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člennou odbornou komisiou.

http://www.fmph.uniba.sk/svk

Zborník c© 2014 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
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Predhovor

Tento zborník obsahuje príspevky zo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 23.
apríla 2014 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 2014 bolo na konferenciu prihlásených 86 príspevkov v deviatich tématických sek-
ciách. Každý článok bol recenzovaný najmenej dvoma recenzentami a d’alej posudzovaný
odbornou komisiou. Na základe tohto procesu boli do zborníka vybrané recenzované články,
zvyšné príspevky sú v zborníku zastúpené formou jednostranového abstraktu. Príspevky boli
prezentované 23. apríla 2014 na celodennej konferencii v priestoroch fakulty a odborné ko-
misie udelili v rámci jednotlivých sekcií ocenenia 26 vít’azom a 52 laureátom ŠVK. Komisie
navrhli udelit’ 5 cien Literárneho fondu, tri ceny prof. Tillmana Märka za príspevky v oblasti
fyziky plazmy, cenu Slovenskej informatickej spoločnosti za vynikajúci prácu v oblasti infor-
matiky, cenu firmy SOFTEC za vynikajúcu prácu v aplikovanej informatike, cenu FINAMIS
za nejlepšiu prácu v oblasti ekonomicke a finančnej matematiky a prémiu SNUS za prácu
v oblasti jadrovej fyziky. Pre širokú verejnost’ tiež odznela plenárna prednáška Dr. Richarda
Kollára na tému “Ako biológia dokáže zamestnat’ matematikov, fyzikov a informatikov”.

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 2015.

August 2014
Broňa Brejová, Tomáš Vinař
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Sponzori

Prof. Tillman D. Märk
prize in plasma physics

v
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Peter Barančok : Memory capacity of input-driven echo state networks at the edge

of chaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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hodine fyziky pre 8. ročník ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
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Dualita geometrického programovania a jej možné analógie
Martin Hurban1∗

Školitel’: Milan Hamala2†

1 Ekonomická a finančná matematika, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava
2 Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

Abstrakt: V tomto článku sú zhrnuté výsledky ba-
kalárskej práce - teda odvodenie triedy optimalizač-
ných úloh bez ohraničení, ku ktorým možno zostro-
jit’ duálnu úlohu s jednoduchou štruktúrou. Dôkaz,
že táto trieda úloh je úplná sa nachádza v bakalár-
skej práci. Tento článok d’alej obsahuje popis algo-
ritmu využívajúci "triviálnu dualitu"t.j. dualitu pre
úlohy bez ohraničení na riešenie úlohy geometric-
kého programovania.

Kl’účové slová: Wolfeho dualita, Hestenesov algorit-
mus, geometrické programovanie

Úvod

V teórii konvexného programovania ku každej úlohe
na viazaný extrém, nazývanej primárna úloha, je de-
finovaná tzv. duálna úloha. Premennými v duálnej
úlohe sú tzv. Lagrangeove premenné, z ktorých každá
prislúcha niektorému ohraninčeniu duálnej úlohy.

Vo svojej monografii Duffin-Peterson-Zener
[Duffin et al., 1967] skúmali špeciálnu dvojicu duál-
nych úloh, u ktorej bolo možné skonštruovat’ duálnu
úlohu aj k primárnej úlohe na vol’ný extrém, t.j.
úlohu bez ohraničení. V takejto úlohe nevystupujú
Lagrangeove premenné. Príslušnú teóriu nazvali
"geometrické programovanie".

V monografii [Hamala, 1972] bolo ukázané, že
Geometrické programovanie je špeciálnym prípadom
Wolfeho duality, čo viedlo k definovaniu Wolfeho du-
álnej úlohy pre primárnu úlohu bez ohraničení. Prí-
slušnú teóriu nazval "triviálna dualita". Na základe
triviálnej duality Hamala uviedol d’alšie dve dvojice
duálnych úloh analogických geometrickému progra-
movaniu.

Uvedené skutočnosti viedli k prirodzenej otázke,
či existujú d’alšie zmysluplné dvojice duálnych úloh
odvodené z triviálnej duality. Táto otázka bola do
značnej miery zodpovedaná v bakalárskej práci.

Tento príspevok pozostáva z dvoch častí, prvou
čast’ou je teoretický výsledok - formulácia a dôkaz

∗mvhurban@gmail.com
†m.hamala@chello.sk

nutných a postačujúcich podmienok pre konštrukciu
dvojice triviálne duálnych úloh s jednoduchou štruk-
túrou, ktorý bol zverejnený v bakalárskej práci. Dru-
hou je následné využitie získaných teoretických po-
znatkov k zostrojeniu efektívneho algoritmu na rie-
šenie úlohy geometrického programovania bez ohra-
ničení.

1 Konštrukcia dvojice triviálne du-
álnych úloh

Úlohu na vol’ný extrém, kde f je konvexná, f : Rm→
R a f ∈C1:

(P)Min{ f (z) | z ∈ Rm} , (1)

budeme nazývat’ primárna úloha. Pomocou teórie tri-
viálnej duality - duality bez ohraničení, možno zo-
strojit’ Wolfeho duálnu úlohu v tvare:

(D)Max{ f (y) | ∇ f (y) = 0m} . (2)

Pre úlohu geometrického programovania je duálna
úloha známa. Dvojica týchto úloh vyzerá nasledovne:

(P) Min

{
g(t) =

n

∑
i=1

ci

m

∏
j=1

tai j
j | t ∈ Rm

+

}
, (3)

kde ci > 0 a ai j ∈ R.

(D) Max
{

v(δ ) = ∏n
i=1

(
ci
δi

)δi |
∑n

i=1 δiai j = 0, pre ∀ j = 1 . . .m ,

∑n
i=1 δi = 1,δ ∈ Rm

+

}
.

Podl’a vzoru duality geometrického programova-
nia sme sa rozhodli hl’adat’ dvojice duálnych úloh v
nasledujúcom tvare:

Min

{
g(t) =

n

∑
i=1

ψ

[
ci +

m

∑
j=1

ai jϕ (t j)

]∣∣∣∣∣ t ∈ T m

}
,

(4)
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kde ci, ai j ∈ R.

Max
{

Ω(δ ) |
n

∑
i=1

δiai j = 0,
n

∑
i=1

ω [δi] = 1 , j = 1, ..m,

}
,

(5)kde δ > 0. Pričom platí, že funkcie ϕ a ψ sú
spojite diferencovatel’né a vzájomne inverzné.

Vzt’ahy získané pri odvádzaní tejto dvojice duál-
nych úloh možno zhrnút’ do nasledovnej funkcionál-
nej rovnice:

n

∑
i=1

ω

[
ϕ ′
(

n

∑
k=1

ψ (xk)

)
·ψ ′ (xi)

]
= 1, (6)

kde sú navzájom inverzné funkcie ϕ a ψ neznáme a
rýdzomonotónna funkcia ω je parametrom. V baka-
lárskej práci je ukázané, že jedinými riešeniami tejto
rovnice sú ϕ (x) = bln(x)+d a ϕ (x) = b

c+1 xc+1 +d.
Prvé riešenie zodpovedá prípadu geometrického

programovania, a druhé zodpovdedá nasledovnej
dvojici duálnych úloh :

Min
{

1
c+1

[
n

∑
i=1

([ci + xi] · (c+1))
1

c+1

]c+1
∣∣∣∣∣∣

(7)

xi = ∑m
j=1 ai jz j,z ∈ Rm

+

}
.

Max
{

V (δ ) =
n

∑
i=1

ciδi

∣∣∣∣∣ (8)

∑n
i=1 δiai j = 0, pre ∀ j = 1 . . .m. ,∑n

i=1 δ−
1
c

i =

1,δ ∈ Rm
+

}
.

Parameter c v exponente zahŕňa optimalizačné úlohy
pre l’ubovlnú "p-normu", ako aj pre "záporné mocni-
nové priemery1".

2 Numerické riešenie úlohy GP

Pôvodným ciel’om bolo numerické riešenie dvojíc
úloh odvodených v kapitole 1. Na začiatok sme sa za-
merali na úlohu geometrického programovania a tam
sme zatial’ skončili. Riešenie primárnej úlohy GP po-
mocou zabudovanej MATLAB-ovskej funkcie fsolve

1Ak položíme ci = 0, d = 0, c+ 1 = 1
p , b = 1

p n
1
p , potom

dostávame účelovú funkciu v tvare s(x)=
( 1

n ∑n
i=1 xp

i
) 1

p , kde p<
0.

pre vel’ké úlohy nevedie k uspokojivým výsledkom.
Funkcia "fsolve"pre úlohu s rozmermi 200 premen-
ných a 400 monočlenov dosahuje presnost’ rádovo
10−1. Tento fakt bol motiváciou na zostrojenie opti-
malizačnej metódy "šitej"na úlohu GP bez ohrani-
čení.

