyba  súvisiaca  so  zachovaním  zákona 
hybnosti  bola  odhalená takmer 19% respondentov 
(5) z toho takmer 15% chlapcov (4) a takmer 4% 
dievčat  (1).  Druhú  chybu,  ktorá  súvisela
s  permanentne  nabitým  elektrickým  prístrojom, 
odhalilo  takmer  26%  respondentov  (7)  z  toho 
takmer 15% chlapcov (4) a viac ako 11% dievčat 
(3).  Tretia  chyba  o  účinkoch  elektrického  prúdu
na  ľudské  telo  bola  odhalená  takmer  30% 
respondentov (8) z toho takmer 19% chlapcov (5) a 
viac  ako 11% dievčat  (3).  Poslednú chybu,  že  sa 
nepriateľ a Sherlock spolu dotýkali,  keď Sherlock 
priložil  nabitý  prístroj  na  nepriateľa,  si  nevšimol 
nikto.

Najviac študentov (7), takmer 26%, si všimlo, že 
boli  nesprávne  zobrazené  účinky  ľudského  tela
na pretekajúci elektrický prúd skrz.

Na grafe č.3 je zobrazený pomer chlapcov - 1, 
viac ako 44% (12), ku dievčatám - 2, takmer 26% 
(7).  A  sivou  farbou  je  zobrazených  takmer  30% 
respondentov (8) z toho viac ako 7% chlapcov (2) a 
viac ako 22% dievčat (6), ktorí si nevšimli žiadnu 
chybu.

Graf 3 Pomer chlapcov a dievčat v odhaľovaní chýb 
a nepresností

Tretia otázka „Ako by si navrhol/la scénu, aby 
bola  z  hľadiska  dodržania  a  využitia  fyzikálnych 
javov  a  zákonov  v  poriadku?“  bola  najmenej 
atraktívna, pretože až 10% respondentov na ňu buď 
nijako neodpovedalo, alebo len napísalo neviem.

My  sme  očakávali,  že  nám  objasnia  odhalené 
nepresnosti  z  druhej  otázky a pri  tejto  otázke ich 
popíšu,  akoby to malo byť správne.  Ako sa  mala
v skutočnosti scéna odohrať, keby to nebol film, ale 
reálny  život.  Očakávali  sme  odpovede  ako: 
Sherlock mal byť takisto odhodený, nielen nepriateľ 
s ktorým bojoval, dokonca ešte ďalej ako nepriateľ, 
pretože  Sherlock  je  menšieho  vzrastu,  a  preto 
predpokladáme,  že  má  menšiu  hmotnosť.  Keď 
človekom  začne  pretekať  elektrický  prúd,  tak 
dostane kŕč a nemôže sa pustiť. Môže nastať niečo 
také,  že pri  prechode elektrického prúdu telom sa 
telo stiahne,  čo môže vyzerať ako odskočenie,  no 
určite  neodletí.  Mal  byť  zasiahnutý  aj  Sherlock 
Holmes.  Elektrický  prístroj  stále  nabíjať,  alebo 
nosiť  nabíjačku  so  sebou.  Alebo  opakovane 
elektrický prístroj nepoužívať.

Odpovede  od  študentov,  ktoré  sme  považovali
za správne:

• Dať preč elektrickú vidličku, ktorá dokázala 
odhodiť človeka.

• Zásah  elektrinou  by  ho  len  potriasol  a 
omráčil.

• Sherlock to mal doňho hodiť.
• Mal by odletieť aj Sherlock Holmes alebo 

by nemal odletieť nepriateľ.
• Aby  sa  prístroj  nesprával  ako  elektricky 

nabitý, keď ho už raz Sherlock vybil.
• Tá vec, by sa nabíjala sama, vyrobil by sa 

náboj a dalo sa ju použiť znova a znova.
• Trošku  zmierniť  gravitačné/odstredivé 

účinky elektrického prístroja.
Odpovede, ktoré sme považovali za nesprávne:

1
2
3

1
2
3
4
5
6
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• V scéne  keď sa  veľký muž dotkol  dýkou 
železa a Sherlock ho elektricky „kopol“, by 
som použil železnú trúbku a nie dýku, lebo 
rukoväť dýky je obalená kožou, takže by ho 
to teoreticky nemalo kopnúť.

• Nepoužíval  by  som  špeciálne  efekty  a 
úpravy videa.

• Podľa mňa nie je možné spraviť takú scénu, 
aby z hľadiska fyziky bola bezchybná.

• Zákon akcie a reakcie v prípade úderu tyče 
do pevného železného stĺpu nefungoval.

• Nijak, mne sa to páčilo.
• Človek potrasený takým veľkým nábojom 

by sa nepostavil tak rýchlo.
Dôvody, prečo sme tieto odpovede začlenili 

medzi  nesprávne,  sú  rozpísané  zvlášť  ku  každej 
odpovedi.  Prvá  odpoveď „V scéne  keď sa  veľký 
muž dotkol dýkou železa a Sherlock ho elektricky 
„kopol“, by som použil železnú trúbku a nie dýku, 
lebo rukoväť dýky je obalená kožou, takže by ho to 
teoreticky nemalo kopnúť.“ V tejto odpovedi  sme 
neuznali to, že nepriateľ síce držal v ruke niečo ako 
dýka, ale on sa toho železa aj tak dotýkal rukou a 
nie cez tú dýku. Inak by to bolo správne. Koža by 
elektrický náboj odizolovala, a preto by ho to nijako 
nezasiahlo.  Odpoveď,  že  by  respondent  navrhol 
nepoužívať špeciálne efekty je síce v poriadku, ale 
my sme sa pýtali na dodržanie fyzikálnych zákonov 
a  javov.  Očakávali  sme  odpoveď  viac  fyzikálne 
zameranú. Tak isto aj nasledujúca odpoveď, že nie 
je možné takú scénu vytvoriť, sme neuznali, lebo by 
sa to dalo, keby filmári konzultovali svoje nápady aj 
s odborníkom v danej oblasti. Odpoveď, že zákon 
akcie  a  reakcie  v  prípade  úderu tyče do pevného 
železného stĺpu nefungoval, sme neuznali, lebo nám 
nie  je  jasné,  aký  železný  stĺp  mal  respondent  na 
mysli. Odpoveď, že sa respondentovi filmová scéna 
páčila,  je  síce  pekná,  ale  z  hľadiska  fyzikálnych 
javov  a  zákonov  sa  nijako  nevylepší  a  nebude 
reálnejšia.  Odpoveď  „Človek  potrasený  takým 
veľkým nábojom by sa nepostavil tak rýchlo.“ sme 
neuznali preto, lebo my veľkosť elektrického náboja 
na  nabitom  elektrickom  prístroji  nepoznáme. 
Nevieme, aké účinky by to na človeka malo, lebo 
nikde  vo  filmovej  scéne  táto  informácia  nebola 
spomenutá.

Správne  odpovedalo  iba  takmer  41% 
respondentov (11) z toho viac ako 33% chlapcov (9) 
a viac ako 7% dievčat (2). Správne odpovedalo viac 
ako 64% chlapcov (9) a viac ako 15% dievčat (2).

Všetky odpovede sme nevypisovali.  Vždy sme 
ich  rozdelili  na  správne  a  nesprávne.  Keď  boli 
odpovede  podobné,  tak  sme  uviedli  len  jednu
z nich.

5.2 Druhá časť

Potom v  obidvoch  skupinách  nasledovala  riadená 
diskusia.  Na  otázku  ako  znie  zákon  zachovania 

hybnosti  študenti  veľmi  nechceli  odpovedať.  Buď 
sa ostýchali alebo to jednoducho nevedeli, tak sme 
im  analytické  vyjadrenie  napísali  na  tabuľu.  Aj
pri prvej, aj pri druhej skupine bolo študentom treba 
pomôcť a naviesť ich.

Nasledujúca  otázka  zisťuje,  či  bol  zákon 
zachovania  hybnosti  v  predloženej  scéne  využitý. 
Študenti  v prvej  skupine odpovedajú správne a aj 
správne určujú kedy:  „Tam, kde ho to  odhodilo.“ 
Zatiaľ  čo  študenti  v  druhej  skupine  mali  s  touto 
otázkou  malý  problém.  Odpovedali,  že  pri  tejto 
scéne mal byť zákon zachovania hybnosti využitý, 
ale  nevedeli  určiť  kedy.  Avšak  nakoniec  sme 
dospeli  k  správnemu určeniu,  že  to  malo  byť  pri 
odhodení nepriateľa Sherlocka.

Ďalšia otázka má podnietiť študentov k použitiu 
fantázie, aby vymysleli ako by scéna vyzerala, keby 
bol zákon zachovania hybnosti využitý. Spoločnými 
silami sme dospeli k záveru, že by malo odhodiť aj 
Sherlocka Holmesa, nielen jeho nepriateľa. Ale táto 
otázka  sa  vlastne  dala  zodpovedať  už  pri  tej 
predchádzajúcej,  keďže  mali  určiť  kedy  sa  mal 
zákon  zachovania  hybnosti  vyskytnúť,  tak 
spomenuli aj rozuzlenie.

Potom nasleduje sekcia otázok, ktorá sa zaoberá 
elektrinou. Prvá otázka z tejto sekcie je o tom, ako 
reaguje ľudské telo na zásah elektrickým prúdom. 
Študenti z prvej skupiny správne tušia a aj vedia, že 
sa majú napr. zježiť vlasy, avšak odhodiť človeka 
nemôže.  Nepriateľ  Sherlocka  Holmesa  by  sa  mal 
tackať v sklade. Elektrický náboj by mal zasiahnuť 
nervovú sústavu.  Človek by  mal  ostať  omráčený, 
paralyzovaný. Ktosi ešte poznamenal, že nepriateľ 
nemal vlasy,  tak sa mu mali  ježiť fúzy.  V druhej 
skupine študenti tiež správne odpovedali, že človek 
by mal dostať kŕče a padnúť na zem.

Nasledujúca otázka mala byť k scéne, ktorá bola 
pustená študentom. Predchádzajúca otázka mala byť 
len všeobecná, no nepodarilo sa to separovať, lebo 
po  vzhliadnutí  filmovej  scény  si  študenti
pri  odpovedi  na  predchádzajúcu  otázku  pomáhali
s tým, čo videli.

Ako  by  vyzerala  filmová  scéna,  keď nepriateľ 
škrtil  Sherlocka  a  on  ho  zasiahol  elektrickým 
prístrojom? Študenti odpovedali, že elektrický náboj 
by mal zasiahnuť obidvoch.

Na  otázku  o  tom,  či  mal  zasiahnuť  elektrický 
výboj nepriateľa Sherlocka Holmes aj napriek tomu, 
že už ho Sherlock raz použil,  študenti  odpovedali 
správne. Nemal, pretože už bol vybitý.

V  závere  bola  položená  otázka,  či  bola  alebo 
nebola  filmová  scéna  reálna.  Študenti  v  prvej 
skupine odpovedali tak, že nebola, pretože nepriateľ 
Sherlocka Holmesa mal ostať omráčený. A teda aj 
na  základe  skôr  spomenutých  dôvodov  by  scéna 
nemala  byť  reálna.  V  druhej  skupine  sa  našiel 
študent, ktorý tvrdil, že scéna bola reálna, pretože 
išlo  predsa  o  Sherlocka  Holmesa  a  my  nevieme, 
akými  špeciálnymi  schopnosťami  on  disponuje. 
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Tento študent však zabudol nato, že nielen Sherlock 
Holmes, ale aj jeho nepriateľ nepodliehal zákonom 
fyziky.

Študenti mali pripomienku, že by bolo vhodné, 
keby  filmovú  scénu  videli  aspoň  trikrát,  aby  sa
s  ňou  lepšie  zoznámili  a  mohli  si  všimnúť  viac 
detailov.

6 Manuál pre učiteľov, ktorí by 
chceli využiť filmové scény
vo vyučovaní

V  tomto  manuáli  je  popísaný  postup,  ako  sme 
filmové scény využili vo vyučovaní my. Ako sme 
filmové  scény  spracovali  a  ako  sme  ich
vo  vyučovaní  využili.  Uvádzame  aj  nejaké  iné 
možnosti  využitia  filmových  scén  vo  vyučovaní, 
nielen  tú,  ktorú  sme  overovali  na  hodine
so študentmi.

Najskôr  sme vybrali  niekoľko filmových scén, 
ktoré  nás  zaujali.  My  sme  sa  zamerali  skôr
na  filmové  scény,  ktoré  učiteľ  využije
na preskúšanie študentov, aby ju študenti zhodnotili 
a  analyzovali  z  hľadiska  dodržania  fyzikálnych 
javov a zákonov. Avšak ak filmová scéna zobrazuje 
zaujímavé spracovanie istého fyzikálneho javu, dá 
sa  použiť  aj  ako  demonštračná  ilustrácia  hodiny, 
kde študenti môžu vidieť konkrétny fyzikálny zákon 
alebo jav v praxi.

Ďalší  krok  bol  filmovú  scénu  čo  najlepšie 
vystrihnúť.  Aby  tam  nebol  zbytočne  dlhý  úvod, 
ktorý  by  pozornosť  študentov  mohol  upriamiť 
nesprávnym smerom. Avšak zase nie prikrátku, aby 
nebolo  náhle  vpadnutie  do  deja,  kde  sa  študenti 
nebudú vedieť zorientovať, čo sa kde stalo, ako sa 
to  udialo.  Študenti  by  mali  vidieť  nejaký  krátky 
úvod a  až  potom by sa  mal  odohrať  požadovaný 
fyzikálny  jav.  Zlatý  rez  treba  využiť  aj  pri  tejto 
činnosti.  My  sme  na  strihanie  použili  strihací 
program  Windows  Movie  Maker.  Je  v  podstate 
súčasťou  každého  Windows-u,  alebo  sa  dá 
jednoducho  doinštalovať.  Na  strihanie  existujú  aj 
ďalšie programy napr. Adobe Premiere Pro či Final 
Cut.

Keď už je filmová scéna nastrihaná a pripravená 
na premietanie,  treba si  k nej  prichystať potrebný 
materiál. Ak ide o filmovú ukážku, ktorá by mala 
pomôcť  pri  vysvetľovaní  pre  študentov  nového 
fyzikálneho  poznatku,  netreba  si  k  danej  scéne 
prichystať žiadne materiály, teda až na samostatné 
prípravy  učiteľa,  ktoré  by  mal  mať  na  každú 
vyučovaciu hodinu.

My sme vytvorili  pracovné listy  alebo stačí  aj 
jednotlivé  otázky  k  ukážke  premietnu
cez  dataprojektor.  Táto  metóda  je  pre  filmové 
scény, ktoré sú určené na preskúšanie fyzikálneho 
javu po prebratí vyučovacieho celku. Taktiež sa dá 
u študentov skúmať rozvoj kritické myslenie podľa 

toho,  koľko  chýb  a  nepresností  v  premietnutej 
ukážke odhalia.

Pre lepšie pochopenie tvorby pracovných listov 
uvádzame aj postup, akým sme sa snažili riadiť my. 
Prvá časť pracovných listov je v podstate stále taká 
istá. Ide o tri otázky:

1. Aké fyzikálne zákony alebo javy boli/mali 
byť v danej scéne využité?

2. Čo  podľa  teba  nebolo  v  danej  scéne 
urobené správne po fyzikálnej stránke?

3. Ako  by  si  navrhol/la  scénu,  aby  bola
z hľadiska dodržania a využitia fyzikálnych 
javov a zákonov v poriadku?

Prvá otázka študentov navádza, aby sa zamysleli 
nad tým, aké fyzikálne zákony a javy sa vo filmovej 
scéne  mali  nachádzať  alebo  sa  poprípade 
nachádzali.  Ide o to, že študenti v ukážke nebudú 
sledovať len dej, ale budú sa v nej snažiť hľadať aj 
fyzikálne  zákonitosti.  Druhá  otázka  už  poukazuje 
nato, že daná ukážka nebude až taká bezchybná, čo 
sa  fyziky  týka,  a  teda  mali  by  sa  snažiť  odhaliť 
nejaké  fyzikálne  nezmysly,  ktoré  filmári 
neuvažovali,  ale  pre  lepšie  efekty ich jednoducho 
zahrnuli  do  filmu.  Pri  tretej  otázke  študenti 
využívajú  svoje  vedomosti  a  snažia  sa  navrhnúť, 
ako  by  to  v  skutočnosti  naozaj  prebiehalo.  Táto 
otázka vlastne vychádza z druhej otázky, pretože ak 
neodhalia v ukážke žiadne nepresnosti, tak ani nič 
nenavrhnú  na  jej  zlepšenie.  Tí  študenti,  ktorí
v druhej otázke prišli nato, že nie všetko zodpovedá 
realite  a  fyzikálnym  zákonom,  pri  tejto  otázke 
napíšu návrhy, ako by to filmári po správnosti mali 
natočiť.

Tieto  tri  otázky  môže  učiteľ  študentom  buď 
napísať na tabuľu, alebo sa ich ústne opýtať, je však 
dobré,  ak  študenti  medzi  sebou  svoje  odpovede 
nekonzultujú,  ale  napíšu  ich  na  papier,  resp.
do  zošita.  My  sme  študentom  dali  dotazníky
s týmito tromi otázkami. Po vyplnení sme dotazníky 
pozbierali, pretože sme ich chceli spracovávať. Ak 
si  však  učiteľ  nerobí  žiaden  prieskum,  alebo  ich 
neskúša,  môže  im  dotazníky  nechať  a  pristúpiť
k diskusii.

V diskusii by bolo vhodné, keby bol učiteľ skôr 
len  nestranným pozorovateľom,  počúval  návrhy a 
odôvodnenia študentov.  Tým,  že ich nechá medzi 
sebou svoje riešenia konzultovať a neprezrádza im 
vlastné  stanovisko,  študentom  necháva  priestor 
nato,  aby  mohli  rozvíjať  svoje  kritické  myslenie. 
(Kolláriková, 1995)

Po  tejto  diskusii  sa  môže  prejsť  k  riadenej 
diskusii podľa druhej časti pracovných listov. Tieto 
otázky už nie je potrebné vypracovávať písomne a 
samostatne.  Stačí,  ak  budú  iba  akýmsi  oporným 
bodom pri priebehu diskusie, aby sa mal učiteľ o čo 
oprieť, načo upozorniť. Tieto otázky sú vytvorené 
tak, aby bola položená najskôr nejaká navádzajúca 
otázka.  Konkrétne  v  pracovnom  liste,  ktorý  sme 
overovali na hodine so študentmi táto otázka znela: 
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Ako znie zákon zachovania hybnosti? Od študentov 
sme  očakávali,  že  keď  sa  ich  na  niečo  takéto 
opýtame, tak asi smerujeme k tomu, že aj v ukážke 
sa  kdesi  tento  zákon  mal  nachádzať.  Alebo  ich 
učiteľ len jednoducho chce zneistiť a pýta sa ich na 
irelevantné  zákony.  Ďalšia  otázka  bola,  či  sa 
spomínaný  zákon  v  ukážke  nachádzal.  Študenti 
hneď  odpovedali  áno.  Avšak  nevedeli  hneď 
odpovedať  aj  na  podotázku,  kedy,  teda  asi  ich 
predchádzajúca  otázka  naviedla  na  myšlienky,  že 
keď sa učiteľ na niečo pýta, tak to asi nie je od veci. 
Po  troške  premýšľania  samozrejme  prišli  aj  nato, 
kedy presne sa mal tento zákon v ukážke využívať. 
Ďalšia  otázka  zase  iba  presnejšie  konkretizuje  tú 
predošlú. Ale ešte ďalšia otázka sa už pýta na iný 
aspekt  fyzikálnych  javov  v  ukážke.  Tak  isto  ako
pri  zákone  zachovania  hybnosti,  aj  pri  účinkoch 
elektrického  prúdu,  treba  postupovať  obdobne. 
Najskôr  iba  všeobecnú  otázku  a  potom  ju 
konkretizovať na filmovú ukážku. Tieto otázky by 
mali  byť  upresňujúcimi  otázkami  k  prvej  časti 
pracovného listu. V závere tejto riadenej diskusie by 
mala byť otázka, či bola filmová scéna zobrazená 
reálne alebo nie. Táto otázka je akousi sumarizáciou 
toho, čo sme celý čas rozoberali.  Môže sa pri nej 
upozorniť  na  konkrétne  fyzikálne  nepresnosti
v  ukážke  a  na  to,  ako  by  mali  byť  správne 
zobrazené.  Študenti  by mohli  uviesť aj  iné filmy, 
ktoré videli, kde bola podobná tematika ako pri tejto 
ukážke, podobné fyzikálne zákony a javy.

Pracovné  listy  však  môžu  byť  využité  iba  na 
samostatnú prácu študentov,  kde si  každý študent 
zvlášť vypracuje svoj pracovný list. Táto možnosť 
môže byť aj preskúšaním študentov.

Ďalšou možnosťou je rozvíjať v študentoch ich 
prácu  v  skupinách.  Kde  každá  skupina  dostane 
jeden  vlastný  pracovný  list,  ktorý  budú 
vypracovávať  spoločne  ako  skupina.
Po  vypracovaní,  bude  každá  skupina  svoje 
odpovede obhajovať a snažiť sa ostatným vysvetliť, 
prečo si  myslia,  že by to malo byť tak,  ako si  to 
myslia práve oni. Študenti medzi sebou diskutujú a 
prezentujú svoje  riešenia.  Učiteľ do tejto diskusie 
nemusí  vstupovať,  môže  nechať  študentov  prísť
na vlastné závery.

Už  neostáva  nič  iné  ako  popriať  vám  veľa 
úspechov  a  dobrých  skúseností  s  filmovými 
ukážkami vo vyučovaní.

Podobný  manuál  s  názvom  Příprava 
filmových ukázek do hodin fyziky uvádza aj J. Reichl 
v  jeho  príspevku  na  Šoltésových  dňoch  2009 
(Šoltésove dni  2009). On však uvádza iba to,  ako 
pracovať s filmovými ukážkami, neuvádza to, ako 
vytvárať otázky, ktoré by mali študentom umožniť 
rozvíjať kritické myslenie.

7 Záver
Táto  práca  sa  zaoberá  filmovými  scénami  a  ich 
využitím vo vyučovaní. Touto prácou by sme chceli 
trošku  zatraktívniť  vyučovanie  fyziky  pomocou 
moderných prostriedkov, akým je aj film.

Ak študentom predložíme nejakú filmovú scénu 
a  budeme  ju  spoločne  rozoberať  a  posudzovať, 
študenti  sa  stanú  aktívnou  zložkou na  vyučovaní, 
nielen pasívnymi poslucháčmi.

Keďže  učiteľ  musí  ísť  na  vyučovaciu  hodinu 
pripravený  a  vybranú  filmovú  scénu  si  musel 
predtým sám analyzovať a zhodnotiť, tak sa pokúsi 
študentov  viesť  cez  vybratú  scénu,  tak  ako 
postupoval on. Samozrejme, ak sa študentom bude 
analyzovanie dariť  samostatne,  nie  je zasahovanie 
učiteľa potrebné. Učiteľ by sa mal v tomto prípade 
starať  o  správny  chod  vyučovacej  hodiny,  aby 
študenti  zase  neodbočili  nejakým  úplne  iným 
smerom, ako bolo pôvodne zamýšľané.

Tak isto je potrebné vhodné zaradenie filmovej 
scény do vyučovania. Ak má filmová scéna slúžiť 
na  overenie  porozumenia  preberaného  učiva,  je 
potrebné filmovú scénu zaradiť až po prebratí tohto 
vyučovacieho  celku,  aby  sa  študenti  vo  svojich 
myšlienkach mali o čo oprieť. Ak má filmová scéne 
slúžiť na demonštráciu nejakého fyzikálneho javu, 
tak by mala byť zaradená na začiatku vyučovacieho 
celku.
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Cieľom tejto práce je vytvoriť aktivity a 
pracovné listy, pomocou ktorých si žiaci aktívnou 
poznávacou činnosťou osvoja poznatky o relatívnej 
vlhkosti vzduchu. Považujeme ich za dôležité, 
nakoľko vlhkosť vzduchu vo veľkej miere 
ovplyvňuje naše zdravie i náš pocit pohodlia. 

Naša práca obsahuje odbornú časť, v ktorej 
poskytujeme základné charakteristiky týkajúce sa 
vlhkosti vzduchu. Rozoberáme aj vplyv vlhkosti 
vzduchu na človeka. Vlhkosť vzduchu ovplyvňuje: 
 potenie; 
 funkciu slizníc; 
 pocitové teplo. 

Poznatky o relatívnej vlhkosti vzduchu sa 
využívajú aj pri snahe zvýšiť komfort ľudí 
pracujúcich napr. v továrňach a kanceláriách, avšak 
sú podstatné aj z hľadiska turizmu. Na základe 
výskumov (Berglund, 1993) bola určená tzv. 
konformná zóna človeka v závislosti od teploty 
a relatívnej vlhkosti vzduchu. Mimo tejto zóny má 
človek pocit sucha, chladu, dusna alebo horúčavy. 

Druhú časť práce predstavujú nami vytvorené 
aktivity, pracovné listy a analýzy k aktivitám. Sú 
navrhnuté tak, aby viedli k zavedeniu pojmu 
relatívna vlhkosť vzduchu. 

Aktivita Vlhký vzduch je skonštruovaná v 
súlade so Štátnym vzdelávacím programom fyziky, 
podľa ktorého žiak po zvládnutí obsahu z témy 
Vyparovanie a kondenzácia. Nasýtené pary. „pozná 
využitie informácie o relatívnej vlhkosti vzduchu v 
miestnosti a vonku.“ [MŠ SR, 2011] Pozostáva 
z piatich otázok, o ktorých sa v celej triede, 
respektíve v menších skupinách diskutuje. Úlohou 
učiteľa je usmerňovať diskusiu. Formou dotazníka 
sme tieto otázky zadali žiakom 2. ročníka gymnázia 
v Dunajskej Strede cieľom dozvedieť sa žiacke 
miskoncepcie. V analýze aktivity uvádzame nielen 
riešenia otázok, ale aj možné či konkrétne odpovede 
žiakov a odporúčaný priebeh diskusie. 

Pracovné listy k ďalším dvom aktivitám sú už 
nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu. 
„Definovať absolútnu a relatívnu vlhkosť vzduchu a 
vysvetliť pojem rosný bod“ patrí medzi cieľové 
požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov 
z fyziky. [MŠ SR, 2011] 

Pre vykonanie experimentov obsiahnutých v 
Pracovnom liste 1 sú dôležité zručnosti pri práci 
s MoLab-om. Prvá úloha je zameraná na určenie 

závislosti relatívnej vlhkosti od teploty vzduchu pri 
nezmenenej absolútnej vlhkosti vzduchu v uzavretej 
sústave. Úmysel druhej úlohy je vyvolať u žiakov 
kognitívny konflikt. Od študentov žiadame, aby 
experiment zopakovali s tým rozdielom, že 
v uzavretej sústave bude niekoľko kvapiek vody. 
Študenti očakávajú rovnaký priebeh, ako 
v predchádzajúcej úlohe, ale relatívna vlhkosť sa so 
stúpajúcou teplotou naopak zvyšuje. 

Pracovný list 2 k ďalšej aktivite znovu pozostáva 
z dvoch úloh. Cieľom prvej je experimentálne určiť 
rosný bod pri rôznych teplotách a absolútnych 
vlhkostiach vzduchu. Za dôležité pokladáme práve 
žiakovo uvedomenie si, že rosný bod existuje, dá sa 
dosiahnuť a závisí od počiatočných podmienok. 
Druhá úloha dáva spätnú väzbu o zvládnutí 
tematiky. K riešeniu tejto úlohy je nutná syntéza 
nadobudnutých poznatkov a teda zvládnutie 
všetkých experimentov obsiahnutých v obidvoch 
pracovných listov. 
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Rozšírený abstrakt
V dnešnej dobe je vyučovanie matematiky

z pohľadu žiaka vnímané vo väčšej miere skrz jeho 
zážitky z hodiny a použité vyučovacie metódy. Pre 
niektorých žiakov môže byť matematika ako 
„surový zemiak“ a na to aby im zachutil si ho 
potrebujú uvariť a dobre dochutiť, a to aj na 
hodinách finančnej matematiky, ktorá sa im zdá byť 
v ich veku nepotrebná, napriek tomu, že autori 
Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) [Štátny 
pedagogický ústav, 2009, 2010] a Národneho 
štandardu finančnej gramotnosti [Ministerstvo 
školstva SR, Ministerstvo financií SR, 2008] si 
myslia opak. 

V predkladanej práci sa preto sústreďujeme na 
vyučovanie finančnej matematiky hravou formou.
Žiaci sa podľa stretávajú s finančnou matematikou
už na ZŠ a potom v 1. a 2. ročníku na SŠ. Po 
absolvovaní strednej sa mnoho žiakov zamestná
a integrujú sa ako zamestnanci do rôznych firiem.
Získavajú vlastné peniaze, učia sa s nimi 
hospodáriť, snažia sa kriticky uvažovať o 
výhodnosti nákupov tak, aby ich rozhodnutia boli 
čo najlepšie. Preto cieľom našej práce je vytvoriť 
hru, v ktorej sa pokúsime spomínané rozhodnutia 
simulovať, aby žiaci strednej školy mali možnosť 
získať tieto skúsenosti skôr, ako ich budú musieť 
robiť naostro. Hru by sme chceli navrhnúť tak, aby 
sa dala zahrať v limitovanom čase 45 min, teda na 
vyučovacej hodine, ale aj v predĺženej verzii, pre 
hranie mimo hodiny.

K naplneniu tohto cieľa sme si stanovili 
čiastkové ciele: navrhnúť a vytvoriť hru tak, aby 
v nej boli zahrnuté pojmy z finančnej matematiky 
podľa ŠVP, ale aj z reálneho finančného trhu. Hru 
otestovať a napokon realizovať dotazníkový
prieskum zameraný na vyhodnotenie záujmu žiakov 
o hru, jej atraktívnosť a využitie v reálnom živote.

Nami navrhnutá hra Svet financií má jednoduché 
pravidlá a jej priebeh je nasledovný. V úvode hry si 
každý žiak vylosuje jedno povolanie, ktoré bude 

v hre reprezentovať a cieľom každého hráča je 
splatiť všetky úvery, ktoré má (na začiatku hry má 
každý hráč jeden úver) a kúpiť si svoj vlastný sen. 

Testovanie a dotazníkový prieskum boli
realizované na vzorke 66 žiakov bratislavského 
gymnázia. Konkrétne išlo o žiakov sexty a septimy 
osemročného gymnázia a žiakov 3.C štvorročného 
gymnázia. 

Testovanie hry v triede 3.C prebiehalo na troch 
vyučovacích hodinách za sebou, žiaci sexty 
a septimy mali na hru k dispozícii len 45 minút, 
preto ju títo hrali v skrátenej 45 minútovejverzii.

Po odohraní hry bol všetkým žiakom 
predložený nami vytvorený dotazník, na základe 
ktorého sme zistili, že väčšinu žiakov naša hra 
zaujala a zahrali by si ju ešte raz. Vnímali ju 
prevažne ako zaujímavú a zábavnú vyučovaciu 
pomôcku. Na základe dotazníkového šetrenia
a pozorovania pri testovaní sme tiež dospeli 
k záveru, že aplikáciou tejto hry pri vyučovaní 
finančnej matematiky na stredných školách možno 
rozvíjať tvorivosť žiakov, zlepšiť ich motiváciu, 
úroveň finančnej gramotnosti, rozšíriť ich poznatky 
z finančnej matematiky a pripraviť ich na situácie, 
v ktorých budú musieť riešiť problémy reálneho 
života z oblasti financií. 
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Predmetom tejto práce je vytvorenie programu v
Matlabe na interaktívnu ilustráciu trajektórií kon-
zervatívnych systémov s jedným stupňom vol’nosti.
Takýto program môže byt’ užitočnou didaktickou
pomôckou pri vysvetl’ovaní vlastností dynamických
systémov.

Pod konzervatívnym systémom s jedným stupňom
vol’nosti rozumieme systém opísaný diferenciálnou
rovnicou

ẍ = f (x), (1)

kde f je diferencovatel’ná funkcia definovaná na in-
tervale A ⊂ R. Vzt’ah (1) je ekvivalentný so systé-
mom

{
ẋ = y,
ẏ = f (x), (x,y) ∈ A×R.

(2)

Rovnako ako [Arnold, 1973] a [Brunovský, 2011],
aj my použijeme peknú aplikáciu z fyziky na
jednoduché mechanické systémy, kde sa zachováva
celková mechanická energia, ktorá sa skladá z po-
tenciálnej a kinetickej energie. Ide teda o využi-
tie matematiky na opísanie bežného javu z reálneho
sveta, aj ked’ zjednodušeného. V tejto interpretácii je
v (2)

x(t) ∈ A⊂ R horizontálna súradnica objektu,
y(t) = ẋ(t) rýchlost’ objektu v čase t,
ẏ(t) = ẍ(t) zrýchlenie v čase t,
f (x) sila pôsobiaca na objekt.

Označme

T (ẋ) = ẋ2

2 = y2

2 kinetickú energiu,

U(x) =−
x∫

x0

f (ξ )dξ potenciálnu energiu a

E(x, ẋ) =U(x)+T (ẋ) celkovú mechanickú energiu.

Ak označíme celkovú mechanickú energiu ako γ ,
tak platí

γ = E(x,y) = T (y)+U(x) = 1
2 y2 +U(x), (3)

∗komadel4@uniba.sk
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odkial’ sa dá vyjadrit’ rýchlost’ ako

y =±
√

2 [γ−U(x)]. (4)

Dvojrozmerný dynamický systém sa často zná-
zorňuje pomocou fázového portrétu, kde sú za-
kreslené vybrané trajektórie v rovine x-y. V našom
prípade to je teda vzt’ah medzi polohou objektu a
jeho rýchlost’ou.