2.1 Popis experimentu

Aby bolo možné merat’ dosiahnutú presnost’ získa-
ného riešenia je potrebný generátor úloh s vopred
známym riešením. Zostrojili sme dva takéto generá-
tory. Prvý generátor má plnú maticu A, a druhý ge-
neruje úlohu s pomerne riedkou maticou A. Zdrojové
kódy pre oba generátory uvádzame v prílohe. Porov-
nanie podmienenosti sústav rovníc, ktoré generátory
generujú uvádzame na nasledujúcom grafe. Ten bol
vytvorený pre pevný počet monočlenov n= 100 a po-
hyblivý počet premenných m = 5,6...95. Každý bod
reprezentuje priemernú podmienenost’ sútavy A′δ =
0 získanú z tisícich generovaní pri daným paramet-
roch m a n. Z grafu možno jasne vyčítat’, že druhý

Obr. 1: Porovnanie používaných generátorov geomet-
rickéh programovania

generátor generuje úlohy jednoduchšie na riešenie.

2.2 Vol’ba metódy

Na rozdiel od primárnej úlohy, ktorá je úlohou na
vol’ný extrém duálna úloha je úlohou na viazaný ex-
trém, avšak s pomerne jednoduchou štruktúrou t.j. se-
parovatel’nou účelovou funkciou a lineárnymi ohra-
ničeniami. Takáto štruktúra nabáda k využitiu Heste-
nesovho algoritmu z prednášky nelineárne programo-
vanie [Hamala and M. Trnovská, 2013].
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2.3 Popis algoritmu

Pre úlohu v tvare:

Min
{
− ln(v(δ )) =

n

∑
i=1

δiln
(

ci

δi

)
|

n

∑
i=1

δiai j = 0,

(9)

pre ∀ j = 1 . . .m. , ∑n
i=1 δi = 1,δ ∈ Rm

+

}
, sme skon-

štruovali hestenesovu funkciu (zovšeobecnenie lag-
rangeovej funkcie ) jej tvar je:

Hα (δ ,y,u) =

-∑n
i=1 δiln ci

δi
+ yT AT δ +u

(
eT δ −1

)
+ α

2 δ T AAT δ +
α
2

(
eT δ −1

)2(10)

Hestenesova metóda sa skladá z makroiterácií, v kto-
rých sa rieši úloha na vol’ný extrém pri zafixovaných
hodnotách multiplikátorov ȳ a ū. Na hl’adania mi-
nima funkcie Hα (δ , ȳ, ū) sa použije Newtonova me-
tóda. Vd’aka štruktúre úlohy GP gradient i Hessova
matica existujú v každom bode definičného oboru a
dajú sa l’ahko analyticky zrátat’. Optimálny smer zo-
stupu S je riešením sústavy rovníc ∇2HS = −∇H a
dĺžku kroku určíme pomocou kvadratickej interpolá-
cie. Po skončení je výstupom algoritmu riešenie du-
álnej úlohy. Na základe vzt’ahov medzi riešeniami a
primárnej a duálnej úlohy optimálne riešenie primár-
nej úlohy možno spätne určit’. Tento prevod nás stojí
jedno riešenie sústavy n lineárnych rovníc o m nezná-
mych. Presný postup odvodenia týchto rovníc je v ba-
kalárskej práci. Pomocou (10) , možno schématicky
zapísat’ Hestenesov algoritmus :

2.4 Vol’ba parametrov

Algoritmus, tak ako bol popísaný na obr.2 obsahuje
niekol’ko hodnôt, ktoré je nutné zadat’ ako vstup, po-
stupne si ich prejdeme.

• del1 je ukončovacia presnost’, ak je zmena v
premennej delta medzi makroiteráciami menšia
ako táto hodnota algoritmus končí

• eps1 je ukončovacia presnost’ pre Newtonovu
iteráciu

• deltastart je štartovací bod premennej delta2

2štartovacie hodnoty multiplikátorov y a u volíme rovné 0

Obr. 2: Kostra Hestenesovho algoritmu

• alfa je parameter, ktorý určuje ako vel’mi sa po-
čas iterácií snažíme splnit’ ohraničenia. Ak je
alfa vel’ká tak sa ich snažíme splnit’ vel’mi silno.

• parameter q je miera rastu parametra alfa. Ná-
rast alfa nastane ak bol nárast presnosti splnenia
ohraničení nedostatočný.

• parameter border je hraničná hodnota, ktorá ur-
čuje, čo pokladáme za nedostatočný pokles pres-
nosti naplnenia ohraničení

Po mnohých experimentoch sme sa rozhodli, že
pre určenie vhodného parametrického nastavenia
algoritmu diskretizujeme priestor okolo očakáva-
ných hodnôt a spustíme Monte carlo Simulácie.
Pre eps1 sme ako kl’účové hodnoty vybrali eps1=
10−10,10−11,10−12,10−13. Štartovací bod deltastart
sme volili ako jednu z nasledujúcich 4 možností

1. δ start
i = 1

n ,

2. δ start
i = ci

∑n
i=1 ci

, toto je normalizované riešenie
úlohy na vol’ný extrém,

3. ako riešenie úlohy

Min
{

0T δ | AT δ = 0,δ ≥ 1
}
,δ start

i =
δi

∑n
i=1 δi

(11)
takto zvolené delta spĺňa všetky ohraničenia,

4. ako optimálne riešenie primárnej úlohy získanej
pomocou MATLAB-ovskej funkcie fsolve.
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Parameter alfa sme volili ako dvanást’ hodnôt v
intervale 〈2;20000〉 3. q sme volili postupne ako
{1,2;1,6;2}. Spolu tak vzniklo 576 kombinácií para-
metrov. Pri každej kombinácii parametrov bolo vyrie-
šených 20 úloh z generátora 1 a 20 úloh z generátora
2, s počtom premenných m = 100 a počtom monočle-
nov n = 200. Výsledky týchto simulácií sú zachytené
v prílohe diskretizacia1.

2.5 Analýza získaných dát

Pri hl’adaní vhodnej kombinácie parametrov sme sa
zameramil na minimalizáciu odchylky riešenia od
optimálneho riešenia. Z 576 hodnôt sme vybrali len
"úspešné parametrické nastavenia"teda nastavania,
ktoré dosiahli priemernú odchylku menšiu ako 10−5

takto ostalo 71 nastavení. Pre tieto nastavenia sme
urobili regresný model. Tento model jednoznačne od-
poručil hodnotu q=1,2 a zároveň odporúčal zvýšit’
hodnotu eps1, t.j. znížit’ presnost’ v Newtonovej in-
terácii Taktiež urobil jasno vo vol’be štartovacieho
bodu, kde najlepšie výsledky získali štartovacie body
1 a 2, ktoré sú najjednoduchšie na výpočet. Na zá-
klade týchto výsledkov sme sa rozhodli urobit’ ešte
jednu diskretizáciu okolo takto získaných hodnôt. Na
základe výsledkov experimentu uvedených v prílohe
diskretizacia2 najlepšie dopadli nastavenia: q= 1,1;
alfa= 100; eps1= 10−9 a deltastart=2.
Úspešnost’ nášho algoritmu budeme ilustrovat’ rieše-
ním úlohy s parametrami m = 200 a n = 400. V na-
sledujúcej tabul’ke4 sú pre oba generátory uvedené
hodnoty priemerných presností a časov riešení zo sto
rôznych vygenerovaných úloh.

Záver

Na obr.3 možno si možno všimnút’, že nami zosta-
vený algoritmu si pre úlohy týchto rozmerov po-
čínal vel’mi dobre a to v oboch prípadoch. Dosia-
hnutá presnost’ bola v prípade úloh generovaných
prvým generátorom až o "3 rády"vyššia ako pres-
nost’ MATLAB-ovskej funkice a v prípade úloh ge-
nerovaných druhým generátorom bola presnost’ až o
"8 rádov"vyššia. Časová zložitost’ nášho algoritmu
je pritom len 10-krát väčšia oproti MATLAB-ovskej
funkcii. Najväčšiu časovú zložitost’ má v tomto prí-
pade vyčíslovanie Hessovej matice, ktoré sa pri jed-

3alfa=β (n+m)γ , kde β=2;3;4 a γ=0;0.5;1;1.5;
4hodnoty z ktorých boli priemery vypočítané sú uvedené v

prílohe v súbore "porovnanie.txt"

Obr. 3: Porovnanie algoritmov

nej optimalizácii deje približne 100 krát. Treba však
poznamenat’, že tento algoritmus výrazne poráža
MATLAB-ovskú funkciu až od úloh s približne 100
premennými.

Prílohy

Ako prílohy uvádzame zdrojové kódy nášho algo-
ritmu pri simuláciách: H.m, H1.m, H2.m, start.m,
derivefsolve.m, Hestheur.m, Hestenesheur.m, Ge-
nerGP.m, GenerGP2.m, generGeomprog.m.
A aj výsledky expeperimentov v súboroch: porovna-
nie.txt, diskretizacia1.xslx, diskretizacia2.xslx.
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Dva prístupy na riešenie úloh optimálneho topologického dizajnu
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Abstrakt: Praktické úlohy optimálneho topologic-
kého dizajnu vedú na minimalizáciu nediferencova-
tel’nej konvexnej funkcie obrovského počtu premen-
ných. V tomto článku skúmame možnosti riešenia
takejto úlohy dvomi konkurenčnými metódami kon-
vexného programovania. Prvou je proximal gradient
metóda, kde aplikujeme 3 prístupy popísané v litera-
túre a jeden vlastný prístup. Druhou metódou je me-
tóda vnútorného bodu. Z porovnania aplikovaného na
úlohy rozmerov 16500 (resp. 186000) vyšla ako naj-
lepšia jedna z proximal gradient metód. V článku dis-
kutujeme príčiny, prečo napriek očakávaniu metóda
vnútorného bodu nepodala lepšie výsledky ako pro-
ximal gradient metóda.

Kl’účové slová: truss topology design, proximal gra-
dient metóda, proximal operátor, primárno duálna
metóda vnútorného bodu, l1 regulované najmenšie
štvorce

1 Úvod

V procese navrhovania mechanických štruktúr
ako železničné mosty, stĺpy elektrického vedenia,
Eiffelova veža, ale aj lietadlá a budovy je po-
trebné nadizajnovat’ systém pospájaných priečok
- nosnú konštrukciu (angl. truss), ktorá je schopná
optimálnym spôsobom odolat’ silám, ktoré na ňu
pôsobia. Tomuto problému sa venuje úloha opti-
málneho dizajnu rozloženia konštrukcie - angl.
Truss Topology Design (TTD). Problematike TTD
sa venujú napríklad [Tal and Nemirovski, 2001],
[Tal and Nemirovski, 2004], [Kočvara, 2010],
[Richtárik and Takáč, 2011].
Nosná konštrukcia je zložená z elastických priečok
rôznych objemov pospájaných medzi sebou v tzv.
uzloch, ktoré môžu byt’ fixné alebo vol’né. Fixné
uzly sa nemôžu pohybovat’, sú pevne ukotvené,
môžeme si pod nimi predstavit’ základy budovy
alebo piliere mostu. Konštrukcia môže byt’ vy-
stavená externému zat’aženiu - silám simultánne
pôsobiacim na uzly. Pod zat’ažením sa konštrukcia

∗kukumberg.roman@gmail.com
†trnovska@pc2.iam.fmph.uniba.sk

mierne deformuje, priečky sa nat’ahujú a vol’né uzly
menia svoju polohu, až pokým budú externé sily
kompenzované pnutím konštrukcie a systém bude
v ekvilibriu. V ekvilibriu deformovaná konštrukcia
uskladňuje potenciálnu energiu, táto energia je
taktiež nazývaná poddajnost’ konštrukcie. Čím
menšia je poddajnost’ konštrukcie, tým je pevnejšia.
Ciel’om TTD je zostrojit’ nosnú konštrukciu, ktorá
je schopná najlepšie ustát’ zát’až v takom zmysle,
že jej poddajnost’ vzhl’adom na danú zát’až bude čo
najmenšia.
V jednoduchom probléme TTD máme danú mriežku
uzlov romzeru r × c, ktorou je konečná množina
bodov v rovine. V týchto bodoch je priečkam
konštrukcie povolené spájat’ sa. Mriežka obsahuje
aj fixné uzly, ktoré predstavujú ukotvené miesta.
Taktiež máme danú zát’až f , ktorá na uzly pôsobí.
Ciel’om je pre danú mriežku uzlov a pre danú
zát’až zostrojit’ nosnú konštrukciu (danej celkovej
hmotnosti) s maximálnou pevnost’ou. Chceme, aby
konštrukcia odolávala silám optimálne. Úloha TTD
má mnoho formulácii, ktoré sú riešitel’né rôznymi
metódami matematického programovania. Jedna
z možných formulácii, ktorej sa budeme venovat’,
vyzerá nasledovne

Min ‖Ax− f‖2
2 +λ‖x‖1, (1)

kde matica A predstavuje reakciu konštrukcie na prí-
tomnost’ hrán, jej stĺpec ai predstavuje vychýlenie
uzlov prislúchajúce k hrane i. Premenná x zodpo-
vedá váham priečok konštrukcie. Počet týchto prie-
čok však vel’mi rýchlo rastie so zväčšujúcim sa roz-
merom mriežky, čo výrazne st’ažuje hl’adanie rieše-
nia. Vhodným rozložením prípustných hrán (dizajno-
vacie premenné x) chceme kompenzovat’ zát’až f pô-
sobiacu na konštrukciu. Poznamenajme, že prítom-
nost’ jednotkovej normy v účelovej funkcii spôso-
buje, že úloha podáva riedky vektor riešenia x, čo je v
súlade s predstavou o optimálnom dizajne konštruk-
cie.
Účelová funkcia úlohy (1) je konvexná, ale nie je
diferencovatel’ná. V zásade existujú dva hlavné prí-
stupy na získanie riešenia danej úlohy. Tieto prístupy
sa líšia práve v tom, ako sa vysporiadavame s nedife-
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rencovatel’nost’ou účelovej funkcie. Prvá možnost’ je
priama, optimalizujeme pôvodnú nediferencovatel’nú
účelovú funkciu bez ohraničení napríklad pomocou
subgradientných metód. Avšak na optimalizáciu fun-
kcií rozložitel’ných na konvexnú diferencovatel’nú a
nediferencovatel’nú čast’ je obvzlášt’ vhodná proxi-
mal gradient metóda ako uvidíme v nasledujúcej ka-
pitole. Druhá možnost’ ako sa vysporiadat’ s nedife-
rencovatel’nost’ou účelovej funkcie je vhodná trans-
formácia úlohy na konvexný kvadratický problém s
lineárnymi ohraničeniami. Takáto formulácia sa dá
riešit’ metódami vnútorného bodu. Z uvedených dô-
vodov si v nasledujúcich kapitolách predstavíme tieto
dve konkurenčné metódy konvexného programova-
nia. Náplňou poslednej kapitoly je aplikácia týchto
metód na úlohu TTD a ich otestovanie v praxi. V prí-
pade proximal gradient metódy aplikujeme 3 prístupy
popísané v literatúre a jeden vlastný prístup.
Porovnanie proximal gradient metódy a metód vnú-
torného bodu možno najst’ v [Chen and Lin, 2010],
kde sa riešia syntetické úlohy čiastočne príbuzného
tvaru k úlohe (1) rozmerov do 10000 premenných.
Autori ukazujú výhodu proximal gradient metódy
oproti metóde vnútorného bodu - výpočtová nároč-
nost’ PG metódy narastá so zväčšujúcou sa rozmer-
nost’ou úlohy menej ako v prípade MVB. Pozname-
nali však, že MVB bola častokrát schopná dosiahnút’
lepšie suboptimálne riešenie. Úloha tvaru (1) je tak-
tiež riešená v [Kim, 2007] tzv. Truncated Newton me-
tódou vnútorného bodu, kde sa na riešenie prepod-
mieneného Newtonovho systému používajú iteračné
metódy. Úloha TTD v tvare (1) bola úspešne riešená
tzv. paralelnými súradnicovo spádovými metódami v
[Richtárik and Takáč, 2011], kde boli riešené úlohy
obrovských rozmerov využitím výpočtového výkonu
grafických kariet. Aplikácia a porovnanie proximal
gradient metódy a metód vnútorného bodu na úlohu
TTD nebola doteraz publikovaná.

2 Proximal-gradient metóda

V optimalizácii sa často stretávame s potrebou rie-
šit’ úlohy s nediferencovatel’nými konvexnými fun-
kciami. Štandardný postup, ktorým sa dajú úlohy ta-
kéhoto typu riešit’, je použitie subgradientých me-
tód konvexného programovania, ktoré ako optima-
lizačný smer využívajú subgradienty. Subgradientné
metódy majú však niekol’ko nevýhod - sú pomalé,
nie sú spádovými metódami a taktiež nemajú dobré
ukončovacie kritériá. Väčšina spôsobov vol’by dĺžky

kroku takisto nezaručuje konvergenciu subgradient-
ných metód. Vzhl’adom na uvedené nevýhody subg-
radientných metód boli vytvorené efektívnejšie me-
tódy na riešenie úloh s nediferencovatel’nými kon-
vexnými funkciami rôznej štruktúry. Úlohy na vol’ný
extrém s účelovou funkciou rozložitel’nou na kon-
vexnú diferencovatel’nú a konvexnú nediferencova-
tel’nú čast’, vedú k zavedeniu tzv. proximal operátora
a proximal gradient (PG) metódy. Viac informácii
o PG metóde možno nájst’ v [Vandenberghe, 2010],
[Bertsekas, 2010], [Kukumberg, 2011].
PG metóda sa využíva na optimalizáciu úlohy na
vol’ný extrém tvaru

Min f (x) = g(x)+h(x), (2)

kde účelová funkcia f (x) sa dá rozložit’ na súčet
dvoch funkcií g(x) a h(x). Funkcia g(x) : Rn → R je
diferencovatel’ná, konvexná. Funkcia h(x) je uzavretá
konvexná. Môže byt’ nediferencovatel’ná, najlepšie
taká, pri ktorej je proximal operátor nenáročný, jed-
noduchý.
Základným prvkom algoritmu PG metódy je tzv. pro-
ximal operátor, ktorý je pre konvexnú funkciu h defi-
novaný ako:

proxh(x) = argmin
u

(
h(u)+

1
2
‖u− x‖2

2

)
(3)