Program FazovyPortret používatel’ovi vykreslí fá-
zový portrét pre zadaný dynamický systém. Jediným
vstupným údajom je funkcia f (x) zo vzt’ahu (1).
Príklady výstupov programu sú na obr. 1.

Obr. 1: Príklady výstupov programu pre konzer-
vatívne systémy ẍ = f (x) = 4x7−3x5 + x2 +6x−5
a ẍ = f (x) =−4x4 + x2 + x.

Skúmaním fázových portrétov sa dá napríklad
jednoducho presvedčit’ o tom, že pevný bod má
charakter centra, ak v ňom má potenciálna energia
U lokálne minimum, a charakter sedla, ak je to max-
imum.
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Budovanie motivácie študentov v elektronickom vzdelávacom
prostredí
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Abstrakt: V tomto článku odprezentujeme čast’
výsledkov experimentu, ktorý využíva prostriedky
Webu 2.0, konkrétne blogy, na podporu zvyšova-
nia motivácie študentov k štúdiu. Uvádzané výsledky
čerpáme z jedného z dotazníkov, na ktorý študenti od-
povedali.

Kl’účové slová: blogy, motivácia

1 Úvod

V súčasnosti existuje niekol’ko teórií vyučovania,
medzi najuznávanejšie, či najznámejšie patria kon-
štruktivizmus, konštrukcionizmus a konektivizmus
[von Glasersfeld, 1995], [Papert and Harrel, 1991],
[Siemens, 2005]. Kombináciou ich kl’účových
prvkov sa vyučovanie mení na proces, v ktorom
sú vedomosti konštruované sociálne, t. j. hlavne
v spolupráci medzi študentmi. Zároveň sú však
pri tomto konštruovaní vedomostí využité i digitálne
technológie, viaceré aj so siet’ovou podporou. Pros-
triedky a nástroje Webu 2.0 v mnohom korešpondujú
so základnými znakmi týchto vzdelávacích teórií,
nakol’ko podporujú kreativitu a skupinovú - kolabo-
ratívnu prácu - s ciel’om konštruovat’ nové vedomosti
[Homola and Kubincová, 2009], [Owen et al., 2006].
Súčasná generácia mladých l’udí je navyše vo vy-
užívaní nástrojov Webu 2.0 udomácnená a zručná.
So sociálnymi siet’ami, blogmi, či wiki (najznámej-
šou stránkou využívajúcou wiki je wikipedia.org) sa
stretáva denno-denne, či už pri vol’nočasových alebo
vzdelávacích aktivitách.

Vzhl’adom k potrebe modernizovania výučby
na našej fakulte, ktorá vznikla v dôsledku pozoro-
vanej straty motivácie študentov venovat’ sa štúdiu
(napríklad na kurzoch Algoritmy a dátové štruktúry
a Moderný prístup k web-dizajnu), vyučujúci týchto
predmetov zaviedli pred niekol’kými rokmi aktivity
využívajúce prostriedky Webu 2.0, konkrétne blogy
a (v menšej miere) wiki. V tomto článku sa budeme

∗veronika.bejdova@gmail.com
†kubincova@fmph.uniba.sk

zaoberat’ práve tými viac zastúpenými aktivitami -
t. j. využívajúcimi blogy.

Na oboch predmetoch študenti počas semestra uve-
rejňovali krátke odborné blogové príspevky, za ktoré
získavali body navyše. Základným rozdielom bol po-
mer bodov, ktorý za túto aktivitu mohli získat’ - na
MPWD to bolo vždy podstatne viac ako na ADS.
Hlavné ciele takéhoto blogovania boli:

• získavanie nových informácií súviacich s pred-
metom prostredníctvom písania článkov (infor-
mácie si študenti hl’adali a overovali sami)

• získavanie nových informácií vd’aka čítaniu
článkov kolegov

• lepšie porozumenie učivu preberanému na pred-
mete

• tréning pred písaním záverečnej práce

• zvýšenie povedomia v oblasti autorských práv

• tréning v práci so zdrojmi

• zatraktívnenie predmetu

Takto uverejnené články však zvyčajne čítali iba
učitelia, ktorí tieto články hodnotili. Strácal sa tak
jeden z významov tohto blogovania - šírenie infor-
mácií súvisiach s predmetom prostredníctvom blo-
gov medzi samotnými študentmi. Navyše ani na jed-
nom z týchto predmetov neboli presne stanovené ter-
míny na uverejnenie článkov, čo mnohých študentov i
napriek rôznym postihom (napr. na MPWD nižší ma-
ximálny počet bodov za uverejnenie článku na konci
semestra ako na začiatku) neodradilo uverejňovat’
články až v závere semestra.

Objavili sme teda potrebu tento prístup inovovat’
a nejakým spôsobom motivovat’ študentov k čítaniu
článkov, ktoré uverejnia ich kolegovia. Rovnako sme
hl’adali spôsob, ako ich priviest’ k pravidelnému ve-
novaniu sa predmetu počas semestra. Navrhli sme
preto nástroj, ktorý všetky tieto charakteristiky pod-
poruje, a s ním súvisiaci experiment popísaný v d’al-
šej časti.
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1.1 courses.matfyz.sk

Systém courses.matfyz.sk je súčast’ou portálu
http://matfyz.sk rovnako ako i blog.matfyz.

sk a wiki.matfyz.sk. Po prvom prihlásení do sys-
tému sa študenti registrovali na vybraný kurz. Se-
mester, v ktorom tento kurz prebiehal, bol potom
z pohl’adu aktivít súvisiacich s blogovaním rozdelený
na párne a nepárne týždne. Študenti vždy počas pár-
neho týždňa semestra pridávali do tohto systému
url adresy príspevkov, ktoré publikovali na blog.

matfyz.sk. Na začiatku nepárneho týždňa systém
náhodne priradil každému študentovi, ktorý sa v da-
nom kole zapojil do blogovania, tri články jeho ko-
legov na hodnotenie (d’alej študentské hodnotenie),
pričom každý článok bol priradený práve trom štu-
dentom. Študent hodnotil jemu pridelený článok ko-
legu odpoved’ou na pät’ vopred stanovených otázok
slovne, ale i výberom hodnoty z Lickertovej škály
s rozsahom 1-5. Odpovedal na tieto otázky:

1. Bol článok pre Teba zaujímavý?

2. Bol článok pre Teba niečím užitočný?

3. Nakol’ko bol článok pre Teba zrozumitel’ný?

4. Ako vel’mi súvisí článok s témou predmetu?

5. Celkové hodnotenie článku.

Okrem študentského hodnotenia články podliehali
i hodnoteniu učitel’mi. Tí hodnotili článok binárne,
t. j. mohli ho schválit’, resp. neschválit’. Dôležitým
faktorom je to, že spôsob, akým študenti ohodnotili
článok ich kolegu, nemal vplyv na to, aké hodnote-
nie mu dal učitel’, resp. študentské hodnotenie ne-
malo žiadny vplyv na hodnotenie, ktoré získal štu-
dent z daného predmetu. Na druhú stranu - na hod-
notenie študenta malo vplyv to, ako hodnotil on - či
sa snažil podat’ konštruktívnu kritiku, či svoje názory
v hodnotení dostatočne odôvodnil, či odhalil nedos-
tatky článku, ktorý hodnotil.

Zavedením týchto dvoch noviniek - študentského
hodnotenia a presne stanovených termínov na odo-
sielanie a hodnotenie článkov sme sa teda snažili do-
siahnut’ ciele popísané v predchádzajúcej časti.

Medzi týmito dvoma kurzmi sme ale zaviedli tri
hlavné rozdiely:

1. bez zapojenia sa do tejto aktivity mohli štu-
denti MPWD získat’ v záverečnom hodno-
tení predmetu nanajvýš známku D, zatial’ čo
na ADS mohli získat’ i známku A;

2. blogy uverejnené v rámci kurzu MPWD boli ak-
ceptované iba ak boli napísané v angličtine, pri-
čom v rámci kurzu ADS si študenti mohli vy-
brat’, či uverejnia článok v slovenčine alebo an-
gličtine;

3. hodnotenie blogov a študentského hodnotenia
v kurze MPWD bolo súhrné na konci semestra,
v rámci kurzu ADS bolo priebežné.

Uvedomujeme si, že tretí bod odlišností treba
podrobnejšie vysvetlit’.

Súhrné hodnotenie
Študenti kurzu MPWD mohli uverejnit’ a odoslat’

na hodnotenie až sedem článkov a z toho museli byt’
aspoň štyri články schválené učitel’om. V takom prí-
pade získal študent desat’ bodov z desiatich možných.
V prípade, ak nenaplnil počet uverejnených a schvá-
lených článkov, získal nula bodov.

Podobne to fungovalo i so študentským hodnote-
ním. Vzhl’adom k tomu, že študent mohol články
iných hodnotit’ iba v prípade, že on sám jeden uve-
rejnil, na to, aby splnil podmienku zapojenia sa as-
poň do štyroch kôl hodnotenia, musel on sám uverej-
nit’ štyri články. V aspoň štyroch kolách hodnotení
uverejnil aspoň dvanást’ hodnotení. Ak z celkového
počtu uverejnených hodnotení bolo aspoň dvanást’
schválených učitel’om, študent získal d’alších desat’
bodov z desiatich možných. Ak niektorú z týchto
podmienok nenaplnil, získal nula bodov.

Študenti v tomto kurze mohli navyše získat’ maxi-
málne 10 bodov za aktívnu účast’ v diskusiách pod
článkami. Tieto body udel’oval iba prednášajúci.

Učitelia zároveň počas celého semestra reagovali
na uverejnené články a študentské hodnotenia slov-
nými spätnými väzbami.

Priebežné hodnotenie
Študenti v kurze ADS získavali body priebežne.

Za každý uverejnený článok získavali bud’ nula bo-
dov (ak je článok neschválený) alebo jeden bod (ak
je článok schválený).

V študentskom hodnotení mohli získat’ spolu dva
body. Za každé hodnotenie, ktoré uverejnili, získali
nula bodov (ak hodnotenie nebolo schválené), 1/3 bo-
dov (ak hodnotenie bolo schválené, ale malo nedos-
tatky) alebo 2/3 bodov (ak hodnotenie bolo schvá-
lené).

Spolu tak v každom hodnotiacom kole mohli zís-
kat’ jeden bod za článok a dva body za študent-
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ské hodnotenie, tzn. tri body. V priebehu semes-
tra bolo šest’ takýchto blogovacích kôl. Body mohli
získat’ maximálne z piatich najúspešnejších, teda
maximálne mohli získat’ pätnást’ bodov. Študenti
boli so získaným ohodnotením oboznámení vždy
po ukončení tzv. hodnotiaceho týždňa, pričom kaž-
dému uverejnenému článku i študentskému hodnote-
niu jemu pripradenému bola udelená i slovná spätná
väzba od učitel’a.

1.2 Metodológia práce

Experiment bol realizovaný v dvoch hlavný úrov-
niach. V prvej úrovni sme zist’ovali, či má nový sys-
tém zavedený do praxe vplyv na výsledky, prístup k
práci a celkové hodnotenie predmetov študentov via-
cerých ročníkov. T. j. tých, ktorí tieto predmety ab-
solvovali v priebehu predchádzajúcich školských ro-
kov a tých, ktorí ho absolvovali tento školský rok.
V druhej úrovni, ktorej sme sa venovali podrob-
nejšie, sme sa zameriavali na odlišnosti v podmien-
kach hodnotenia v spomínaných dvoch kurzoch. Zau-
jímalo nás, či majú tieto odlišnosti nejaký vplyv na
výsledky študentov z daných predmetov.

Najdôležitejším nájstrojom, ktorý sme pri tomto
experimente používanie na skúmanie jeho dôsledkov,
bol dotazník, resp. dotazníky. Študenti oboch kur-
zov vypracovali dva dotazníky - úvodný a záverečný.

V úvodnom dotazníku sme zist’ovali postoj študen-
tov k viacerým oblastiam. Zaujímalo nás, aké mali
skúsenosti s blogovaním. Tiež sme zist’ovali, či majú
tendencie vyjadrovat’ sa a čerpat’ z práce iných, na-
príklad svojich kolegov. Zaujímal nás i ich vzt’ah
k predmetom a ich obsahom, hodnoteniu a množ-
stvu vyžadovanej práce. Pýtali sme sa i na to, z akých
zdrojov čerpajú materiály potrebné k ich štúdiu. Po-
slednou čast’ou dotazníka bola požiadavka, aby vy-
slovili a odôvodnili svoj názor na to, či im blogovanie
v rámci predmetu niečo dá.

V záverečnom dotazníku sme sa zamerali na nie-
kol’ko oblastí. Zaujímalo nás, či sa postoj študentov k
blogovaniu, resp. čítaniu blogov, resp. komentova-
niu článkov zmenil v porovnaní so stavom pred za-
čiatkom semestra. Vzhl’adom k tomu, že študenti
v kurze MPWD blogovali výlučne v angličtine, ve-
novali sme v dotazníku pozornost’ i tejto sfére - pý-
tali sme sa ich, či považujú dobrú znalost’ angličtiny
za potrebnú. Rozsiahlu čast’ dotazníka sme venovali
otázkam, ktoré sa týkali priamo novonasadeného sys-
tému. Chceli sme zistit’, či im čítanie, resp. hodnote-

nie, resp. komentovanie príspevkov na blogoch niečo
dalo. Zaujímalo nás, či pre nich bolo osožné hodno-
tenie, ktoré získali od svojich kolegov, resp. učitel’ov.
Ďalej sme zist’ovali, ako vnímali skutočnost’, že prís-
pevky a hodnotenia uverejňovali vo vopred stanove-
ných intervaloch. V neposlednom rade sme sa tiež
pýtali, či študentom vyhovovali v jednotlivých kur-
zoch také bodovacie systémy, aké sme nasadili.

Okrem toho sme však pozorovali účastníkov kur-
zov i v ich písomných - blogových prejavoch. Sle-
dovali sme, ako reagovali na kritické hodnotenie, po-
chvaly, aký bol ich progres v písaní v priebehu semes-
tra. Sledovali sme, či počet blogujúcich študentov na-
rastá alebo klesá. Zaujímalo nás tiež, či sa po upo-
zornení na nedostatočnú kritiku v ich hodnotení člán-
kov ich kolegov v d’alších príspevkoch stali kritickej-
šími, resp. či sa i oni sami vyvarovali chýb, na ktoré
sme v ich hodnoteniach poukázali ako na chýbajúce.
Sledovali sme i to, či postupom času v priebehu se-
mestra písali študenti viac článkov, ktoré boli ich ko-
legami označované za zaujímavé, užitočné, zrozumi-
tel’né, súvisiace s predmetom, resp. s pozitívnym cel-
kovým dojmom.

Ďalej sme pracovali s výsledkami študentov, ktorí
mali tieto predmety zapísané v predchádzajúcich
školských rokoch (na ADS od roku 2009, na MPWD
od roku 2007). Zaujímali nás ich výsledné známky,
hodnotenia za blogy. Tiež nás zaujímali ich reak-
cie v Študentskej ankete (http://anketa.fmph.
uniba.sk), či prípadné diskusie, ktoré vznikli ako
reakcie pod ich článkami. Pri práci na experimente
na tejto úrovni nás zaujímali i vyjadrenia tohtoroč-
ných študentov v Študentskej ankete.

2 Výsledky z dotazníka

Počas tohto experimentu sme získali obrovské množ-
stvo výsledkov založených na pozorovaní práce štu-
dentov, výsledkov z dotazníkov, Študentskej ankety,
či celkových hodnotení študentov z jednotlivých
predmetov. Pre nedostatok miesta sa v tejto práci za-
meráme iba na malú čast’ z nich, konkrétne na nie-
ktoré výsledky zo záverečného dotazníka.

Profit z čítania, hodnotenia a komentovania blogo-
vých príspevkov. Študentom sme položili otázku,
v ktorej sme zist’ovali, či považujú čítanie, hodnote-
nie a komentovanie príspevkov na blogoch spojených
s týmto predmetom za užitočné. Odpovedat’ mohli vý-
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berom (aj) viacerých možností z nasledovnej ponuky:

• dozvedela(a) som sa nové informácie

• pomohlo mi to lepšie pochopit’ preberané učivo

• videl(a) som, ako danú problematiku chápu moji
spolužiaci

• naučil(a) som sa podávat’ konštruktívnu kritiku

• naučil(a) som sa formulovat’ svoj názor

• nedalo mi to nič

• iné

Naše očakávania spojené s najpočetnejším výbe-
rom prvej možnosti, teda nové informácie, sa napl-
nili - až 71,43% študentov MPWD a 67,16% študen-
tov ADS si túto možnost’ skutočne vybralo. Pozitív-
nym zistením pre nás však bol aj fakt, že až 61,19%
študentov ADS si vybralo druhú možnost’ (lepšie
pochopenie preberaného učiva). Rovnako pozitívne
vnímame zistenie, že približne tretina týchto študen-
tov (34,33%) si vybrala i štvrtú možnost’ týkajúcu
sa podávania konštruktívnej kritiky a 28,36% tvrdilo,
že sa učili formulovat’ svoj názor. Za zmienku stojí
i skutočnost’, že iba 4,48% študentov ADS sa vyjad-
rilo, že im tieto aktivity nič nedali.