Takto definovaný proximal operátor pre konvexnú
funkciu h existuje a je jednoznačne určený pre každé
x. Avšak pre niektoré funkcie je operátor t’ažko ex-
plicitne vyjadritel’ný, čo znemožnuje následné efek-
tívne využitie PG metódy. Poznamenajme, že sa dá
jednoducho ukázat’ súvis proximal operátora a subg-
radientu funkcie h.
Algoritmus základnej PG metódy na riešenie úlohy
(2) pozostáva z opakovania iterácie

x(k) = proxtkh(x(k−1)− tk∇g(x(k−1)))

až po dosiahnutie požadovanej presnosti, kde pre-
menná tk > 0 predstavuje dĺžku kroku, ktorú volíme
bud’ konštantnú alebo ju budeme určovat’ v každej
iterácii. Pre nulovú nediferencovatel’nú čast’ h(u) =
0, dostaneme iteráciu klasickej gradientnej metódy
x(k) = x(k−1)− tk∇g(x(k−1)).
Zápis hlavnej iterácie PG metódy sa dá prepísat’ tak-
tiež ako

x(k) = x(k−1)− tkGtk(x
(k−1)),
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pričom Gt(x) = 1
t (x− proxth(x− t∇g(x))) je smer,

ktorý v istom zmysle môžeme chápat’ ako subg-
radient funkcie f . Bod x je minimom funkcie
f (x) = g(x)+h(x) práve vtedy, ked’ Gt(x) = 0. Táto
skutočnost’ vyplýva priamo z podmienok optimality
diferencovatel’ných a nediferencovatel’ných funkcií.

Pri vol’be približne optimálneho kroku tk v každej ite-
rácii možno postupovat’ podl’a nasledovnej schémy:

Začíname s krokom t = t̂ > 0 a opakujeme t = β t
(0 < β < 1) až pokým náš krok splní nerovnost’:

g(x(k)) = g(x(k−1)− tGt(x(k−1)))≤

g(x(k−1))− t∇g(x(k−1))T Gt(x(k−1))+
t
2
‖Gt(x(k−1))‖2

2.

Ako počiatočný krok t0 volíme l’ubovol’nú kladnú
hodnotu. Algoritmus vyžaduje výpočet jedného pro-
ximal operátora za iteráciu.
PG metóda konverguje rýchlejšie ako klasické subg-
radientné metódy, ktoré majú zložitost’ iba O(1/ε2).
Konvergencia metódy je garantovaná pre vol’bu kon-
štantného kroku t = 1/L tak ako aj pre vol’bu kroku tk
určovaného v každej iterácii. Aby však metóda kon-
vergovala potrebujeme splnit’ nasledujúce 2 predpo-
klady:

• Optimálna funkčná hodnota f̂ je konečná a fun-
kcia ju nadobúda v bode x̂, ktorý nemusí byt’
jednoznačný.

• Gradient funkcie ∇g je Lipschitzovsky spojitá
funkcia s konštantou L > 0

‖∇g(x)−∇g(y)‖2 ≤ L‖x− y‖2, ∀x,y ∈ Rn.

PG je spádová metóda, pre hodnotu účelovej fun-
kcie v nasledujúcom bode platí f (x+) ≤ f (x) −
t
2‖Gt(x)‖2

2. Navyše, vzdialenost’ priebežného rieše-
nia od optimálneho sa každou iteráciou zmenšuje,
pretože platí vzt’ah ‖x+− x̂‖2

2 ≤ ‖x− x̂‖2
2.

Základná PG metóda dosahuje ε presné riešenie po
O(1/ε) krokoch. Pri vol’be konštantného kroku t =
1/L platí vzt’ah

f (x(k))− f̂ ≤ 1
2kt
‖x(0)− x̂‖2

2

a pri určovaní kroku v každej iterácii t = ti≥ tmin platí

f (x(k))− f̂ ≤ 1
2ktmin

‖x(0)− x̂‖2
2.

Pri oboch spôsoboch vol’by kroku sa teda rozdiel
priebežnej funkčnej hodnoty od optimálnej znižuje
najmenej rýchlost’ou 1/k.

2.1 Zrýchlená proximal gradient metóda

Zložitost’ základnej PG metódy sa dá vhodnou úpra-
vou vylepšit’ na hodnotu O(1/

√
ε). Upravený algo-

ritmus s lepšou zložitost’ou sa nazýva zrýchlená pro-
ximal gradient metóda. Od klasického algoritmu sa
líši v tom, že do proximálneho operátora v každej ite-
rácii vstupujú namiesto hodnôt x(k−1) hodnoty y(k−1),
ktoré sú získané extrapoláciou z predošlých hodnôt
x(k−1) a x(k). Preto je zrýchlená metóda nazývaná tiež
PG metóda s extrapoláciou. Zrýchlená metóda dosa-
huje približne rovnakú časovú náročnost’ za iteráciu
ako pôvodná PG metóda.
Hlavná iterácia zrýchlenej metódy vyzerá:

x(k) = proxtkh

(
y(k−1)− tk∇g(y(k−1))

)

y(k) = x(k)+
k−1
k+2

(x(k)− x(k−1)).

Pričom štartovací bod zvolíme x(0) ∈D(h) a položíme
y(0) = x(0). Tak ako v prípade klasickej metódy krok
tk býva konštantý alebo určovaný v každej iterácii.
Pri vol’be kroku v každej iterácii začíname s krokom
t = tk−1 z predošlej iterácie a opakujeme t = β t (0 <
β < 1) až pokým náš krok splní nerovnost’:

g(x(k)) = g(y(k−1)− tGt(y(k−1)))≤

g(y(k−1))− t∇g(y(k−1))T Gt(y(k−1))+
t
2
‖Gt(y(k−1))‖2

2.

Ako počiatočný krok t0 volíme l’ubovol’nú kladnú
hodnotu. Poznamenajme, že takto definovaný algorit-
mus vol’by dĺžky kroku implikuje nerastúcost’ kroku
tk ≤ tk−1.
Pre konvergenciu zrýchlenej metódy musia byt’ spl-
nené rovnaké dva predpoklady ako v prípade základ-
nej metódy. Zrýchlená PG metóda však potrebuje iba
O(1/

√
(ε)) iterácií na nájdenie ε-presného riešenia

spĺňajúceho f (x(k))− f̂ ≤ ε . Pri vol’be konštantného
kroku ti = t = 1/L platí

f (x(k))− f̂ ≤ 2
(k+1)2t

‖x(0)− x̂‖2
2

a pri kroku ti−1≥ ti≥ tmin určovanom v každej iterácii
platí

f (x(k))− f̂ ≤ 2
(k+1)2tmin

‖x(0)− x̂‖2
2.

Zrýchlená metóda však nezaručuje nerastúcost’
účelovej funkcie f (x(k))≤ f (x(k−1)) tak ako pôvodná
verzia. Táto vlastnost’ všeobecne nie je platná, me-
tóda sa dostáva k optimálnej hodnote často pomo-
cou "skokov". Z uvedeného dôvodu existuje spádová
(descent) verzia zrýchlenej PG metódy.
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2.2 Spádová verzia zrýchlenej proximal
gradient metódy

Nasledujúca modifikácia algoritmu zaručuje nerastú-
cost’ účelovej funkcie.

z(k) = proxtkh

(
y(k−1)− tk∇g(y(k−1))

)

x(k) =

{
z(k) f (z(k))≤ f (x(k−1))

x(k−1) inak

v(k) = x(k−1)+
1
θk

(z(k)− x(k−1))

y(k) = (1−θk+1)x(k)+θk+1v(k)

kde premenná θk je definovaná ako θk =
2

k+1 . Všim-
nime si, že ak nie je splnená podmienka f (z(k)) ≤
f (x(k−1)), premenná xk ostáva konštantná, až pokým
sa nenájde lepšie suboptimálne riešenie. Ak je pod-
mienka splnená, tak iterácia je ekvivalentná s iterá-
ciou zrýchlenej metódy.

2.3 Nová modifikácia proximal gradient me-
tódy

Nasledujúcu úpravu sme vytvorili na základe poznat-
kov o klasickej a zrýchlenej PG metóde, využili sme
predovšetkým fakt, že klasická PG metóda je spá-
dová a platí v jej prípade vzt’ah ‖x+− x̂‖2

2 ≤‖x− x̂‖2
2.

Modifikácia je svojou stavbou podobná spádovej ver-
zii, taktiež má vlastnost’ nerastúcosti účelovej fun-
kcie. Najväčší rozdiel oproti spádovej verzii je ten, že
premenná x neostáva za neplatnosti podmienky kon-
štantnou, ale v každej iterácii sa mení, približuje sa
optimálnemu riešeniu.

u(k) = proxtkh

(
x(k−1)− tk∇g(x(k−1))

)

z(k) = proxtkh

(
y(k−1)− tk∇g(y(k−1))

)

x(k) =

{
z(k) f (z(k))≤ f (x(k−1))

u(k) inak

y(k) = x(k)+
k−1
k+2

(x(k)− x(k−1))

Pokial’ je podmienka nerastúcosti splnená, používa sa
klasická zrýchlená metóda, kvôli jej vysokej rýchlosti
konvergencie. Ak daná podmienka neplatí, využí-
vame pôvodnú PG metódu na predchádzajúce x(k−1),
ktorá je vždy spádová. Táto úprava je založená na
tom, že v klasickom PG algoritme je účelová funkcia

nerastúca a vzdialenost’ priebežného od optimálneho
riešenia sa zmenšuje každou iteráciou. Vd’aka tomu
priebežné riešenie x(k) nebude nikdy stagnovat’, od
čoho očakávame rýchlejšie dosiahnutie suboptimál-
neho riešenia.