V názoroch, ktoré títo študenti odprezentovali
pri výbere možnosti iné, sa objavili pozitívne kon-
štatovania ako “Niektoré boli zábavným spestrením
školy a učiva.”, či negatívne ako “dozvedel som sa,
že sú to neni blogy ale referáty”. Nepochybne mohli
mnohé články ako referáty pôsobit’, našou snahou
však bolo dat’ študentom takú spätnú väzbu, aby sa
písaniu článkov, ktoré pôsobia len ako referáty, vy-
hýbali.

Ako menšie pozitívum sa ukazuje fakt, že iba
12,70% študentov MPWD vnímalo tieto aktivity ako
pomoc pri chápaní preberaného učiva. Napriek tomu
štvrtina týchto študentov MPWD (25,40%) skonšta-
tovala, že sa naučili formulovat’ svoj názor. V po-
rovnaní so študentmi ADS však v prípade študen-
tov MPWD bolo viac takých (19,05%), ktorí tieto ak-
tivity považovali na zbytočné, resp. vybrali si mož-
nost’ nedalo mi to nič.

Čo sa týka názorov, ktoré niektorí študenti od-
prezentovali výberom možnosti iné, možno hovorit’
o troch kategóriách. Prvú by bolo možné popísat’

(a) MPWD

(b) ADS

Obr. 1: Čím bolo pre Teba čítanie, hodnotenie a ko-
mentovanie príspevkov na blogoch spojených s týmto
predmetom užitočné? A - dozvedel(a) som sa nové in-
formácie; B - pomohlo mi to lepšie pochopit’ prebe-
rané učivo; C - videl(a) som, ako danú problematiku
chápu moji spolužiaci; D - naučil(a) som sa podávat’
konštruktívnu kritiku; E - naučil(a) som sa formulo-
vat’ svoj názor; F - nedalo mi to nič; G - iné

slovami študenta: “priemerne nízka kvalita (aj ob-
sahovo) robila z čítania niektorých príspevkov utr-
penie”, čo sa zhoduje s niektorými názormi ich ko-
legov z ADS. Druhá kategória sa venovala písaniu
v angličtine, výstižné sú tieto dva komentáre: “pre-
cvičenie písanej angličtiny” a “videl som v akom zlom
stave je angličtina mojich spolužiakov”. V komentá-
roch sa však objavili i pozitíva, napríklad: “najdôleži-
tejšie boli pre mňa tie nové informácie a ich hl’adanie
pri písaní. V tom vidím fakt vel’ké plus, že sme si sami
vyberali témy a museli o tom sami hl’adat’ info naviac
oproti prednáškam.”
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Užitočnost’ hodnotenia kolegami. Snažili sme sa
zistit’, či študenti vnímali skutočnost’, že ich články
hodnotili i ich kolegovia, ako užitočnú. Takáto akti-
vita bola v blogovaní v rámci predmetov úplnou no-
vinkou, zaujímalo nás teda, či bola prijímaná pozi-
tívne. Študenti si mohli vybrat’ viaceré z nasledujú-
cich odpovedí:

• pomohlo mi to písat’ lepšie články v d’alších ko-
lách

• umožnilo mi to dostat’ spätnú väzbu a lepšie po-
rozumiet’ téme, o ktorej som písal(a)

• dostal(a) som spätnú väzbu na formu písania

• dostal(a) som spätnú väzbu na kvalitu článkov

• v hodnotení ma upozornili na chyby v článku

• v hodnotení mi poradili d’alšie súvisiace infor-
mácie, ktoré som nespomenul(a)

• pomohli mi opravit’ chyby v angličtine (ak som
písal(a) v angličtine)

• pomohli mi opravit’ chyby v slovenčine (ak som
písal(a) v slovenčine) - iba v dotazníku pre štu-
dentov ADS

• nedalo mi to nič

• iné

Ako vidno v grafoch (Obr. 2), medzi týmito dvoma
skupinami neboli zásadné rozdiely v percentuálnom
zastúpení výberu pozitívne ladených možností. Pod-
statný rozdiel nastal v jedinej negatívnej odpovedi,
ktorú bolo možné vybrat’ si, a teda nedalo mi to
nič. Tento zásadný rozdiel si však spájame hlavne
s vyššou váhou blogovania v hodnotení na predmete
MPWD, resp. s pocitom “povinnosti” blogovat’ vy-
tvoreným u študentov tohto kurzu.

Medzi tými študentmi MPWD, ktorí sa vyjadrili,
že im toto hodnotenie nič nedalo, bol i taký, ktorý
dodal “ale zaujímal ma názor l’udí”, alebo iný, ktorý
sa vyjadril, že “potešilo ma väčšinou”.
Z ostatných názorov spomenieme ešte dva zaujímavé.
Prvým je “snažil som sa zopakovat’ pozitívne veci”.
Tento názor je pre nás dôležitý, a to i napriek tomu, že
ho priamo nespomenulo viac študentov. Touto aktivi-
tou - študentským hodnotením - sme sa snažili moti-
vovat’ študentov k písaniu stále lepších článkov. Mys-
líme si, že i napriek tomu, že si takúto možnost’ z od-
povedí (pomohlo mi to písat’ lepšie články v d’alších

(a) MPWD

(b) ADS

Obr. 2: V čom bolo hodnotenie Tvojich článkov Tvo-
jimi kolegami pre Teba užitočné? A - pomohlo mi to
písat’ lepšie články v d’alších kolách; B - umožnilo
mi to dostat’ spätnú väzbu a lepšie porozumiet’ téme,
o ktorej som písal(a); C - dostal(a) som spätnú väzbu
na formu písania; D - dostal(a) som spätnú väzbu
na kvalitu článkov; E - v hodnotení ma upozornili
na chyby v článku; F - v hodnotení mi poradili d’al-
šie súvisiace informácie, ktoré som nespomenul(a);
G - pomohli mi opravit’ chyby v angličtine (ak som
písal(a) v angličtine); H - pomohli mi opravit’ chyby
v slovenčine (ak som písal(a) v slovenčine) - iba v do-
tazníku pre študentov ADS; I - nedalo mi to nič; J -
iné
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kolách) vybralo iba 31,75% študentov MPWD, v sku-
točnosti ich mohlo byt’ ovel’a viac - automaticky sa
snažili písat’ lepšie články a neuvedomovali si to.
Druhým zaujímavým komentárom je “zistenie, že
každý hodnotiaci má iný názor”. Táto pripomienka
signalizuje, že i napriek čo najpresnejšie stanove-
ným podmienkam pre študentské hodnotenie, dopl-
ňujúcim a vysvetl’ujúcim komentárom k otázkam,
na ktoré študenti pri hodnotení odpovedali, sa objavili
prípady, kedy tieto podmienky a komentáre nestačili.
Vloženie subjektivity do hodnotenia bolo iste negatí-
vom, no ak sa na to pozeráme z pozitívnej stránky -
študenti sami zistili, že hodnotenie ich prác je ná-
ročná činnost’ a i napriek maximálnej objektivite sa
hodnotiaci občas nevyhne i subjektívnemu hodnote-
niu.

V skupine študentov ADS bol iba jediný študent,
ktorý k výberu nedalo mi to nič dopísal i komentár -
“zvýšilo mi to sebavedomie”.

Spätná väzba od učitel’ov. Ďalšia otázka s viacná-
sobným výberom, ktorú sme do dotazníka umiestnili,
sa týkala užitočnosti spätnej väzby od učitel’ov, jej
znenie bolo - Myslíš si, že Ti spätná väzba od učite-
l’ov niečo dala?. Možnosti, z ktorých si mohli opý-
taní vyberat’, boli nasledovné:

• pomohlo mi to písat’ lepšie články v d’alších ko-
lách

• pomohlo mi to lepšie zvolit’ tému v d’alších ko-
lách

• naučito ma to lepšie pracovat’ so zdrojmi

• zvýšilo to moje povedomie v oblasti autorských
práv

• pomohlo mi to lepšie formulovat’ hodnotenia
iných článkov

• nič mi to nedalo

• žiadnu som nedostal(a)

• iné

Pri pohl’ade do grafov (Obr. 3) zist’ujeme, že tak-
mer polovica študentov oboch skupín spätnú väzbu
využila na písanie lepších článkov v d’alších kolách
blogovania. Naše očakávania sa ale nenaplnili vo vý-
bere tretej a štvrtej možnosti (práca so zdrojmi a au-
torské práva), nakol’ko sme počas semestra nado-
budli pocit, že mnoho študentov pravidlá v týchto

(a) MPWD

(b) ADS

Obr. 3: Myslíš si, že Ti spätná väzba od učitel’ov niečo
dala? A - pomohlo mi to písat’ lepšie články v d’al-
ších kolách; B - pomohlo mi to lepšie zvolit’ tému
v d’alších kolách; C - naučito ma to lepšie pracovat’
so zdrojmi; D - zvýšilo to moje povedomie v oblasti
autorských práv; E -pomohlo mi to lepšie formulo-
vat’ hodnotenia iných článkov; F - nič mi to nedalo;
G - žiadnu som nedostal(a); H - iné

dvoch oblastiach neovláda. Faktom ostáva, že väč-
šina zdrojov, ktoré uverejňovali, boli webové od-
kazy, preto sa so zručnost’ami v tejto oblasti nemali
ako zlepšovat’. Na druhú stranu - k otázke autor-
ských práv sme pristupovali vel’mi dôrazne. Študen-
tom, ktorí uverejnili nejaký materiál (najčastejšie ob-
rázok), ktorého licencia to neumožňovala, nebol člá-
nok s týmto materiálom uznaný bez ohl’adu na to, ako
kvalitne bol spracovaný po obsahovej stránke.

Menej pozitívnym výsledkom pre nás je i skutoč-
nost’, že až 11,11% študentov MPWD sa vyjadrilo, že
nedostali žiadnu spätnú väzbu. V rámci tohto kurzu
sa to skutočne mohlo stat’, riešenie tohto problému
však súvisí s lepšou komunikáciou medzi prednášajú-
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cim a cvičiami. Na druhú stranu, sme si jednoznačne
istí, že v rámci kurzu ADS nemohlo k takému prí-
padu dôjst’, preto je pre nás prekvapujúce, že 2,99%
študentov tohto kurzu sa vyjadrilo, že žiadnu spätnú
väzbu nedostalo.

Sedem študentov doplnilo odpoved’ na túto otázku
vlastným komentárom výberom poslednej možnosti
(iné), z toho hodnotíme dva komentáre ako pozi-
tívne - “zlepšila formálnu stránku blogu” a “moti-
vovalo ma to písat’ d’alej”. Zvyšné komentáre boli
“dostal som iba jednu”, apod. Okrem toho sa však
jedna študentka (pohlavie sme vydedukovali na zá-
klade odpovedí v iných otázkach) vyjadrila, že “je-
diné, ktoré mi zatial’ zamietli ma zosmieštnili”. Je
otázne, či bola táto spätná väzba od učitel’ov sku-
točne zosmiešňujúca, alebo to takto citlivo vnímala
iba táto študentka. Napriek tomu, že tento predmet
malo zapísaných podstatne menej študentiek ako štu-
dentov, nepodarilo sa nám na základe indícií z dotaz-
níka odhalit’ identitu študentky, a tak rozhodnút’, kde
je pravda.

V prípade študentov ADS sme z dotazníkov zís-
kali pät’ komentárov, dva z nich hovorili o zvýše-
nom sebavedomí, jeden o oprave chýb v slovenčine.
Zaujímavý bol tiež komentár so znením “že môj ná-
zor musí byt’ ako názor učitel’a, za slobodu nie sú
body!!! 100 l’udí 1000 chutí!”. Tento študent sa vy-
jadril, že odoslal 5 článkov, tiež že sa v hodnotení
iných článkov snažil poukázat’ najmä na chyby, ktoré
v nich našiel a užitočnost’ celej tejto blogovacej ak-
tivity videl v zlepšovaní sa v konštruktívnej kritike.
Vyvstáva teda otázka - ak poukazoval iba na chyby,
ako mohol podávat’ konštruktívnu kritiku? A ak po-
dával konštruktívnu kritiku, ako je vôbec možné, že
má tak zlú skúsenost’ so spätnou väzbou od učitel’ov,
ktorí sa snažili študentov viest’ práve ku konštruktív-
nej kritike? Vzhl’adom k anonymite študenta je ne-
možné na tieto otázky odpovedat’. Môžeme ale pred-
pokladat’, že v tomto prípade šlo o jednu, nanajvýš
dve negatívne skúsenosti tohto študenta s učitel’mi,
a tie poznačili celé jeho vnímanie tejto spätnej väzby.

Presne stanovené termíny. Ďalšou výraznou zme-
nou oproti blogovaniu v predchádzajúcich rokoch
boli presne stanovené termíny na blogovanie, a po-
tom aj presne stanovené termíny na hodnotenie člán-
kov. Každý študent mal vždy týždeň na to, aby odo-
slal nejaký článok do hodnotenia. V prípade, ak to
nestihol, najbližšiu príležitost’ na odoslanie článku
mal až o d’alších 7 dní. V tomto systéme neexisto-

vali výnimky (po dohode s učitel’om, apod.). Zaují-
malo nás teda, či študenti vnímali takto presne sta-
novené termíny ako pomoc, alebo k tomuto systému
pristupovali s nevôl’ou. V otázke Myslíš si, že presne
stanovené termíny na odosielanie a hodnotenie člán-
kov Ti pomohli: s viacnásobným výberom mali tieto
možnosti:

• lepšie si organizovat’ čas

• napísat’ viac lepších článkov

• priebežne sa venovat’ témam súvisiacim s pred-
metom

• priebežne získat’ spätnú väzbu od spolužiakov

• nepáčilo sa mi to

• iné

Výsledky v oboch skupinách sú vel’mi podobné
(Obr. 4). Zhruba polovica študentov sa vyjadrila, že
im takto presne stanovené termíny pomohli lepšie
si organizovat’ čas, približne štvrtina študentov sú-
hlasila s názorom, že im to pomohlo priebežne sa
venovat’ témam súvisiacim s predmetom. Rozdiely
v týchto dvoch skupinách však objavujeme v predpo-
slednej možnosti - nepáčilo sa mi to. Aj v tomto prí-
pade bolo viac študentov MPWD (30,16%) v porov-
naní so študentmi ADS (19,40%) takých, ktorí vní-
mali presne stanovené termíny na odosielanie a hod-
notenie článkov negatívne.

V komentároch študentov MPWD a ADS sme sa
stretli v podstate s dvoma názormi - “niekedy som za-
budol na termín” alebo “ale aj tak som zmeškal” a “je
dobré, že boli, aspoň upozornili na to, že vel’a člán-
kov po sebe sa nedá napísat’ a zaberá to nejaký čas”,
či “bol som donútený vôbec to spravit’”.

3 Záver

Ciel’om tohto príspevku bolo čitatel’a oboznámit’
s experimentom, ktorý sme zaviedli a pozorovali
v minulom semestri na FMFI UK v Bratislave, kon-
krétne na dvoch predmetoch - Algoritmy a dátové
štruktúry a Moderný prístup k web-dizajnu vyučo-
vaných v odbore Aplikovaná informatika. Študenti
uverejňovali odborné blogové príspevky na portáli
blog.matfyz.sk, ktoré sa svojím obsahom týkali
preberaného učiva na týchto dvoch predmetoch. Ad-
resy týchto článkov zároveň pridávali do systému
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(a) MPWD

(b) ADS

Obr. 4: Myslíš si, že presne stanovené termíny na odo-
sielanie a hodnotenie článkov Ti pomohli: A - lepšie
si organizovat’ čas; B - napísat’ viac lepších článkov;
C - priebežne sa venovat’ témam súvisiacim s pred-
metom; D - priebežne získat’ spätnú väzbu od spolu-
žiakov; E - nepáčilo sa mi to; F - iné

courses.matfyz.sk. Ten každému študentovi ná-
hodne priradil tri články jeho kolegov, ktoré hod-
notil odpoved’ami na pät’ vopred stanovených otá-
zok. Každý článok bol priradený na hodnotenie práve
trom študenom, a tiež každý článok a hodnotenia
jemu priradené podliehali i hodnoteniu zo strany uči-
tel’a.

Zistili sme, že všetky tieto aktivity spojené s blo-
govaním mnoho študentov vníma ako zdroj nových
informácií (približne 70% študentov oboch kurzov),
či pomoc pri lepšom pochopení preberaného učiva
(61,19% študentov ADS). Viac ako štvrtina študen-
tov oboch predmetov sa zároveň vyjadrila, že im to
pomohlo pri trénovaní podávania koštruktívnej kri-
tiky, či formulovania ich názoru.
Na to, že študenti boli hodnotení ich kolegami, re-

agovali menej pozitívne. Približne polovica študen-
tov oboch kurzov sa vyjadrila, že prostredníctvom
takého hodnotenia získali spätnú väzbu na kvalitu
článkov a na formu písania. Zároveň sa približne
tretina týchto študentov vyjadrila, že im toto hod-
notenia v podaní ich kolegov pomohlo písat’ lepšie
články v d’alších kolách. K tomu im nepochybne po-
mohla i spätná väzba od učitel’ov - s týmto názorom
súhlasila takmer polovica všetkých študentov. Viac
ako 20% všetkých študentov sa vyjadrilo, že vd’aka
spätnej väzbe od učitel’ov sa učili lepšie pracovat’
so zdrojmi, či to, že im to zvýšilo povedomie v ob-
lasti autorských práv.
Aj k presne stanoveným termínom sa vyjadrili viac
pozitívne ako negatívne - takmer polovica študen-
tov odpovedala, že im to pomohlo lepšie si organi-
zovat’ čas.

V tomto príspevku sme uverejnili len malú vzorku
výsledkov, ktoré sme z tohto experimentu získali. Ak
ich však zhrnieme všetky, môžeme konštatovat’, že
sme vytvorili systém, ktorý dokázal zaujat’ študen-
tov týchto dvoch predmetov. Oproti predchádzajú-
cim rokom sme zaznamenali nárast tých študentov,
ktorí sa do týchto aktivít zapojili, rovnako sme videli
i snahu podat’ čo najlepšie výkony a odovzdat’ (no
zároveň i prijat’) čo najviac zaujímavých informá-
cií kolegom. Tento experiment preto hodnotíme ako
úspešný, po zapracovaní malých úprav v ňom plá-
nujeme pokračovat’ i v nasledujúcom akademickom
roku.
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Abstrakt 

V článku rozoberáme vlastnosti a spôsob ovládania 
stavebnice LEGO WeDo prostredníctvom jej integ-
rovaného detského programovacieho prostredia. O-
pis vlastností tohto softvérového prostredia sme ro-
bili na základe pôvodného návrhu kategórií z [Guj-
berová, Tomcsányi, 2013]. Podľa týchto kategórií 
opisujeme spôsoby ovládania softvéru, rozsah jeho 
možností, a tiež aj jeho výhody a nevýhody. Pre 
lepšiu zrozumiteľnosť občas netradičnej štruktúry 
kódu, ktorú v texte opisujeme, používame na de-
monštráciu obrázky s ukážkami kódu. 
Na konci článku stručne zhŕňame opísané vlastnosti 
softvéru. Závery dopĺňame o skúsenosti získané 
z doterajších výskumov, ktoré sme realizovali na 
školách. 
Kľúčové slová: Informatická výchova, Lego We-
Do, detský programovací jazyk. 

1 Úvod 

V informatickej výchove, ktorá je na prvom stupni 
základných škôl na Slovensku povinným 
predmetom, učitelia vyučujú ovládanie a prácu 
s počítačom, pomáhajú rozvíjať logické 
a algoritmické myslenie a ďalšie oblasti 
informatiky. Vzdelávací obsah informatiky v 
Štátnom vzdelávacom programe, pozri [Štátny 
pedagogický ústav, 2008], je rozdelený do týchto 
piatich tematických okruhov: 
 Informácie okolo nás 
 Komunikácia prostredníctvom IKT 
 Postupy, riešenie problémov, algoritmické 

myslenie 
 Princípy fungovania IKT 
 Informačná spoločnosť 

V našich dizertačných výskumoch sme sa pod-
robnejšie zamerali na okruh Postupy, riešenie prob-
lémov, algoritmické myslenie. V rámci nich skú-
mame možnosti efektívneho a zmysluplného učenia 
základov programovania. Jedným z našich cieľov 
je, aby si žiaci mohli zaujímavou formou rozvíjať 
logické myslenie, spoznali a používali algoritmy 
riešenia problémov primeraných ich veku, 
nadobudli kladný postoj k programovaniu a iné. 

Preto sa snažíme nájsť konkrétne nástroje 
a navrhnúť pre ne aktivity, ktoré môžu učitelia 
použiť pri vyučovaní tejto témy. 

Pri špecifikovaní požiadaviek, ktoré by nám 
pomohli pri identifikácii vhodného nástroja, sme 
použili aj pojmy, ktoré určuje pre jednotlivé tema-
tické okruhy Štátny vzdelávací program. Pre vyššie 
spomínaný okruh Postupy, riešenie problémov, al-
goritmické myslenie definuje okrem iných aj tieto 
pojmy: 
 postup, návod, recept, 
 riadenie robota, obrázková stavebnica, 

postupnosť krokov, 
 detský programovací jazyk, elementárne prí-

kazy, program, 
 robotická stavebnica. 

Existujú rôzne nástroje a prostriedky na 
zavedenie týchto pojmov do výučby. Väčšina týchto 
pojmov sa vyučuje najčastejšie pomocou 
jednoduchých programovacích prostredí. Existujú 
však aj aktivity, pri ktorých netreba použiť počítač 
[Gujberová, 2012]. Ako posledný je uvedený pojem 
„robotická stavebnica“. Aby žiaci tento pojem 
správne pochopili a vedeli ďalej vhodne používať, 
musia si ho prepojiť s ich doterajšími poznatkami. 
Jedna z možností, ako môžu k takémuto poznaniu 
dospieť, je osobný kontakt (bezprostredná skúse-
nosť) s robotickou stavebnicou. Existujú viaceré 
druhy robotických stavebníc, z ktorých si učitelia 
môžu na trhu vybrať. Aby žiaci správne porozumeli 
týmto pojmom, bolo by vhodné, keby daná 
stavebnica bola programovateľná, teda aby ob-
sahovala aj softvér na ovládanie. Pomocou neho by 
si žiaci mohli žiaci prísť do priameho kontaktu s 
viacerými pojmami ako postup, riadenie robota, 
elementárne príkazy, program, a iné. 

2 LEGO WeDo – vhodný nástroj 

Prehľad robotických stavebníc ponúkaných na trhu 
a ich rozdelenie podľa rôznych kritérií sme podrob-
ne opísali v [Mayerová, 2013]. Podľa týchto kritérií 
sme vybrali pre výskum stavebnicu LEGO WeDo. 
Na jej ovládanie existuje softvér, ktorý je zároveň 
netypickým detským programovacím jazykom. Pre-
čo netypickým? To vysvetlíme v ďalších kapito-
lách.  
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3 Charakteristika softvérového 
prostredia pre LEGO WeDo 

Pri tvorbe prehľadu a analýzy detských programo-
vacích jazykov by sa nemalo zabúdať na prostredia, 
ktorých prvotným účelom nie je len programovanie. 
Medzi takéto softvérové prostredia patrí aj program 
na ovládanie stavebnice LEGO WeDo. Pri jeho 
používaní a prípadnom zaradení do výučby na prvý 
stupeň ZŠ by bolo vhodné preskúmať tento softvér 
z programátorského hľadiska. Výber kritérií, ktoré 
z tohto pohľadu môžu byť dôležité, nie je jedno-
duchý. Vybrali sme si kritériá, ktoré sú uvedené 
v článku [Gujberová, Tomcsányi, 2013], lebo spĺ-
ňajú naše ciele – zameriavajú sa na detské progra-
mátorské prostredia a na rôzne programátorské kon-
cepcie. 

3.1 Zameranie detského programova-
cieho prostredia 

Jedna zo základných čŕt, podľa ktorej hneď na za-
čiatku svojho článku autori rozdelili detské progra-
movacie prostredia na dve kategórie, sú: 
 konkrétne zameranie, 
 otvorenosť. 

Toto rozdelenie závisí od toho, či je prostredie 
zamerané na nejakú konkrétnu koncepciu (jeden 
druh aktivity), alebo je to všeobecný jazyk umož-
ňujúci vytvárať ľubovoľné koncepcie. Ak prostredie 
umožňuje vykonávať len aktivitu jedného druhu 
(napr. prechádzanie labyrintu), tak sa autori ďalej 
zamýšľajú nad otvorenosťou takého softvéru. Teda, 
či sú jednotlivé úlohy, resp. levely dopredu určené, 
alebo si môže používateľ vytvoriť v tomto prostredí 
aj svoje vlastné aktivity. 

Pri takomto delení nevieme WeDo softvér (ďalej 
len WDs) presne zaradiť. Poskytuje používateľovi 
možnosť vytvárať ľubovoľné koncepcie, ale iba ako 
spôsob ovládania konkrétnej stavebnice. Spadá teda 
do oboch kategórií a jeho zaradenie je nejasné. 
(Preto si myslíme, že je veľmi netypickým detským 
programovacím jazykom.) A tak navrhujeme pridať 
ďalšiu kategóriu, a to ovládací softvér. Do tejto ka-
tegórie zaradíme tie programovacie prostredia, kto-
rými používateľ ovláda stavebnice a iné zariadenia. 

3.2 Štýly programovania 

 Procedurálne 
 Udalostne orientované 
 Objektovo orientovane 

Z programátorského pohľadu sa o WDs nedá po-
vedať, že je objektovo orientované. Neobsahuje 
a nepodporuje totiž žiadne triedy. Tým sa nám auto-
maticky vylúčila skupina kritérií, ktorá posudzuje 
možnosti a úrovne objektovo orientovaných 
jazykov. 

Vo WDs nevieme vytvárať ani procedúry. Preto 
z týchto troch možností spĺňa WDs len kategóriu 
udalostne orientované programovanie.  

Program spúšťame stlačením klávesy, kliknutím 
na tlačidlo, či odoslaním virtuálnej správy. Na 
základe takéhoto spôsobu ovládania môžeme 
povedať, že prostredie je udalostne orientované. 

 
Obr. 1: Ukážka simulácie procedúry hraj (v pravo), 

kedy pri troch opakovaniach pohybu motora 

paralelne znie zvuk. 

3.3 Programové konštrukcie 

 For cyklus 
 Opakovanie (v zmysle repeat) 
 Cyklus s podmienkami 
 Príkaz vetvenia 
 Procedúry 
 Premenné 
 Parametre v mojich procedúrach 

Z týchto programových konštrukcií podporuje 
WDs len tri. Opakovanie niektorých príkazov je 
však poňaté inak, ako vo väčšine všeobecných 
detských softvérových prostredí, a to najmä kvôli 
ovládaniu stavebnice. 

Klasický For cyklus, kde vieme nastaviť počet 
opakovaní a toto číslo vieme ďalej využívať vnútri 
cyklu, sa tu nenachádza. Existuje tu ale Opakovanie 
(v zmysle repeat) a to tak, že používateľ vie zadať 
počet opakovaní pre istú množinu príkazov. Tento 
počet ale nevie využiť vnútri cyklu ako premennú. 

Istý druh opakovania sa tu však deje 
automaticky. Napr. motoru nastavíme rýchlosť a 
povieme mu, aby sa točil na jednu stranu, kým napr. 
nenastane určitá udalosť. To vieme spraviť aj 
naopak, t.j. motor nastavíme, aby sa začal hýbať, až 
keď nastane nejaká udalosť, alebo uplynie nejaký 
čas. Týmto môžeme čiastočne potvrdiť prítomnosť 
cyklu s podmienkami. Avšak zložitejší príkaz 
vetvenia sa tu už nenachádza. 

Ako už bolo načrtnuté v predošlej časti, WDs 
nepodporuje konštrukciu procedúr. Umožňuje však 
čiastočné simulovanie procedúr pomocou 
virtuálneho posielania správ. Ukážka takejto 
simulácie je na obrázku 1. 

Premenné sú riešené veľmi netradične. V celom 
softvéri je len jedna globálna premenná. Zadávanie 
vstupných hodnôt tvorcovia prispôsobili detskej 
tvorivosti. Klasické pridelenie hodnoty premennej 
nahrádza výpis parametrov (text, čísla, obrázky) do 
virtuálneho displeja v ľavom hornom rohu 
obrazovky (Obr. 2).  
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Obr. 2: Ukážka výpisu obrázka 1 a textu „abc“ do 

virtuálneho displeja. 

Na rozdiel od premenných sa parametre pou-
žívajú oveľa častejšie. Sú to o niečo menšie kartičky 
ako ostatné. Ich možné pripevnenie k správnej kar-
tičke je podmienené tvarom základnej kartičky. T.j. 
musí byť na spodnom okraji priestor na jej zasu-
nutie. Ako majú napríklad puzzle. (viď Obr. 3). 
Okrem tvaru, ktorý majú všetky parametre rovnaký, 
prostredie ponúka číselné a textové druhy premen-
ných, ďalej random a načítanie vstupu zo senzorov 
a virtuálneho displeja, ktorý je v ľavom hornom 
rohu obrazovky. Tieto parametre však nevieme 
využiť vo vlastných procedúrach (procedúry tu nie 
sú) a tak WDs nepodporuje ani konštrukciu 
parametre v mojich procedúrach. 

 
Obr. 3: Príkaz, ktorý čaká, kým niečo neuvidí, potom 

vydá dvakrát zvuk pískania. 

3.4 Reprezentácia kódu 

 Textovo 
 Ikonami 
 Kartičkami / textovými kúskami / Puzzle 

Pre väčšinu dospelých je najprirodzenejší zápis 
inštrukcií pomocou textu. V prípade detí je to iné. 
Preto pri analyzovaní detských programovacích 
jazykov autori [Gujberová, Tomcsanyi, 2013] 
navrhli tri kategórie. 

Jedna z kategórií, ktorá reprezentuje kód, je 
textová reprezentácia. To znamená, že kód môže 
byť upravovaný len textovo, t.j. písmenko za 
písmenkom. 

Zvyšné dve reprezentácie, Ikonami a Kartičkami 
/ textovými kúskami / puzzle sú si podobné, existujú 
však medzi nimi rozdiely. Líšia sa hlavne v tom, že 

ikony používajú na reprezentáciu iba grafické zná-
zornenie príkazov bez použitia textu. Kartičky / 
textové kúsky / puzzle naopak používajú na repre-
zentáciu príkazov text. Tento text je zväčša písaný 
na pravidelných obdĺžnikoch v podobe kartičiek, 
alebo puzzle. 

WDs je reprezentovaný pomocou ikon. Na 
základe zaradenia softvérov z článku [Gujberová, 
Tomcsanyi, 2013], môže do tejto kategórie spadať 
aj WDs napriek textovému zobrazeniu premenných 
a parametrov. 

3.5 Konštrukcia projektu 

 Písaním 
 Vyberaním z ponuky 
 Pravidelnými kartičkami 
 Puzzle kartičkami 
 Ikonami 
 Priamou manipuláciou 

Pri vytváraní kódu vo WDs máme na výber len 
ikony, ktoré nám softvér ponúka. Používame 
prevažne konštrukciu Vyberaním z ponuky. Písaním 
však zadávame čísla a text. Výber ikon nie je tak 
široký ako sme zvyknutí z iných detských 
programovacích jazykov napr. Scratch či Imagine. 
Základnú paletu tvorí 15 ikon. Túto množinu 
môžeme rozšíriť o ďalších sedem ikon. Sú však 
zložitejšie, menej využívané a preto sa zobrazujú až 
po vyžiadaní užívateľom. 

Ako sme už naznačili v predošlej časti, tvorcovia 
tohto softvéru vytvorili niekoľko tvarov ikon. 
Začneme opisom skupiny ikon, ktoré sa dávajú 
vždy na začiatok „príkazového riadku“ – pred sku-
pinu príkazov. Na ploche sa totiž môže vyskytovať 
viacero rozličných príkazov, ktoré sa môžu vyko-
návať paralelne alebo individuálne. Spúšťať sa mô-
žu buď stlačením tlačidla na začiatku príkazu, 
stlačením predurčeného tlačidla na klávesnici, alebo 
prijatím očakávanej skupiny znakov v podobe sprá-
vy. Takéto odosielanie a prijímanie správ prebieha 
v rámci jednej obrazovky, teda jedného programu. 
Tieto ikony sú žlté.  

Ďalšia skupina ikon slúži na ovládanie motora. 
Tieto ikony sú zelené.  

Červená farba je vyhradená pre ikony, pomocou 
ktorých zobrazujeme správy, alebo obrázky vo vir-
tuálnej obrazovke v ľavom hornom rohu monitora 
a na zvuk.  

Špeciálny tvar má ikona pre cyklus. Táto ikona 
sa podľa potreby natiahne a obsiahne všetky ikony 
vytvárajúce obsah, ktorý sa má opakovať. Nedá sa 
však použiť na vytvorenie vnoreného cyklu.  

Ďalší netradičný tvar majú ikony pre parametre. 
Oranžovej farby sú parametre, ktoré získavajú 
informácie zo senzorov. Ostatné parametre sú zele-
né. Ikony parametrov sú približne o polovicu 
menšie ako všetky ostatné a vo vrchnej časti majú 
výčnelok, ktorým sa dajú „pripnúť“ k ikonám nato 
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určeným. Také ikony majú zasa na spodnej časti 
priehlbinku, do ktorej zapadajú.  