3 Metódy vnútorného bodu

V súčastnosti sú metódy vnútorného bodu (MVB)
najpoužívanejšími metódami na riešenie diferen-
covatel’ných konvexných úloh. V tejto časti sa
budeme venovat’ hlavne tzv. primárno-duálnej
MVB pre riešenie všeobecných úloh konvexnej
optimalizácie. Viac o MVB sa možno dočítat’ v
[Boyd and Vandenberghe, 2004], [Halická, 2004],
[Hamala and Trnovská, 2013].
Hlavnou myšlienkou primárno-duálnych MVB
je, že podmienka komplementarity v nutných a
postačujúcich podmienkach optimality sa perturbuje
kladným parametrom 1

t . Tým dostaneme postupnost’
perturbovaných úloh, ktoré sa riešia Newtonovou
metódou pre postupne zväčšujúcu sa hodnotu para-
metra t. Optimálne riešenie každej parametrizovanej
úlohy slúži ako štartovací bod pre d’alšiu úlohu.
Postupnost’ týchto bodov (ktoré ležia na tzv. cen-
trálnej trajektórii) konverguje k optimálemu riešeniu
pôvodnej úlohy.
Uvedená idea MVB je základom algoritmov, ktoré
sa riadia podl’a nasledovnej schémy:

1. pre danú hodnotu parametra t nájst’ približné
riešenie parametrizovanej úlohy (podmienok
optimality) pomocou nejakej metódy vol’nej
optimalizácie zo zadaného štartovacieho bodu.

2. zväčšit’ hodnotu parametra t a postup opakovat’,
pričom štartovacím bodom pre túto minimalizá-
ciu je vypočítané približné riešenie predchádza-
júcej úlohy.

V každej iterácii primárno-duálnej metódy sú aktu-
alizované primárne aj duálne premenné.
Uvažujme nasledovnú úlohu konvexného programo-
vania

Min f0(x)

fi(x)≤ 0, i = 1, ...,m
(4)

kde f0, ..., fm : Rn → R sú konvexné, dvakrát spojito
diferencovatel’né funkcie. Úlohou je teda nájst’ mini-
mum konvexnej účelovej funkcie f0(x) na konvexnej
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množine prípustných riešení

P = {x : fi(x)≤ 0 i = 1, ...,m}

Predpokladáme, že úloha je riešitel’ná, optimálne rie-
šenie x∗ existuje, pričom optimálna hodnota účelo-
vej funkcie je p∗= f0(x∗). Taktiež predpokladáme, že
existuje x ∈ P taký, ktorý spĺňa fi(x)< 0 i = 1, ...,m
(x je vnútorný bod množiny). Vnútro množiny prí-
pustných riešení P je neprázdne, čo znamená, že je
splnená Slaterova podmienka. Preto existuje duálne
optimálne λ ∗ ∈ Rm, ktoré spolu s optimálnym rieše-
ním x∗ spĺňajú Karush-Kuhn-Tuckerove (KKT) pod-
mienky, ktoré sú nutnými aj postačujúcimi podmien-
kami optimality

∇ f0(x∗)+D f (x∗)T λ ∗ = 0 (5)

diag(λ ∗) f (x∗) = 0 (6)

f (x∗)≤ 0, λ ∗ ≥ 0, (7)

kde f : Rn→ Rm sú ohraničenia a D f (x) je Jakobián.
Myšlienkou primárno duálnych MVB je riešenie
tohto systému Newtonovou metódou. Táto metóda sa
aplikuje na systém nelineárnych rovníc

rt(x,λ ) =
(

∇ f0(x)+D f (x)T λ
−diag(λ ) f (x)− 1

t 1

)
= 0. (8)

Tento systém vznikol z prvých dvoch KKT podmie-
nok, kde podmienka komplementarity (6) je upravená
o člen 1

t 1, pričom t > 0 je kladný parameter. Ak pre-
menné x,λ spĺňajú rt(x,λ ) = 0 a f (x) < 0, potom
x = x∗(t), λ = λ ∗(t) sú body centrálnej trajektórie.
Všimnime si, ak parameter t → ∞, systém rovníc (8)
sa zredukuje na KKT podmienky pre našu pôvodnú
úlohu. Základnou myšlienkou je používat’ Newto-
nove smery získané riešením systémov rt(x,λ ) = 0
pre rastúcu postupnost’ parametra t. Preto sa teraz
zameriame na Newtonov smer pre riešenie nelineár-
neho systému rovníc (8) v bode, ktorý spĺňa f (x)< 0,
λ > 0. Označme súčasný bod y = (x,λ ) a Newtonov
smer ako ∆y = (∆x,∆λ ). Newtonov smer je potom
určený lineárnymi rovnicami

rt(y+∆y)≈ rt(y)+Drt(y)∆y = 0,

kde Drt(y) predstavuje Jakobián. Je teda potrebné rie-
šit’ systém lineárnych rovníc Drt(y)∆y = −rt(y), čo
v pôvodnom značení predstavuje systém
(

∇2L(x,λ ) D f (x)T |− rt(x,λ )1
−diag(λ )D f (x) −diag( f (x)) |− rt(x,λ )2

)
(9)

kde ∇2L(x,λ ) = ∇2 f0(x) + ∑m
i=1 λi∇2 fi(x). Ne-

wtonov smer ∆ypd = (∆xpd ,∆λpd) úlohy (4) je
definovaný ako riešenie systému lineárnych rovníc
(9).

Mierou optimality je tzv. duálna medzera, ktorá je pre
každé x, ktoré spĺňa f (x)< 0 a λ ≥ 0 rovná

η̂(x,λ ) =− f (x)T λ .

Vol’ba dĺžky kroku v primárno-duálnej MVB je za-
ložená na norme rezíduí a je modifikovaná, aby za-
bezpečila nerovnosti λ > 0 a f (x)< 0. Označme sú-
časný bod ako y a bod nasledujúcej iterácie ako y+,
potom y+ = y+ s∆ypd . Ako prvé vypočítame maxi-
málnu kladnú dĺžku kroku, ktorá spĺňa λ+ ≥ 0

smax =sup{s ∈ [0,1]|λ + s∆λ ≥ 0}
=min{1,min{−λi/∆λi|∆λi < 0}}.

Následne položíme s = 0.99smax, a násobíme dĺžku
kroku s parametrom β ∈ (0,1), až pokým splníme
podmienky

f (x+)< 0, ‖rt(x+,λ+)‖2 ≤ (1−αs)‖rt(x,λ )‖2.

Parameter α sa zvyčajne volí od 0.01 do 0.1, para-
meter β je typicky z rozpätia od 0.3 do 0.8.

Algoritmus primárno-duálnej MVB sa zastaví,
ked’ sú všetky premenné prípustné a zároveň hod-
nota duálnej medzery je menšia ako tolerancia
ε . Ked’že má primárno-duálna metóda častokrát
lepšiu ako lineárnu konvergenciu, je bežné položit’
tolerancie malé.

Vstup: vektor x, ktorý spĺňa f (x) < 0; vektor
λ > 0; skalár µ > 1; požadované miery presnosti
ε > 0, ε f eas > 0
Opakuj kroky 1., 2., 3., 4., až pokým ‖r1‖2 ≤ ε f eas a
η̂ ≤ ε

1. Určenie t. Nastavenie t = µm/η̂ .
2. Výpočet primárno-duálneho hl’adacieho kroku

∆ypd = (∆xpd ,∆λpd).
3. Určenie dĺžky kroku s > 0.
4. Aktualizácia premenných y = y+ s∆ypd .

4 Numerické experimenty

V tejto kapitole si objasníme použitie spomínaných
metód na riešenie úlohy TTD. Uskutočníme tak-
tiež 3 numerické experimenty. Rozmernost’ úlohy
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TTD s rastúcou vel’kost’ou mriežky prudko narastá.
Nami naprogramovanými metódami riešime 2 úlohy
rozmeru 16500 premenných a 1 úlohu rozmeru až
186000 premenných. V experimente č.1 porovná-
vame 3 verzie proximal gradient metódy popísané
v literatúre, vlastnú modifikáciu metódy a primárno-
duálnu MVB.
Ako už bolo spomenuté v úvodnej kapitole, porovna-
nie PG metódy a MVB na úlohách príbuzného tvaru
k (1) možno najst’ v [Chen and Lin, 2010], problém
tvaru (1) je taktiež riešený v [Kim, 2007] tzv. Trun-
cated Newton MVB. Aplikácia a porovnanie PG me-
tódy a MVB na úlohe TTD nebola doteraz publiko-
vaná.