Konštrukcia programu neprebieha cez priamu 
manipuláciu, lebo nemáme vizuálne objekty na 
obrazovke. O priamu manipuláciu by mohlo ísť 
v tom prípade, ak by sme brali do úvahy aj fyzický 
model. 

3.6 Predchádzanie syntaktickým 
chybám 

 Zhodnosťou tvarov 
 Vyberaním len zo správnych možností 
 Syntaktické editovanie 

Aby deti neboli pri vytváraní kódu odrádzané 
syntaktickými chybami, ktoré im znemožňujú 
spustenie programu, detské softvérové prostredia 
obsahujú rôzne funkcie, ktoré sa snažia automaticky 
tieto chyby opravovať, alebo rovno predchádzajú 
ich vytvoreniu.  

Vo WDs napr. oblé tvary určujú začiatočné 
príkazy, či priehlbinky na spodku ikon indikujú 
potrebu parametra. Parametre a senzory majú 
rovnaký tvar, keďže sa používajú ako vstupy pre 
niektoré iné príkazy. Takže určitá zhodnosť tvarov 
tu je obsiahnutá. 

Výber zo správnych možností tu nie je potrebný, 
pretože sa príkazy buď nedajú alebo dajú vykonať. 
Rozdiel je jedine v tom či to tak autor plánoval, 
alebo nie. Program nespadne, ani sa nezacyklí. 
Napr. pri priradení premennej do ikony, ktorá 
vyžaduje iný vstup, aký jej bol daný, softvér túto 
premennú upraví. Príklad: rýchlosť otáčania motora 
nemôže mať textový parameter, ale číselný. Takže 
priradený textový parameter zamení za číselný. 

Takéto automatické upravovanie môžeme 
zaradiť pod syntaktické editovanie, ktoré sa inak 
prejavuje len v automaticky naťahujúcom sa cykle. 

3.7 Ukladanie a exportovanie 

 Vlastný formát 
 Výsledok (jpg, mov, ...) 
 Samostatný projekt (exe) 
 Ukladanie do Cloudov 
 Automatické ukladanie 
 Uložiť pre web (html, ...) 

WDs ako jeden z mála detských softvérov 
automaticky ukladá všetky projekty na disk 
počítača, na ktorom je nainštalovaný. Ak si otvorím 
nový súbor, resp. nový papier, predošlá práca sa mi 
uloží automaticky. Tento spôsob automatického 
ukladania nezaznamenali autori Gujberová a Tom-
csányi v žiadnom doteraz nimi skúmanom detskom 
programovacom prostredí. Projekty sa ukladajú 
implicitne do vlastného formátu. Žiadnu inú formu 
ukladania a exportovania WDs nepodporuje. Do 
istej miery to nie je prekvapujúce, pretože výsledok 
vo forme exe sa nedá predviesť bez stavebnice 

LEGO WeDo. Ak by to tvorcovia dovolili, išli by 
čiastočne sami proti sebe, lebo pri zdieľaní takýchto 
exe súborov, by mohli ohroziť predajnosť originál-
neho softvéru. 

3.8 Lokalizácia 

 Lokalizácia užívateľom 
 Počet existujúcich lokalizácií 

Niektoré detské programovacie prostredia 
(väčšinou voľne šíriteľné) umožňujú užívateľom 
meniť ich lokalizáciu, t.j. jazyk ovládania. Najviac 
lokalizácií medzi detskými programovacími jazyk-
mi má Scratch, ktorý už bol preložený do 50 jazy-
kov.  

Takáto lokalizácia je potrebná v prípadoch, kedy 
sa softvér ovláda úplne alebo aspoň čiastočne po-
mocou textových príkazov. Keďže WDs je založený 
na ikonách, t.j. obrázkoch, jediný text, s ktorým 
prichádza užívateľ do kontaktu, je popis ikon. Ten 
sa zobrazí pri nadídení myšou ponad ikony v dolnej 
časti obrazovky. Inú lokalizáciu tohto softvéru sa 
nám doposiaľ nepodarilo nájsť. 

4 Záver 

V článku sme popísali vlastnosti detského softvéro-
vého prostredia (viď Tab. 1). Väčšina vlastností sa 
zhodovala vo veľkej miere s preddefinovanými 
kategóriami. Jediná oblasť, do ktorej tento softvér 
nezasahuje, je objektové programovanie, pretože 
celé programovanie je zamerané na ovládanie jed-
ného reálneho objektu a nie virtuálnych tried.  

Dve oblasti, v ktorých sme potrebovali novú ka-
tegóriu, sú: 
 Zameranie softvéru 
 Spôsoby ukladania  

Z určitého pohľadu ide skôr o všeobecný softvér 
(viď kapitola 3.1.). Pre presnejšie zaradenie sme 
navrhli novú tretiu kategóriu: ovládací softvér. 
V oblasti spôsoby ukladania sme navrhli novú 
kategóriu automatické ukladanie projektov, o kto-
rom sa pôvodní autori vo svojej práci nezmieňovali. 

Na záver môžeme spolu so skúsenosťami 
z doterajšej praxe na školách povedať, že stavebnice 
LEGO sú pre žiakov na vyučovaní skutočne púta-
vou učebnou pomôckou. V snahe a zápale žiakov 
dopracovať sa k „vytúženému“ výsledku, si mno-
hokrát neuvedomujú, že definovaním pohybu sta-
vebnice programujú. Intuitívnym narábaním jed-
noduchými príkazmi nadobúdajú zručnosti a prvot-
né vedomosti z oblasti vytvárania základných pro-
gramátorských konštrukcií. 
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Zameranie 

Konkrétne zameranie    

Otvorenosť   

Ovládací softvér x 

Štýl 

programovania 

Procedurálne 

 Udalostne orientované x 

Objektovo orientované   

Programové 

konštrukcie  

For cyklus 

 Opakovanie (v zmysle 

repeat) x 

Cyklus s podmienkami x 

Príkaz vetvenia 

 Procedúry 

 Premenné x 

Parametre v mojich 

procedúrach 

 

Reprezentácia 

kódu 

Textovo   

Ikonami x 

Kartičkami / textovými 

kúskami / Puzzle   

Konštrukcie 

programu 

Písaním x 

Vyberaním z ponuky x 

Pravidelnými kartičkami   

Puzzle kartičkami x 

Ikonami x 

Priamou manipuláciou 

 
Predchádzanie 

syntaktickým 

chybám 

Zhodnosťou tvarov x 

Vyberaním len zo 

správnych možností 

 Syntaktické editovanie x 

Ukladanie a 

exportovanie 

Vlastný formát x 

Výsledok (jpg, mov, ...)   

Samostatný projekt (exe)  

Ukladanie do Cloudov  

Automatické ukladanie x 

Uložiť pre web (html, ...)   

Lokalizácia 
Lokalizácia užívateľom   

Počet existujúcich 

lokalizácií   

Tab. 1: Výsledná tabuľka kategórií  
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Abstrakt 

Napriek veľkému množstvu dostupného softvéru 
určeného na prácu s bludiskami, a aj značnej 
vyspelosti niektorých z nich, ani jeden nespĺňal 
požiadavky na reprezentáciu vzťahu medzi 
bludiskami a grafmi, tak ako je prezentovaná na 
predmete Diskrétna matematika určenom študentom 
učiteľstva v odbore matematika a informatika. 
Bludisko ako je chápané na predmete má vchod 
totožný s východom, čím sa odlišuje od klasického 
ponímania bludiska. Preto som v prostredí Imagine 
Logo implementovala program umožňujúci prechod 
bludiskom s podporou algoritmu s niťou a 
algoritmu s kriedou, schopný  tiež vygenerovať 
bludisko, uložiť a načítať ho zo súboru. Program 
som testovala so študentmi na hodine. Na základe 
testovania som vykonala menšie úpravy programu, 
aby bol používateľsky príjemnejší. 
Kľúčové slová: bludisko, labyrint, algoritmus, 
Imagine Logo, algoritmus s niťou, algoritmus s 
kriedou 

1 Úvod 

Bludiská sprevádzajú ľudstvo už odpradávna. 
Najstaršie exempláre sa našli pri vykopávkach na 
ostrove Kréta z obdobia Mínojskej civilizácie. 
Okrem nich sa z antických čias dochovali zmienky 
o existencii Egyptského labyrintu (Herodotus), 
Talianskeho a Lemnianského (Plínius st.) 
[Labyrinthos]. Neskôr sa zobrazenia labyrintov 
dostali aj na mince, šperky, keramiku, podlahy 
chrámov, do šľachtických záhrad vytvorené zo 
živého plotu, atď. Z týchto príkladov vidieť, že 
bludiská a ich obrazy fascinovali dlhodobo ľudí. 
Samozrejme sa motívy menili – každá doba mala 
vlastné, čoraz komplikovanejšie obrazce. 

Okrem pojmu bludisko existuje aj pojem 
labyrint. Niektorí autori kníh o bludiskách alebo 
labyrintoch ich považujú za synonymá, väčšina 
považuje za labyrint útvar, v ktorom existuje jediná 
(kľukatá) cesta od začiatku po koniec. V prípade, že 
existujú slepé konce, viac ciest, či dokonca cykly 
alebo oddelené oblasti, hovoríme o bludisko. 
[Brittanica] 

Bludiská je možné kresliť ručne, ale existujú aj 
algoritmy na ich generovanie. Rovnako existujú aj 
algoritmy na prechod bludiskom. Pretože sa 
prezentovaný program má využívať počas výučby 
teórie grafov, ťažisko práca je na algoritmoch na 
prechod bludiskom. Navyše je celá situácia 
zmenená tým, že vchod a východ z bludiska sú 
identické a cieľom je prejsť celým bludiskom. 

Cieľom práce je vytvorenie podporného 
programu k výučbe diskrétnej matematiky (časti 
zaoberajúcej sa grafmi). Nakoľko je možné 
jednoducho transformovať bludisko na graf, je 
možné bludisko použiť na (príťažlivejšiu) 
reprezentáciu grafu. Ďalej je možné použiť mierne 
modifikované algoritmy na prechod bludiskom 
(koniec nie je samostatný bod, ale zhodný so 
vstupom). Pri postupe podľa nižšie uvedených 
algoritmov sa dá prejsť každou chodbou bludiska 
práve dvakrát a to vždy v inom smere, a vytvoriť 
tak Eulerovský graf. V takomto grafe existuje 
uzavretý ťah obsahujúci všetky hrany. 

2 Prehľad dostupných aplikácií 

Pretože téma bludísk je zaujímavá, doteraz bolo 
vytvorených veľké množstvo programov, ktoré sa 
zaoberajú bludiskami. Ani jeden z tých, ku ktorým 
sa mi podarilo získať prístup plne nepodporuje 
zadané požiadavky. 

Jeden z najkomplexnejších programov 
zaoberajúcich sa bludiskami, ich vytváraním a 
prechodom je Daedalus 
(http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm). 
Umožňuje vytváranie bludísk, ich analýzu aj 
nájdenie cesty cez ne. Tiež umožňuje voľný 
prechod bludiskom používateľom. Okrem 
rovinného (2D) a priestorového (3D) zobrazenia je 
istá podpora 4D, kde štvrtý rozmer je zobrazovaný 
ako viac poschodí nad sebou, ktoré sú vzájomne 
poprepájané. Pri generovaní bludiska aj 
automatickom hľadaní cesty bludiskom si 
používateľ môže vybrať z viacerých ponúkaných 
algoritmov. Okrem zabudovaných algoritmov 
umožňuje program aj voľnú prechádzku po 
bludisku, pričom je možné ukladať značky v 
bludisku. Možnosti ukladania značiek však nie sú 
dostatočné, a bludiská majú vždy minimálne dva 
vstupy. 
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Okrem programu Daedalus by som ešte rada 
spomenula napr. program Mazegen 
(http://www.mazeworks.com/mazegen/index.htm), 
ktorý umožňuje vytvárať 2D bludisko rôznymi 
metódami. Okrem toho dokáže metódou 
prehľadávania s návratom (backtracking) nájsť aj 
cestu bludiskom, pričom toto hľadanie umožňuje 
program animovať. Iný program je MazeMaker 
(http://www.astrolog.org/labyrnth/java.htm) 
dostupný vo forme Java apletu. Program 
používateľovi umožňuje prechádzať bludiskom v 
2D (na mape), ako aj v 3D (first person) zobrazení. 
Ale ani tento program neumožňuje za sebou 
zanechať značky.retože téma bludísk je zaujímavá, 
doteraz bolo vytvorených veľké množstvo 
programov, ktoré sa zaoberajú bludiskami. Ani 
jeden z tých, ku ktorým sa mi podarilo získať 
prístup plne nepodporuje zadané požiadavky.  

 
Obr. 1: Mazegen – generovanie bludiska 

3 Návrh programu 

Program má niekoľko základných pracovných 
prostredí (viď. obrázok) – vytvorenie bludiska, 
práca v rámci celého bludiska a práca v jednej 
križovatke. 

Na začiatku používateľ vidí celé bludisko, môže 
vygenerovať nové bludisko zvolených rozmerov, 
pričom si môže približne zvoliť počet cyklov 
v bludisku. Ďalej môže uložiť bludisko do súboru 
alebo ho zo súboru načítať. Tiež si tu zvolí 
algoritmus, ktorý chce použiť pri prechode 
bludiskom. 

V druhom móde program zobrazuje vždy jedinú 
križovatku s okolitými cestami, na ktorej sa 
používateľ nachádza, a v ktorej sa môže ľubovoľne 
pohybovať. Pri pohybe sa podľa zvoleného 
algoritmu riešenia zachováva história (značky na 
koncoch chodieb; natiahnutá niť). 

Počas prechodu bludiskom si môže používateľ 
zobraziť náhľad bludiska, v ktorom vidí mapu 
bludiska, aktuálnu polohu v ňom, ako aj prípadné 
pomôcky umiestnené pri prechode bludiskom 
(značky, niť).  

 
Program som implementovala v jazyky Logo v 

prostredí Imagine Logo. Toto prostredie som 
zvolila, keďže som mala skúsenosti s jazykom a 
samotným programom, ako aj preto, že umožňoval 
automatizovať vykresľovanie buniek. 

3.1 Implementované algoritmy 

Pre prechod bludiskom existuje viacero algoritmov. 
Najjednoduchším je dotýkať sa jednou rukou steny 
bludiska. Tento algoritmus zlyháva v prípade, že 
bludisko nie je perfektné (obsahuje cykly). Preto 
som implementovala len tie algoritmy, ktorým 
neprekáža existencia cyklov: algoritmus s kriedou, 
algoritmus s niťou, jeho vylepšenú verzia a 
algoritmus „oriešky a lupienky“. 

Pri algoritme s kriedou si pri prechode 
bludiskom značíme každý začiatok (značka „Z“) a 
koniec (značky „K“ a „K“ v štvorci) cesty, keď 
vchádzame/vychádzame z križovatky. „K“ v štvorci 
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sa používa na označenie cesty, ktorou používateľ 
prišiel prvýkrát na danú križovatku. Výber ďalšej 
cesty v križovatke pozostáva z nasledovných 
krokov: 

1. Ak existuje cesta, ktorá nemá žiadnu značku, 
vyber sa ňou (ľubovoľnou z nich, ak existuje 
viac neoznačených ciest) a označ ju značkou 
„Z“ 

2. V prípade, že na križovatke sú všetky cesty 
už označené, vyber si ľubovoľnú označenú 
len „K“ (nevchádzame už na cestu, ktorou 
sme už odišli z križovatky /značka „Z“/ a 
cestu, ktorou sme prišli si nechávame na 
koniec) 

3. Vráť sa cestou označenou značkou „K“ v 
štvorci. 

Tento algoritmus zaručuje prejdenie každej cesty 
v bludisku presne dva krát (tam a späť). 

Ďalšie dva algoritmy spočívajú v ťahaní nite za 
sebou. Pri odchode z križovatky vyberáme: 

4. cesty, ktorými nevedie žiadna niť (ľubovoľná 
z nich) 

5. ak také nie sú, vraciame sa cestou, odkiaľ 
sme prišli (pomocou nite) 

Druhý (efektívnejší) algoritmus v druhom kroku 
preskakuje cesty, v ktorých sú už dve nite (to 
znamená, že sa cestou išlo tam aj späť) a pokračuje 
sa ďalej podľa nite, ktorá vchádza do dotyčnej 
cesty. Pôvodný algoritmus by prechádzal touto 
cestou štyrikrát, efektívnejší len dvakrát (pri smere 
tam). 

3.2 Dátové štruktúry 

Bludisko je možné reprezentovať vo forme grafu 
dvojakým spôsobom. Prvou možnosťou je 
považovať križovatky a slepé konce za vrcholy 
grafu a cesty medzi nimi za spojnice (rôzne 
ohodnotené podľa dĺžky). V druhom prípade je 
každé políčko považované za vrchol (aj keď cezeň 
len prechádza cesta bludiskom) a cesty majú 
rovnakú dĺžku k susednej bunke. V tomto prípade 
bol zvolený druhý spôsob z dôvodu jednoduchšej 
reprezentácie a transformácie pri zobrazení 
bludiska. 