4.1 Riešenie pomocou proximal gradient
metódy

Ked’že sa v prípade úlohy TTD jedná o úlohu na
vol’ný extrém, kde minimalizujeme funkciu rozloži-
tel’nú na diferencovatel’nú konvexnú ‖Ax− f‖2

2 a ne-
diferencovatel’nú, uzavretú konvexú λ‖x‖1 čast’, mô-
žeme na jej optimalizáciu použit’ PG metódu. Preto
je vhodné poznat’ základný prvok metódy - proximal
operátor pre nediferencovatel’nú čast’ h(u) = λ‖u‖1.
Ako prvé si treba uvedomit’, že funkcia h je separova-
tel’ná, vd’aka tejto vlastnosti stačí vyjadrit’ proximal
operátor pre jednu zložku. Z definície proximal ope-
rátora možno jednoducho odvodit’ jeho tvar

proxth(x)i =





xi− tλ xi > tλ
xi + tλ xi <−tλ
0 |xi| ≤ tλ

Pri následnej aplikácii v programe Matlab je vhod-
nejší vektorový zápis proximal operátora

proxth(x) = sign(x)max[0, |x|− th].

Ďalšia vec, ktorá nás môže pri aplikácii PG metódy
na úlohu zaujímat’ je vol’ba kroku t. Z teórie vieme,
že konvergencia metódy je zaručená pri konštantnom
kroku t = 1

L , kde L je Lipschitzovská konštanta gra-
dientu funkcie g(x) = ‖Ax− f‖2

2. Z Lipschitzovskej
vlastnosti gradientu ∇g(x) dostaneme

‖2AT A(x− y)‖2 ≤ 2αmax(AT A)‖x− y‖2,

kde αmax(AT A) predstavuje najväčšie vlastné číslo
matice AT A. Z toho dôvodu sa v algoritme PG me-
tódy použije fixný krok t = 1

2αmax(AT A) .

4.2 Riešenie pomocou primárno-duálnej
metódy vnútorného bodu

Ked’že sa MVB používajú na riešenie diferencova-
tel’ných úloh konvexného programovania, pokúsime
sa úlohu (1) previest’ na úlohu kvadratického progra-
movania. Našim ciel’om je úlohu transformovat’ tak,
aby sme sa zbavili nediferencovatel’nej časti účelo-
vej funkcie, ktorú predstavuje l1 norma. Zavedením
novej premennej u a nových ohraničení −ui ≤ xi ≤
ui i = 1, ...,n získame očividne ekvivalentnú úlohu
s úlohou (1), navyše už má požadovanú diferencova-
tel’nú kvadratickú účelovú funkciu a lineárne ohrani-
čenia

Min
x,u

‖Ax− f‖2
2 +λ1T u

x−u≤ 0

− x−u≤ 0.

(10)

Ekvivalentnú formuláciu TTD problému (10) bu-
deme riešit’ primárno-duálnou MVB. Poznamenajme
však, že predošlou úpravou úlohy narástol počet pre-
menných na dvojnásobok pôvodnej hodnoty, čo ne-
musí byt’ prospešné pre chod algoritmu.
Základným prvkom primárno-duálnej MVB je Ne-
wtonov smer pre systém nelineárnych rovníc
rt(x,u,µ1,µ2) = 0. Tento systém predstavujú modi-
fikované KKT podmienky pre úlohu (10), ktoré sú
tvaru

rt(x,u,µ1,µ2) =




2AT (Ax− f )+µ1−µ2
λ1−µ1−µ2

−diag(µ1)(x−u)− 1
t 1

−diag(µ2)(−x−u)− 1
t 1


= 0 (11)

Aby sme dostali Newtonov smer je teda potrebné rie-
šit’ sústavu lineárnych rovníc (9), resp. Drt(w)∆w =
−rt(w), kde Drt predstavuje Jakobián rt . V premen-
ných x,u,µ1,µ2 potom dostávame systém lineárnych
rovníc



2AT A 0 I −I | −p−µ1 +µ2
0 0 −I −I | −λ1+µ1 +µ2
−M1 M1 U−X 0 | M1(x−u)+ 1

t 1
M2 M2 0 X +U | M2(−x−u)+ 1

t 1




kde X = diag(x)(podobne pre d’alšie premenné u, µ1,
µ2) a p = 2AT (Ax− f ). Ked’že by bolo neefektívne
riešit’ daný systém rovníc, pokúsime sa ho zjedno-
dušit’ tak, aby sa čo najviac pracovalo s jednodu-
chými maticami - najlepšie diagonálnymi. Elemen-
tárnymi operáciami zredukujeme systém na trojuhol-
níkový tvar. Prenásobením tretej rovnice inverznou
maticou−M−1

1 , štvrtej rovnice maticou−M−1
2 a sub-

stitúciou J1 = M−1
1 (X −U), J2 = M−1

2 (−X −U) zís-
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kame



2AT A 0 I −I | −p−µ1 +µ2
0 0 −I −I | −λ1+µ1 +µ2
I −I J1 0 | u− x− 1

t M−1
1 1

−I −I 0 J2 | x+u− 1
t M−1

2 1




Tretiu (štvrtú) rovnicu prenásobime inverznou mati-
cou J−1

1 (J−1
2 ). Tieto inverzie sú nenáročné, pretože sa

jedná o diagonálne matice. Taktiež označme pre zjed-
nodušenie s1 =

1
t (X −U)−11 a s2 =

1
t (−X −U)−11.

Predchádzajúci systém môžeme teda ekvivalentne za-
písat’ ako:



2AT A 0 I −I | −p−µ1 +µ2
0 0 −I −I | −λ1+µ1 +µ2

J−1
1 −J−1

1 I 0 | −J−1
1 (x−u)− s1

−J−1
2 −J−1

2 0 I | −J−1
2 (−x−u)− s2




V d’alšom kroku využijeme fakt, že J−1
1 (x− u) =

(X −U)−1M1(x − u) = µ1 (podobne pre µ2). Po
elementárnych úpravách označme vzniknuté matice
Jp = J−1

1 + J−1
2 a Jm = J−1

1 − J−1
2 . Tým dostaneme

systém



2AT A− Jp Jm 0 0 | −p+ s1− s2
Jm −Jp 0 0 | −λ1− s1− s2
J−1

1 −J−1
1 I 0 | −µ1− s1

−J−1
2 −J−1

2 0 I | −µ2− s2




Riadkovými operáciami dostaneme výsledný systém
v trojuholníkovom tvare



Q 0 0 0 | −p+ s1− s2− JmJ−1
p v

−J−1
p Jm I 0 0 | J−1

p v
J−1

1 −J−1
1 I 0 | −µ1− s1

−J−1
2 −J−1

2 0 I | −µ2− s2




kde Q = 2AT A− Jp + JmJ−1
p Jm a v = λ1 + s1 + s2.

Na nájdenie Newtonovho smeru nám stačí vyriešit’
prvú rovnicu redukovaného systému, ktorého riešenie
∆x využijeme na dopočítanie d’alších troch zložiek
Newtonovho smeru.

Q∆x =−p+ s1− s2− JmJ−1
p v (12)

Ostatné rovnice už pracujú len s diagonálnymi mati-
cami, ich inverzie sú jednoducho spočítatel’né, čo je
výhodou tohto postupu. Ďalšie tri komponenty kroku
∆u,∆µ1,∆µ2 získame zo vzt’ahov

∆u = J−1
p (v+ Jm∆x)

∆µ1 =−µ1− s1 + J−1
1 (−∆x+∆u)

∆µ2 =−µ2− s2 + J−1
2 (∆x+∆u)

(13)

kde J1, J2, Jp a Jm sú diagonálne.
Newtonov smer ∆w = (∆x,∆u,∆µ1,∆µ2) pre (10) je

teda definovný ako riešenie (12) a (13). Všimnime
si, že celý systém pracuje s riedkymi maticami, čo
urýchluje výpočet daného systému. Najnáročnejšiu
čast’ riešenia predstavuje výpočet prvej zložky Ne-
wtonovho smeru.

4.3 Experimenty a porovnania metód

V tejto časti sa nachádzajú výsledky nami spomí-
naných metód riešenia úlohy TTD. V prípade PG
metódy porovnáme 4 rôzne verzie: základnú ver-
ziu, zrýchlenú verziu, spádovú verziu a novú verziu
PG metódy. Experimenty sú uskutočnené v prostredí
Matlab na PC zostave so štvorjadrovým procesorom
Intel Core-i7 2,66GHz s operačnou pamät’ou 6GB
RAM.
Za účelom zmenšenia rozmerov úlohy budeme uva-
žovat’ len také priečky, že žiadne dve z nich sa navzá-
jom nepretínajú viac ako v jednom bode. Tento doda-
točný predpoklad nie je vôbec obmedzujúci, pretože
ak sa dve priečky pretínajú viac ako v jednom bode,
musia sa pretínat’ práve v nejakých uzloch, a preto je
možné väčšiu z priečok zložit’ z menších častí. Prí-
pustné priečky tohto typu nám vytvára nami naprog-
ramovaný generátor mriežky.