Každá bunka je reprezentovaná jedným 
objektom, pričom je názov bunky zložený 
z písmena „b“ a súradníc bunky (2 platné číslice v 
každom rozmere). Tieto súradnice sa nachádzajú aj 
ako premenné v bunke (netreba robiť pomerne 
zložité konverzie z názvu). Okrem toho bunka 
obsahuje premennú uchovávajúcu, či bola 
navštívená, zoznamy susedných buniek (premenná 
susedia), stien (premenná steny) a prechody niťou 
cez križovatku. Zoznamy susedov a stien sú 
samozrejme disjunktné. 

Okrem toho existujú tri zoznamy pre značky 
(„Z“, „K“ a „K“ v štvorci), obsahujúce označenie 
križovatky a smer cesty z križovatky. 

3.3 Procedúry 

(výber netriviálnych procedúr) 
Pri generovaní bludiska (procedúra 

generujBludisko) sa vytvorí príslušný počet 
korytnačiek (podľa nastavených rozmerov) a každej 
korytnačke sa nastavia všetky štyri steny okolo a 
žiadni susedia. Potom sa algoritmom prehľadávania 
do hĺbky náhodne odstránia niektoré steny a 
susedné bunky sa zaradia do zoznamu susedov. 
Náhodne sa vyberie vchod do bludiska na spodnej 
strane a aj tam sa odstráni stena. Zároveň sa vchod 
uloží do špeciálnej premennej vchod. 

Procedúra Kresli objektu Krizovatka vykresľuje 
samotnú križovatku (steny a cesty) a aj informácie o 
predchádzajúcom pohybe v križovatke (značky 
alebo niť). Pri kreslení nebolo možné zmazať 
obrazovku a potom nakresliť napr. len steny z 
dôvodu blikania pri pohybe. Preto som nakoniec 
zvolila možnosť odtláčania štruktúry z obrázku. 

 V prípade algoritmu s kriedou je možné značky 
umiestniť (alebo odstrániť) len pri vchode do 
chodby a v slepých uličkách. Pri algoritmoch s 
niťou sa dočasná niť ťahá priamo za objektom 
reprezentujúcim používateľa prechádzajúceho 
bludiskom, trvalá niť má určené svoje miesto 
rovnobežné so stenou chodby a z dôvodu 
prehľadnosti mení smer len v križovatke. 

4 Testovanie 

Program som testovala so skupinou všetkých 
študentov predmetu Diskrétna matematika určenej 
pre študentov učiteľstva v letnom semestri 
akademického roku 2012/2013. Skupinu tvorili 
štyria študenti, ktorým som počas práce s 
programom prezentovala algoritmus s kriedou. V 
programe sa od začiatku orientovali bez problémov. 
Po úvodných problémoch spôsobených 
nedodržiavaním pravidiel algoritmu, boli bez 
akýchkoľvek problémov schopní prejsť bludiskom 
za pomoci algoritmu. Po testovaní nasledoval 
neštruktúrovaný rozhovor s každým študentom 
zvlášť, pri ktorom boli požiadaní o zhodnotenie 
problémov, ale aj pozitívnych stránok. Na základe 
žiadosti jedného študenta sme sa rozhodli pri 
algoritme s kriedou pridať aj pôvodne uvažovanú 
možnosť ukladať značky pomocou klávesnice. 
Zamietli sme však žiadosť, aby program ukazoval 
cestu, ktorou sa pohybujeme – pri tomto algoritme 
to nie je vhodné. Iná študentka si zase priala aby to 
po správnom prejdené bludiska túto skutočnosť 
automaticky oznámilo. Počas testovania sa tiež 
ukázalo, že oblasť, v ktorej sa dajú umiestniť 
značky je príliš malá a je potrebné ju zväčšiť. 
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5 Záver 

Vytvorený program je vhodný pre použitie na 
predmete Diskrétna matematika. Jeho využiteľnosť 
potvrdzuje testovanie, kde neboli zaznamenané 
problémy s ovládaním programu. Študenti sa vďaka 
nemu majú možnosť sami oboznámiť s rôznymi 
algoritmami na prechod bludiskom, a to nielen 
pasívne, ale samostatnou prácou s programom. 
Keďže vedomosti o algoritmoch získajú vlastnou 
skúsenosťou, je predpoklad, že sa stanú trvalejšími. 

Program je plánované rozšíriť o algoritmus 
„lupienky a oriešky“ – pri ceste jedným smerom 
sypeme za sebe lupienky a druhým smerom oriešky 
– tým máme označené cesty a aj smer, ktorým sme 
išli danou cestou.  
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Abstrakt 
Vo svojej práci sa venujem skúmaniu poradia, 
v ktorom vnímajú žiaci vlastnosti farba, tvar, počet 
a výplň. Popisujem realizáciu dvoch prieskumov, 
spracovanie získaných dát a nakoniec analyzujem 
výsledky. Cieľom práce bolo zistiť, aké poradie 
vlastností žiaci preferujú. 
Kľúčové slová: prieskum, logické hry, vlastnosti 
objektov 

1 Úvod 
Vo svojej bakalárskej práci som vytvorila aktivitu 
na rozvoj schopnosti riešenia problémov. Aktivita 
Doplň kartu [Mészárosová, 2012] je určená pre 
žiakov na prvom stupni ZŠ a obsahuje logickú hru 
založenú na kartovej hre Sety [Set, 2011]. Hra Sety 
obsahuje 81 kariet, na ktorých sú symboly so štyrmi 
vlastnosťami(farba, tvar, počet a výplň). Základné 
pravidlo hry je nájsť trojicu kariet tak, aby 
vlastnosti symbolov boli buď všetky rovnaké alebo 
rôzne. V aktivite Doplň kartu hráč dostane dve 
karty a jeho úlohou je doplniť tretiu kartu podľa 
pravidla hry Sety. 

Počas vypracovania ma zaujala otázka percepcie 
vlastností objektov. Pre vhodné generovanie úloh, 
aby nasledovali v poradí od najľahších po najťažšie, 
by bolo potrebné vytvoriť poradie vlastností. Preto 
som sa rozhodla skúmať, ktoré vlastnosti vnímajú 
žiaci skôr a ktoré neskôr. Dva samostatné 
prieskumy som realizovala na dvoch školách. 

2 „Hádaj, na čo myslím!“ 
Prvý prieskum som realizovala pomocou hry, ktorú 
som nazvala „Hádaj, na čo myslím!“ . Realizácia 
prebehla na ZŠ Jána Hollého v Šali a skúmanou 
vzorkou boli dve triedy šiestakov (41 žiakov) počas 
dvoch vyučovacích  hodín. Na začiatku hodiny som 
im vysvetlila pravidlá hry. Žiaci hrali vo dvojici, 
pričom dostali obrázok (Obr. 1), na ktorom boli 
karty z aktivity Doplň kartu (podľa hry Sety). 
Každá karta mala svoje „identifikačné“ číslo. Prvý 
žiak si mal vybrať jednu kartu a druhý mal uhádnuť, 
na ktorú kartu myslel prvý žiak. Každý dostal 
papier a poprosila som ich, aby všetko čo vyslovia 

aj napísali. Druhý žiak mal napísať na papier 
otázku, na ktorú následne odpovedal prvý žiak,  
pričom prvý žiak mohol odpovedať na otázky iba 
slovami „Áno“ alebo „Nie“. Druhý žiak sa mohol 
spýtať na číslo karty iba dvakrát, pričom čísla kariet 
sa môžu používať iba pri identifikácií kariet, čiže sa 
mali pýtať na vlastnosti. Na konci hodiny som 
pozbierala papiere, na ktoré písali otázky a tie mi 
slúžili ako dáta. 

 
Obr. 1: Obrázok kariet. 

Zozbierané dáta som spracovala nasledovne. 
Podľa otázok žiakov som vytvorila jednotlivými 
žiakmi preferovanú postupnosť vlastností. 
Napríklad sled otázok „Je to červené? Nie. Je to 
modré? Áno. Sú tam kocky? Áno. Sú čiarkované? 
Áno. Sú tam dve kocky? Áno. Je to 68? Áno.“ nám 
ukazuje poradie farba, tvar, výplň a počet. Následne 
som vytvorila tabuľku, v ktorej som sčítala výskyt 
vlastností na prvom, druhom, treťom a štvrtom 
mieste. Počet výskytov nám ukazuje priemerné 
poradie vlastností objektov, čiže v našom prípade 
farba, tvar , výplň a počet. 

3 Aktivita Dopl ň kartu 
Druhý prieskum som realizovala na ZŠ s MŠ P. 
Pázmánya s VaVJM v Šali. Poskytli mi jednu 
vyučovaniu hodinu s každou triedou na prvom 
stupni. Spolu som mala k dispozícií 47 žiakov 
v štyroch triedach. Do aktivity Doplň kartu (Obr. 2) 
som doplnila ukladanie priebehu hry do textového 
súboru. 

Po realizácií som tak dostala textové súbory, 
ktoré obsahovali zadanie úlohy  a poradie 
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nastavenia vlastností žiakmi, presnejšie, na ktoré 
ikony vlastností klikali. V textových súboroch tak 
boli ukladané vlastnosti presne v takom poradí, ako 
ich žiaci nastavovali. Týmto spôsobom som chcela 
zistiť žiakmi preferované poradie vlastností. 
 

 
Obr. 2: Aktivita Dopl ň kartu. 

Získané dáta som spracovala nasledovne. Pre 
každého žiaka som vytvorila tabuľku postupnosti 
krokov riešenia úloh, kde som sčítala počet 
výskytov vlastnosti na danom mieste. Následne som 
sčítala pre každú vlastnosť počet výskytu, takto  
som dostala počet bodov pre každú vlastnosť, ktorá 
určuje poradie, v akom žiaci nastavovali dané 
vlastnosti. Na konci som sčítala body pre každú 
vlastnosť od každého žiaka (Obr. 3) a tým som 
dostala výsledné poradie tvar , farba, počet 
a výplň. 

 
Obr. 3: Graf počtu bodov pre jednotlivé vlastnosti. 

Počas spracovania dát som zistila, že 11 žiakov zo 
47 riešilo úlohu podľa vopred daného postupu 
(počet, tvar, farba, výplň). Tiež aj to, že štyria žiaci 
riešili úlohu pomocou tipovania, tých som do 
výsledného poradia nezarátala. Chcela som zistiť aj 
to, kde žiaci najčastejšie robia chyby.  Zistila 
som, že sa najviac mýlili vo výplni a najmenej vo 
farbe. Najviac chýb sa vyskytlo u druhákov 
a najmenej u štvrtákov. 

4 Záver 
Výsledky prieskumov nám potvrdzujú, že žiaci 
preferujú vlastnosti farba a tvar . Tým, že poradie 
vlastností bolo vo výskume s aktivitou Doplň kartu 
preddefinované, ovplyvnilo žiakov vzhľadom na ich 
postup riešenia. Avšak ani vopred dané poradie 
vlastností významne neovplyvnilo výsledok a tiež 
sa ukázalo, že žiaci preferujú tvar a farbu. Z dvoch 
prieskumov vyplynulo, že vlastnosti farba a tvar sú 
pre deti prirodzenejšie ako počet a výplň, ale medzi 
nimi  už nevieme jednoznačne posúdiť, ktorá 
vlastnosť je prvoradejšia. Tieto výsledky môžu byť 
pomôckou pre návrh stupňov náročností v  ďalších 
aktivitách na rozvoj schopnosti riešenia problémov 
použitím vlastností objektov založených na hre 
Sety, pričom pre ľahkú úroveň odporúčam 
zdôrazniť vlastnosti farba a tvar a postupne ich 
kombinovať s vlastnosťami výplň a počet. 

Prieskum by sa dal rozšíriť na kvantitatívny 
výskum. Pri hre „Hádaj, na čo myslím!“ by bolo 
možné skúmať poradie otázok pri rôznych 
obrázkoch (s rôznym umiestnením kariet na 
obrázku). Tiež by sa dal rozšíriť prieskum 
s aktivitou Doplň kartu tak, aby bolo skúmaných 
viac skupín žiakov tak, že každá skupina by mala 
iné preddefinované poradie vlastností. Avšak na 
tento výskum treba omnoho väčšiu výskumnú 
vzorku žiakov. 
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Téma Bezpečnosť detí na internete je stále 
aktuálnejšia aj pre čoraz mladších žiakov. Venovali 
sme sa jej aj v publikáciách [1] a [2], kde sme 
uviedli vhodné vzdelávacie aktivity pre žiakov 3-4. 
ročníka ZŠ. Na tieto publikácie nadväzujeme 
publikáciou [3], ktorá si kladie za cieľ navrhnúť
a v praxi overiť ucelený metodický materiál 
venovaný bezpečnosti na internete. V našom 
príspevku bližšie popíšeme jednotlivé časti práce. 

Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti sa 
venujeme téme bezpečnosti na internete z pohľadu 
štátneho vzdelávacieho programu informatickej 
výchovy ISCED I. Čitatelia tu nájdu aj zdroje 
vhodnej literatúry, ako sú oficiálne učebné 
materiály určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ, zdroje 
informácii na internete a iné metodické materiály. 
Druhá časť je jadro našej práce a obsahuje 
samotný návrh metodiky. Popisujeme tu vhodné 
vzdelávacie aktivity. Každá aktivita má určité 
náležitosti, ako je názov témy, vstupné vedomosti 
žiakov, potrebné pomôcky, materiály pre žiakov vo 
forme pracovných listov a podobne. Metodiku sme 
sa snažili navrhnúť tak, aby si žiaci precvičovali 
a osvojovali potrebné informatické zručnosti, 
a popritom získavali aj vedomosti o bezpečnom 
správaní sa na internete. V tretej časti je popis 
realizácie našej metodiky a postrehy z vyučovania 
pomocou nej. 

Teraz bližšie popíšeme niektoré vzdelávacie 
aktivity. 

Prvá vyučovacia hodina je venovaná 
zakladaniu e-mailového konta. Žiaci si vytvoria 
svoj vlastný účet, naučia sa napísať a poslať e-mail, 
prečítať si doručený a odpovedať naň. Naučia sa, čo 
je e-mailová adresa. Popritom sa žiaci naučia 
vytvoriť si bezpečné heslo a slušne komunikovať
pomocou e-mailu. 

Druhá a tretia vyučovacia hodina je 
venovaná nevyžiadanej pošte – reťazovým listom, 
spamom a hoaxom. Žiakom pošleme pred hodinou 
z neznámych e-mailových schránok rôzne e-maily. 
Na začiatku hodiny im dáme čas, aby si ich mohli 
prečítať a potom sa budeme rozprávať o tom, ako 
by mali reagovať a prečo. 

Štvrtá vyučovacia hodina je venovaná 
opakovaniu. Využívame na nej obľúbenú detskú 

hru pexeso. Cieľom je, aby si žiaci zopakovali 
vedomosti o rizikách, ktoré poznajú. Môžeme 
doplniť informácie o vhodných webových 
stránkach. V rámci tejto hodiny si môže učiteľ
zvoliť jeden z piatich variantov pexesa, podľa toho, 
aké majú žiaci skúsenosti s grafickým editorom. Na 
úvod sa žiaci zahrajú naprogramované pexeso 
a potom si vytvoria vlastné kartičky. Rôzne varianty 
pexesa sa líšia nárokmi na požadované 
informatické zručnosti žiakov potrebných pri tvorbe 
kartičiek. 

Pri zisťovaní vstupných vedomosti žiakov pred 
vyučovaním podľa našej metodiky sme za pomoci 
dotazníka zistili, že iba dvaja žiaci z 12 nevyužívajú 
internet aj doma. Zo vyšných 10 jedno dieťa 
nemôže využívať internet bez dozoru. 9 detí z 12 je 
registrovaných a využíva Facebook, aj napriek 
tomu, že je na ňom možná registrácia až od 13 
rokov (žiaci majú 9 – 10 rokov). Všetky detí 
využívajú internet aj na hranie a kontakt 
s kamarátmi cez čet. 

Naša metodika sa nám v praxi osvedčila 
a ukázalo sa, že je potrebné včleňovať túto tému do 
vyučovania čo najčastejšie. Veríme, že táto 
metodika bude užitočná aj pre iných učiteľov 
informatickej výchovy. 
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Cieľom mojej práce bolo navrhnúť sériu 
multimediálnych  projektov  pre  žiakov  danej 
vekovej  kategórie,  realizovať  ich  v  škole  a 
analyzovať.  Aby  som  však  mohla  naplno 
využiť  potenciál  programu  Scratch,  ktorý  vo 
výraznej miere integruje prácu s multimédiami, 
rozhodla som sa navrhnúť projekty, ktoré túto 
vlastnosť programu využívajú, a vďaka tomu sú 
pre žiakov atraktívnejšie.