Napriek predošlému zjednodušeniu však rozmer-

mriežka rxc m n % zložiek 6= 0
5x5 50 196 7.26

20x20 800 48934 0.5
25x25 1250 119016 0.3
30x30 1800 246690 0.2
50x50 5000 1901930 0.08

100x100 20000 30398894 0.002

Tabul’ka 1: Závislost’ rozmerov úlohy a počtu nenu-
lových prvkov matice A od rozmeru mriežky uzlov

nost’ úlohy (Am×n) s rastúcimi rozmermi mriežky
uzlov prudko rastie, kvôli pribúdajúcemu počtu prí-
pustných hrán. Tento jav možno pozorovat’ v Ta-
bul’ke 1. Rozmery riešených úloh sú častokrát tak
vel’ké, že metódy zlyhávajú kvôli nedostatku pa-
mäti aj výpočet gradientu je mnohokrát časovo ná-
ročný. Pre lepšie fungovanie všetkých metód je
vhodné využit’ vrodenú vlastnost’ matice A - jej vý-
raznú riedkost’. Stĺpce ai matice A sú vel’mi riedke,
každý obsahuje najviac 4 nenulové zložky. V pros-
tedí Matlab je preto vhodné využit’ funkciu sparse.
V našom prípade nám táto funkcia umožnila riešit’
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vysoko-rozmerné úlohy, ktoré pred jej použitím ne-
bolo možné riešit’ kvôli nedostatku operačnej pamäti
počítača (6GB!) a taktiež táto funkcia urýchlila sa-
motný výpočet úloh. V prípade použitia PG metódy
bolo pomocou funkcie sparse dosiahnuté až štvorná-
sobné zrýchlenie.
Atraktívnou vlastnost’ou úlohy TTD je, že nájde opti-
málny geometrický tvar (rozloženie) konštrukcie, aj
ked’ navonok pracuje len s váhami priečok konštruk-
cie. Optimalizačný problém rozhodne, ktoré uzly po-
užit’, ako ich pospájat’ a nájde aj optimálne váhy
priečok. Aj ked’ začneme optimalizáciu problému so
všetkými uzlami pospájanými priečkami, optimali-
začný proces nájde optimálnu konštrukciu, v ktorej
je väčšina priečok s nulovými váhami. Tento jav bu-
deme pozorovat’ aj na nasledujúcom experimente,
ktorý porovnáva všetky nami naprogramované me-
tódy.

4.3.1 Experiment č.1 - Porovnanie metód

Budeme porovnávat’ primárno-dálnu MVB a 4 ver-
zie PG metódy (základnú verziu, zrýchlenú verziu,
spádovú verziu a novú verziu). Modifikácie PG
metódy však majú rôznu náročnost’ za jednu iteráciu
a taktiež nemajú rovnakú rýchlost’ konvergencie.
Napríklad základná PG metóda má najmenej časovo
náročnú iteráciu, avšak má najmenšiu rýchlost’ kon-
vergencie z uvedených metód. Aby bolo porovnanie
týchto odlišných metód spravodlivé, každej z nich
ponúkneme na vyriešenie úlohy rovnaký čas (60s,
180s, 1500s). Takisto budeme pozorovat’ postupné
nachádzanie riešenia v čase.
Metódy porovnáme na nami vygenerovanej úlohe
TTD o vel’kosti mriežky 6x40. Úloha je mostového
typu s viac ako 16500 prípustnými priečkami a
obsahuje 4 fixné body na spodu, ktoré reprezentujú
pevné piliere mostovej konštrukcie. Na uzly vo výške
1 je aplikovaná jednotková sila smerujúca kolmo
na podložku. Počiatočné riešenie sme položili nulo-
vému vektoru. Vd’aka tomu, že máme usporiadanie
prípustných priečok, vieme vykreslovat’ aj geomet-
rický tvar konštrukcie. Optimalizačný proces nájde
optimálnu konštrukciu, v ktorej je väčšina priečok s
nulovými váhami, preto sú posledné obrázky na Obr.
1 riedke, je vidiet’ zretel’nú mostovú konštrukciu.

Na Obrázku 1 (porovnanie metód) je možné
pozorovat’ viacero faktov. Výsledný obrázok zá-
kladnej verzie PG metódy (1. riadok, úplne vpravo)

ani zd’aleka nepripomína mostovú konštrukciu aj
napriek tomu, že jeho účelová funkcia bola malá
s duálnou medzerou 8.42E-04. Obrázok stále ob-
sahuje vel’a nenulových priečok. Rýchlost’ iterácie
základnej metódy teda nebola o tol’ko väčšia, aby
prekonala lepšiu konvergenciu ostatných metód.
Mostovú štruktúru nepripomínajú ani suboptimálne
riešenia všetkých ostatných metód pri čase 60s.
Dokonca MVB nemá žiadnu výraznú štruktúru ani
po 180s, pretože stihla len 8 iterácii. Z 2. stĺpca
vidíme, že zo začiatku si viedli lepšie PG metódy
(až na základnú), najlepšie pôsobí 4 metóda, no
vel’kost’ duálnej medzery toto pozorovanie nepo-
tvrdila. Podl’a duálnej medzery najlepšie obstála
zrýchlena PG metóda. Z obrázka štvrtej metódy
po 1500s možno vidiet’, že sa so svojím riešením
nedostala tak blízko k optimálnemu ako 2.,3. a 5.
metóda, obrázok v porovnaní s nimi obsahuje viac
nenulových priečok. Zo zvyšných 3 metód (2,3,5)
je t’ažké určit’ vít’aza - všetky finálne obrázky
vyzerajú podobne, obrázky výrazne pripomínajú
mostovú konštrukciu - asi najlepšie obstála MVB a
zrýchlená PG metóda. Hodnoty účelových funkcií
týchto metód sú takmer identické, najlepšie skončila
MVB. Metódy štartovali z nulového vektora, pri
ktorom bola hodnota účelovej funkcie f (x0) = 38.
Poznamenajme, že hodnota účelovej funkcie klesla
v priebehu experimentu v prípade PG metód vel’mi
rýchlo na malú hodnotu (po 1min - základná PG -
4.49E-03, ostané PG - 2.82E-03), ale prislúchajúce
obrázky ešte nepripomínajú mostovú štruktúru. Fi-
nálne obrázky majú mostovú štruktúru, je zretel’né,
že väčšine prípustných priečok bola priradená nulová
váha, taktiež je možné pozorovat’ polohu pilierov
mosta - vychádzajú z nich priečky s najväčšími
váhami.

V Tabul’ke 2 (porovnanie metód) je možné pozo-
rovat’ dosiahnutý počet iterácii metód ako aj dosia-
hnutú suboptimalitu riešení v závisloti od času. Su-
boptimalita predstavuje duálnu medzeru medzi hod-
notou primárnej účelovej funkcie a hodnotou fixne
zvolenej duálnej účelovej funkcie. Za hodnotu duál-
nej účelovej funkcie bola zobraná hodnota z MVB
(ktorá je takmer optimálna). PG metódy majú menšiu
časovú náročnost’ na 1 iteráciu, najviac iterácii stihla
najjednoduchšia základná PG, ale rozdiely v prípade
PG metód nie sú vel’ké. V prípade MVB sú iterácie
časovo náročné za 1500s stihla metóda iba 52 ite-
rácii. Taktiež možno pozorovat’ väčšiu rýchlost’ PG
metód do času 180s, priebežne najlepšiu hodnotu do-
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Obr. 1: Porovnanie metód: Riadky predstavujú rôzne verzie metód - základná, zrýchlená, spádová a nová Pro-
ximal gradient metóda, posledný riadok predstavuje primárno-duálna metóda vnútorného bodu. Stĺpce sú zora-
dené podl’a času výpočtu riešenia (60s, 180s, 1500s).
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Čas|it. 60s 180s 1500s
PGM 6908 1.85E-03 20704 1.64E-03 172173 8.42E-04
APGM 6829 1.75E-04 20521 3.98E-05 171198 2.01E-06
DPGM 6415 1.89E-04 19332 4.42E-05 161602 1.99E-06
NPGM 6484 1.87E-04 19484 5.91E-05 162581 4.49E-06
PDMVB 4 5.66E+00 8 4.08E-02 52 1.97E-06

Tabul’ka 2: Porovnanie metód - základná verzia PG (PGM), zrýchlená PG (APGM), spádová PG (DPGM),
nová PG (NPGM) a primárno-duálna MVB (PDMVB).

sahuje APGM. Finálnu hodnotu účelovej funkcie má
najlepšiu PDMVB, aj ked’ výsledky sú tesné (APGM,
DPGM). Preto je možné, že sme MVB pomohli väč-
ším časom riešenia, pretože do času 180s PG metódy
silne zdolávajú MVB. Ako celkového vít’aza pozoro-
vania by sme preto mohli označit’ zrýchlenú PG me-
tódu.

4.3.2 Experiment č.2 - Zmena počtu fixných
uzlov

V d’alšom experimente sa pozrieme na vplyv po-
čtu fixných uzlov (pilierov) na geometrický tvar
- rozloženie nosnej konštrukcie. Podobne ako v
predošlom experimente použijeme vel’kost’ mriežky
6x40. Úloha je mostového typu s viac ako 16500
prípustnými priečkami. Na uzly vo výške 1 je apliko-
vaná jednotková sila smerujúca kolmo na podložku.
Počiatočné riešenie sme položili nulovému vektoru
(f(x0)=38).