V  prvej  kapitole  analyzujem niekoľko 
stratégií  riešenia  problémov.  Ďalej  sa  v  tejto 
kapitole  venujem  procesu  vzniku poznatku  - 
popisujem  jednotlivé  fázy,  ktoré  sú  vo 
vyučovacom  procese  potrebné,  aby  u  žiakov 
vznikol  poznatok.  Tiež  tu  skúmam  aj  Štátny 
vzdelávací  program  pre  informatiku  na  2. 
stupni základných škôl. V tomto dokumente sú 
popísané  jednotlivé  tematické  okruhy 
vzdelávacieho  obsahu.  Vo  svojej  práci  sa 
podrobnejšie venujem okruhu Postupy, riešenie  
problémov, algoritmické myslenie a uvažujem, 
či kompetencie,  ktoré nám program Scratch u 
žiakov umožňuje rozvíjať sú v súlade s daným 
dokumentom.  Okrem  iného  sa  v  Štátnom 
vzdelávacom  programe  niekoľkokrát  spomína 
aj  pojem  tvorivosť.  Preto  sa  tomuto  pojmu 
venujem  aj  vo  svojej  práci,  a  opäť  najmä  v 
kontexte programovacieho prostredia Scratch a 
mnou navrhnutých úloh.

V  druhej  kapitole  sa  okrem  pojmu 
tvorivosť  zameriavam aj na osobnosť žiaka a 
tvorivé  učenie  sa.  Venujem sa  charakteristike 
tvorivého  učiteľa   a  tvorivého  prostredia. 
Všetky tieto aspekty totiž ovplyvňujú tvorivosť, 
či originalitu žiaka. 

Tretia  kapitola  je  venovaná  malým 
programovacím  jazykom.  Najprv  sa 
zameriavam  na  ich  rozdelenie  podľa  druhu 
(textové,  stavebnicové,  kartičkové  a  ikonické 
programovacie  jazyky),  a  následne  bližšie 
popisujem  vybrané  druhy  programovacích 
prostredí  pre  deti.  Medzi  tieto  programovacie 
prostredia som zahrnula aj program Scratch. 

Jeho  výhodám  pri  použití  na  druhom 
stupni ZŠ sa venujem v štvrtej kapitole svojej 
práce.   Program  Scratch  má  veľký  potenciál 

osloviť ako začiatočníkov v programovaní, tak 
aj skúsenejších mladých programátorov. V tejto 
kapitole  sa  zameriavam  aj  na  popis 
programátorských  koncepcií,  ktoré  program 
Scratch pomáha rozvíjať. 

V  poslednej  kapitole  rozpracovávam 
projekty,  ktoré  som navrhla  pre danú vekovú 
kategóriu  žiakov.  Popisujem  tiež  metodický 
materiál,  ktorý  som vypracovala  ku  každému 
projektu.  V  tejto  časti  sa  venujem  aj  opisu 
skupiny  hodín,  na  ktorých  som  realizovala 
navrhnuté  projekty  a  spomínam  niekoľko 
zaujímavých postrehov z týchto hodín. 

V  závere  práce  sumarizujem  prínos 
používania  programu  Scratch  na  hodinách 
informatiky so žiakmi, ktorých som učila. Mala 
som možnosť navrhnuté projekty realizovať aj 
so skupinou žiakov štvrtého a piateho ročníka. 
Závery z týchto hodín uvádzam tiež v tejto časti 
svojej práce.

Kľúčové  slová: Scratch,  multimediálne 
projekty,  programovanie,  stavebnicové 
programovanie, Štátny vzdelávací program
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Abstrakt 

V predkladanej práci popisujem, ako som sa po 
vyhľadaní existujúcich edukačných programov 
a logických hier, ktoré podporujú záujem 
o informatiku rozhodol navrhnúť vlastný edukačný 
softvér pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Zameral som sa na 
vytváranie labyrintov a na to, ako priviesť žiakov 
k hľadaniu najkratšej cesty v nich. Vytvoril som 
program, v ktorom žiak prechádza labyrintom 
pomocou kartičkového programovania. 
Kľúčové slová: iBobor, labyrint, najkratšia cesta 

1 Súťaž iBobor 

Pri hľadaní edukačných programov a logických hier 
som preskúmal niektoré úlohy súťaže Informatický 
bobor [1]. Zaujala ma úloha Navigácia (2012/13, 
Benjamíni, stredne náročná), v ktorej je úlohou 
žiaka nájsť z ponúkaných ciest takú, ktorá  má 
najmenší počet krokov. Z analýzy žiackych riešení 
som videl, že pre žiakov bolo ťažké úlohu správne 
vyriešiť. Preto som sa rozhodol, že námet z tejto 
úlohy použijem pre svoj edukačný softvér. 

2 Edukačný softvér Labyrint 

Vo svojom programe som navrhol prostredie, 
v ktorom budú môcť žiaci hľadať najkratšiu cestu 
v labyrintoch. Prostredie tiež overí správnosť ich 
riešenia. Dúfam, že žiaci začnú postupne chápať, že 
ciest v labyrinte zo štartu do cieľa môže byť 
niekoľko a že jednotlivé cesty majú rôzny počet 
krokov. A pochopia tiež to, že niekedy je zaujímavé 
hľadať práve najkratšiu cestu. Môj softvér obsahuje 
aj časť, v ktorej môže učiteľ pripravovať labyrinty 
pre svojich žiakov. 

 

2.1  Prostredie pre žiakov 

Žiak bude mať pripravených niekoľko úloh 

(labyrintov rôznej veľkosti a náročnosti), ktorých 

obtiažnosť sa bude zvyšovať. Pre žiaka tak bude 

čoraz náročnejšie objaviť, ktorá z ciest zo štartu do 

cieľa je tá najkratšia. V prvej úrovni práce 

s labyrintom si bude žiak vyberať najkratšiu cestu 

z už pripravených ciest, ktoré budú zapísané 

príkazmi. Neskôr bude najkratšiu cestu sám hľadať 

a zapisovať pomocou príkazov, ktoré sú v prostredí 

pripravené na kartičkách. 

V okne úlohy je umiestený labyrint s panáčikom, 

ktorý sa chce čo najrýchlejšie dostať do cieľa. Pod 

ním je riadok – plán cesty. Do neho žiak z pravej 

časti obrazovky dopĺňa jednotlivé príkazy. Paleta 

príkazov je tvorená krokmi: hore, dolu, vľavo, 

vpravo a číslicami od 1 po 5. Smer pohybu je 

reprezentovaný šípkami. Číslice slúžia na 

vyjadrenie počtu opakovania  niektorého kroku. 

Po spustení príkazov sa panáčik vydá na svoju cestu 

labyrintom, pričom cestu si značí a počíta aj jej 

dĺžku. Keďže predpokladám, že žiaci budú cestu 

najprv cielene hľadať pomocou simulácie 

prechádzania (zatiaľ bez príkazov) zo štartu do 

cieľa, rozhodol som sa im pri tejto činnosti pomôcť.  

Preto som navrhol pomocné okno, ktoré umožní 

žiakovi najprv simulovať pohyb panáčika a spočítať 

počet krokov zo štartu do cieľa pomocou ťahania 

myši. Keď takto nájde najkratšiu cestu, navrhne do 

plánu cesty postupnosť príkazov. 

2.2 Prostredie pre učiteľa  

Prostredie umožňuje učiteľovi navrhnúť vlastný 
labyrint alebo nechať program, aby navrhol 
náhodný labyrint a tento následne upraviť. Takto 
pripravenú úlohu si môže uložiť a následne ju dať 
žiakom na vyriešenie. 

3 Realizácia a záver  

Do svojho softvéru som navrhol niekoľko 
labyrintov, ktoré reprezentujú jednu vzorku 
gradovaných úloh o hľadaní najkratšej cesty v rôzne 
veľkých a náročných labyrintoch. S takto 
pripraveným programom pôjdem do niekoľkých 
škôl, kde ho otestujem priamo na žiakoch. Dúfam, 
že im priblížim informatiku, ktorá sa môže učiť aj 
takouto hravou formou. 
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V našej práci sa venujeme analýze správania 

žiakov pri hre Lumíci, ktorú sme si zahrali na 
hodine informatiky so žiakmi na druhom stupni ZŠ. 
Cieľom výskumu bolo zistiť, akým spôsobom si 
jednotlivé skupiny rozdeľujú úlohy v hre a ako toto 
rozdelenie vplýva na samotný priebeh hry. Zvolili 
sme kvalitatívny výskum, pretože sme ho 
považovali za najvhodnejší z hľadiska cieľa 
výskumu. Zamerali sme sa na úzku vzorku, malý 
počet žiakov. Ako metódu zberu dát sme zvolili 
pozorovanie. 

 Pravidlá hry Lumíci sme preberali z materiálu 
dostupného na internetovej stránke ucmeradi.sk 
[Semančík, 2005] pričom sme ich upravili tak, aby 
boli vhodné do školského prostredia. Cieľom hry je, 
pomocou živého robota –  lumíka, zozbierať všetky 
časti zašifrovaného odkazu. Zašifrované slová vie 
prečítať iba lumík, keď ho k týmto odkazom jeho 
skupina nasmeruje.  Každý člen skupiny má určitú 
funkciu a ako jediný vie robiť túto činnosť. Smerník 
sa môže postaviť pred lumíka, zahrá si s ním detskú 
tľapkanú a potom mu prstom ukáže nový smer 
(kolmo vľavo, vpravo alebo späť). Dverník vie ako 
jediný otvárať a zatvárať dvere. Koumák (my sme 
ho nazvali Čistič) vie prenášať a používať 
predmety. Kŕmič hľadá pre lumíka larvy a kŕmi ho. 
My sme ešte pridali piatu úlohu zapisovača správy, 
nazvali sme ju Chytrák. 

Výskum sme realizovali na Spojenej škole 
internátnej na Svrčej ulici v Bratislave. Našou 
výskumnou vzorkou bolo päť skupín žiakov, 
pričom každá skupina reprezentovala jeden ročník 
druhého stupňa základnej školy, podarilo sa nám 
teda zmonitorovať celý druhý stupeň. Žiakov bolo 
spolu dvadsaťštyri. Neskôr sa nám naskytla 
možnosť pracovať so žiakmi Primy na Spojenej 
škole Sv. Rodiny  na Gercenovej ulici v Bratislave. 
Túto možnosť sme využili a na dvoch hodinách 
informatiky sme hru zrealizovali vždy s dvomi 
skupinami súčasne, aby sme vedeli popísať 
problémy, s ktorými sa učiteľ pri takejto realizácií 
môže stretnúť. 

Počas výskumu boli pre nás zaujímavé 
nasledujúce aspekty hry, ktoré sme sledovali a 
vyhodnotili ako dôležité. Spozorovali sme odlišnosť 
skupín v spôsobe deľby úloh v skupine. 
V niektorých skupinách sa nevyskytol nikto taký, 
kto by ostatným rozdelil úlohy, tieto skupiny sme z 
hľadiska rozdelenia úloh označili názvom 
samorozdelenie. Naopak, niekde sa  takýto člen 
vyskytol. V jednej skupine išlo o rozdelenie úloh 

bez toho, aby takéhoto „šéfa“ zaujímalo, kto chce 
čo robiť. Takéto rozdelenie sme nazvali 
autoritatívny šéf. V inej skupine to bol taký šéf, 
ktorý sa najprv ostatných opýtal, akú úlohu chcú 
mať a podľa toho sa snažil prideliť spolužiakom 
jednotlivé úlohy. Tento druh sme nazvali 
demokratický šéf. Zaujímavý bol pre nás aj spôsob 
riešenia problému v hre. Riešenie problému sme 
rozdelili do dvoch skupín: systematické 
a nesystematické. Skupiny sme tiež porovnávali na 
základe ich skúseností s programovaním. 

Na základe výsledkov nášho pozorovania sme 
sformulovali nasledujúce hypotézy: 

1. Skupiny, ktoré majú skúsenosti s 
programovaním, riešia úlohu 
systematickejšie ako tie, ktoré s 
programovaním začínajú, alebo ho ešte 
nemali. 

2. Skupiny s členom, ktorý ostatným rozdelí 
úlohy, riešia úlohu menej systematicky ako 
skupiny, v ktorých si rozdelia úlohy 
prirodzene. 

3. V skupinách s členom, ktorý ostatným 
rozdelí úlohy, má úlohu smerníka skôr 
pasívne dieťa. V skupinách, ktoré si 
rozdelia úlohy prirodzene, má túto úlohu 
skôr aktívnejšie dieťa. 

Rady by sme odporučili túto hru učiteľom 
informatiky ako zábavnú alternatívu učenia 
základov riadenia robota a môže byť tiež pomôckou  
na zvýšenie záujmu žiakov o hodiny informatiky. 
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Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl 
Anita Škodáčková*  

Školiteľ: Ivan Kalaš
‡ 

Katedra základov a vyučovania informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
 

                                                           
*
 anita.skodackova@fmph.uniba.sk 

‡
 kalas@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 

Cieľom mojej výskumnej práce bolo skúmať 
vzťah pedagógov materských škôl k digitálnym 
technológiám (ďalej niekedy len DT), skúmať, ako 
vplýva rozvoj digitálnej gramotnosti na týchto 
pedagógov, na ich inštitúcie a ich každodennú 
výchovno-vzdelávaciu činnosť, a tiež porozumieť 
aspektom a rôznym možným rizikám rozvoja 
digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl 
(ďalej niekedy len MŠ). Na Slovensku sa v roku 
2009 rozbehol národný projekt Európskeho 
sociálneho fondu Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania, 
súčasťou ktorého je aj rozvoj digitálnej gramotnosti 
pedagógov MŠ. Naša výskumná skupina sa aktívne 
podieľala na jeho príprave a realizácii – a využila 
ho aj ako jedinečnú príležitosť pre zaujímavý edu-
kačný výskum. Metódami kvalitatívneho výskumu 
som skúmala vzťah participantiek k DT pred, po-
čas a po vzdelávaní. Formou dlhodobej násobnej 
prípadovej štúdie som detailne pozorovala a analy-
zovala príbehy transformácie štyroch učiteliek a ich 
bežnej praxe v triede. Na základe výsledkov svojich 
pozorovaní som vymenovala niekoľko faktorov, 
ktoré sú kľúčové pre úspešný a nezvratný rozvoj 
digitálnej gramotnosti pedagógov v MŠ. 

1 Výskumný problém 

Aby mohli predprimárny pedagógovia využiť 
edukačný potenciál týchto technológií a vhodne ich 
integrovať do svojej každodennej práce s deťmi, 
musia najprv rozvinúť svoju digitálnu gramotnosť. 
Potvrdili to aj výsledky nedávnej analytickej štúdie 
UNESCO, pozri [Kalaš, 2010]. Skutočnosť je však 
taká, že aj skúsení predprimárni pedagógovia majú 
často len obmedzené alebo žiadne skúsenosti s DT.  

Výskumný problém pre moju dizertačnú prácu 
sme s mojim školiteľom zvolili aj s ohľadom na 
túto situáciu: chceli sme týmto výskumom reagovať 
na skutočnosť, že plošný rozvoj digitálnej 
gramotnosti pedagógov MŠ – vo forme ďalšieho 
vzdelávania či samovzdelávania – sa práve v týchto 
rokoch stáva u nás skutočnosťou. Mojou 
výskumnou prácou sme chceli prispieť k hlbšiemu 
porozumeniu tohto procesu. 

2 Ciele výskumu 

Môj výskum mal spočiatku dva hlavné ciele: 
skúmať vzťah pedagógov MŠ k digitálnym tech-
nológiám, a zároveň detailne skúmať, ako vplýva 
rozvoj digitálnej gramotnosti na týchto 
pedagógov a ich každodennú výchovno-
vzdelávaciu činnosť. Počas výskumu sa mi však 
objavil ďalší dôležitý cieľ, a to porozumieť 
aspektom a rizikám procesu rozvoja digitálnej 
gramotnosti pedagógov MŠ. 

3 Záver 

Do mojej výskumnej skupiny sa zaradili 
pedagogičky MŠ s rôznou iniciálnou digitálnou 
gramotnosťou. Už pred vzdelávaním zameraným na 
rozvoj ich digitálnej gramotnosti ma zaujímalo, aký 
majú vzťah k DT, a tiež, či a ako ich využívajú 
v edukácii detí vo svojich MŠ. Počas vzdelávania 
som registrovala výrazný nárast ich záujmu o DT. 

Po vzdelávaní som znova zmapovala aktuálny 
vzťah participantiek môjho výskumu k DT. Aby 
som zvýšila dôveryhodnosť svojho výskumu, 
použila som viacero metód zberu dát. Preto som 
okrem nahrávania rozhovorov s každým z nich aj 
bližšie pozorovala aktivity štyroch pedagogičiek 
priamo v ich pracovnom čase. Ako sme iniciálnu 
digitálnu gramotnosť učiteľov v našom expertnom 
tíme rozdelili do úrovní (1) začiatočník, (2) nepravý 
začiatočník, (3) bežný používateľ a (4) pokročilý 
používateľ, tak po vzdelávaní môžem na základe 
mojich rozhovorov a hĺbkových pozorovaní 
konštatovať, že ani jedna z participantiek nezostala 
(v jedinom prípade musím použiť slabšie tvrdenie: 
skoro určite nezostane) na úrovni začiatočník. 
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