Výsledné obrázky (Obr. 2) majú zretel’nú mos-
tovú štruktúru, väčšine prípustných priečok bola v
optime priradená nulová váha, taktisto je možné
pozorovat’ polohu pilierov mosta. Všimnime si,
že na obrázku s 3 piliermi je viac priečok ako na
d’alších dvoch, taktiež obsahuje priečky s väčšou
váhou v pomere k ostatným priečkam. Na udržanie
rovnakej zát’aže potrebuje silné nosné priečky. Z
obrázkov je možné tiež pozorovat’ jav, že s pri-
búdajúcim počtom pilierov sa výška mostových
štruktúr znižuje. V prípade 6 pilierov siaha mostová
konštrukcia len do výšky 4, naopak v prípade len
3 pilierov je konštrukcia vo výške 5. Riešenia sú
získané primárno-duálnou MVB, hodnoty duál-
nej medzery sú v poradí obrázkov nasledujúce:
1.13E-05, 1.97E-06, 1.07E-07.

Obr. 3: Riešenie vel’korozmernej úlohy pomocou
zrýchlenej PG metódy (APGM).

4.3.3 Experiment č.3 - Vel’korozmerná úloha

V nasledujúcom experimente sa jedná o úlohu vel’-
kých rozmerov - mriežka má rozmery 16x50, ma-
tica A má rozmery 1600x186116, čiže úloha obsahuje
186116 prípustných priečok. Zát’až pôsobí na uzly
vo výške 1. Ako počiatočný bod riešenia sme zvolili
nulový vektor, f (x0) = 48. Výsledný obrázok Obr. 3
získaný zrýchlenou PG metódou má mostovú štruk-
túru, prislúcha účelovej funkcii o hodnote 4.22E-03.
Takisto možno zretel’ne pozorovat’ piliere mostu. Sa-
motný experiment v Matlabe trval 4 hodiny. Metóda
dosiahla viac ako 35000 iterácii a ponúkla nám naj-
lepšie dosiahnuté riešenie. Na tento istý problém sme
sa pokúsili aplikovat’ aj primárno-duálnu MVB, no
tá nedokázala z dôvodu zaplnenia operačnej pamäte
počítača vypočítat’ ani prvú iteráciu. Systém pri po-
čítaní Newtonovho kroku (12) je pri takýchto rozme-
roch (186116x186116) časovo náročné riešit’ aj na-
priek vrodenej riedkosti celého systému. Bezkonku-
renčným vít’azom pri vysokých rozmeroch je teda
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Obr. 2: Vplyv počtu pilierov na tvar mostovej konštrukcie

zrýchlená PG metóda vd’aka malej pamät’ovej/vý-
počtovej náročnosti iterácie metódy.
Poznamenajme, že ak by sme znížili výšku mriežky
na 9x50 boli by sme pravdepodobne schopní vypočí-
tat’ presnejšie riešenie daného problému, prípadne by
sme dosiahli riešenie za kratší čas.

5 Záver

V článku sme sa venovali úlohe optimálneho dizajnu
rozloženia konštrukcie. Urobili sme analýzu a po-
rovnanie dvoch rôznych prístupov, ktoré možno po-
užit’ na riešenie danej úlohy. Pri riešení TTD prob-
lému sme PG metódu použili na pôvodnú úlohu na
vol’ný extrém, zatial’ čo MVB sme aplikovali na ek-
vivalentnú formuláciu v tvare kvadratického progra-
movania. Už pri rozmeroch úlohy 480x16502 bolo
možné pozorovat’ niektoré výhody PG metódy voči
MVB. PG metódy mali ovel’a menej časovo náročnú
iteráciu a konvergovali k optimálnemu riešeniu spo-
čiatku rýchlejšie ako MVB. Nízku hodnotu účelovej
funkcie dosiahli za pomerne malý čas. Pri apliko-
vaní metód na vysokorozmernú úlohu s 186000 prí-
pustnými priečkami sme zistili, že hl’adanie Newto-
novho smeru v MVB je tak pamät’ovo náročné, že al-
goritmus nedokázal vypočítat’ ani prvú iteráciu. PG
metóda si však viedla pomerne dobre, za 4 hodiny
zvládla 35000 iterácii a ponúkla suboptimálne rieše-
nie, ktoré malo po vykreslení riedku, mostovú štruk-
túru.
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Abstract: In work is presented a study of quasi-
steady state assumption (QSSA) for chemical reac-
tion of binding of ligand and receptor in solution pre-
sented as bimolecular reaction. Estimations for two
relevant time scales are done, which lead to dimen-
sionless equations. A criterion for validity of QSSA
is derived and proved theorem about estimations for
error made by using QSSA and about uniform con-
vergence.

Keywords: quasi-steady state, two-step reactions,
chemical kinetics

1 Introduction

An important instrument in study of chemical ki-
netics is assumption of quasi-steady state, which is
widely used for algebraic simplification of mathemat-
ical model of reaction. We can simply describe that
assumption as a considering one of dependent vari-
ables after initial-fast period as in a steady state. In
spite of relatively big interest, both, mathematicians
and biologist, there are always used a lot of inaccura-
cies in treatment and results are usually justified only
by heuristic estimations and ad hoc arguments.

The most studied type of chemical reaction, which
for were also reached some mathematically rigor-
ous results (See [Segel and Slemrod, 1989]), can be
schematically sketched as

E +S
k1
�
k−1

C k2→ E +P, (1)

where E, S, C, and P denotes enzyme, substrate,
complex and product, respectively. This is one of the
simplest enzymatic reaction, where QSS is assumed
for complex concentration C. Thus, it is used to make
assumption that if reaction can be divided into two
periods, fast-initial and slow-after initial, and during
fast period there is just small decay of substrate con-
centration S then in slow period C is changing small,

∗siskova.katka@gmail.com
†Richard.Kollar@fmph.uniba.sk

hence, dC
dt ≈ 0. So we could observe reaction form

”outside” as

E +S
k
�
k

E +P, (2)

where k is combination of ki from (1).

We have chosen to analyse QSS for the sec-
ond simplest reaction, which describe binding
of ligand and receptor in solution. According
[Tzafriri and Edelman, 2004] it is a two-step reaction

L+R
k1
�
k−1

C
k2
�
k−2

P, (3)

where L denotes ligand, R receptor, C encounter com-
plex and P denotes product, k1 and k−1 are, respec-
tively, the forward and reverse diffusion encounter
rate constants and k2 and k−2 are association and dis-
sociation rate constants, respectively.

Similarly as for (1), when QSSA is used for en-
counter complex then the observable kinetics corre-
spond to scheme [Eigen, 1974]

L+R
k f

�
kr

P, (4)

with

k f =
k1k2

k−1 + k2

and

kr =
k−1k−2

k−1 + k2
.

Here we pay attention to justification of using that
assumption. To that we use similar methods as were
used in [Segel and Slemrod, 1989] for scheme (1)
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2 Analysis

Traditionally, differential equations derived from (3)
have form

dL
dt

=−k1L ·R+ k−1C, (5a)

dR
dt

=−k1L ·R+ k−1C, (5b)

dC
dt

= k1L ·R− (k−1 + k2)C+ k−2P, (5c)

dP
dt

= k2C− k−2P. (5d)

Consider typical initial condition for this type of re-
action

(L,R,C,P) = (L0,R0,0,0), t = 0, (6)

moreover assume L0 < R0, then we get two conser-
vation laws from equations (5a), (5c), (5d) and (5b),
(5c), (5d)

L+C+P = L0, (7)

R+C+P = R0. (8)

Subtracting equation (7) from equation (8) gives
equality

R−L = R0−L0, (9)

using this and (7) reduces system (5) on two equa-
tions. Together with initial conditions we get

dL
dt

=− k1L · (L+R0−L0)+ k−1C (10a)

dC
dt

= k1L · (L+R0−L0)− (k−1 + k2)C

+ k−2(L0−L−C) (10b)

L(0) =L0 (10c)

C(0) =0. (10d)

2.1 Irreversible case

Now, we will deal with case when k−2 = 0.
A key step in our investigation is selection of ap-

propriate timescale and suitable dimensionless vari-
ables. First of all we need to estimate duration of
pre-steady state period tC and duration of after-initial
period tL, then it is necessary to estimate a maximal
change of dependent variables during correspondent
period. By dividing depending variables by those
maximal changes we obtain dimensionless variables
(See [Segel and Slemrod, 1989]). The best for get-
ting those scales is to have information how solutions

of system (5) look like. Man usually do not know
that. Therefore we need to do a few, in some point
of view, non-rigorous, heuristic assumption and ap-
proximation. Notice, that we wanted to avoid those
dealings. Nevertheless, we do so, while it is neces-
sary and there is not other way how to obtain scaling.
Moreover, we do not neglect any term in system by
doing it, we are not changing dynamics of system in
any way, so those estimations are ”harmless”.

To obtain estimation of tC we make a approxima-
tion of initial phase of reaction. Hence, assume that
L≈ L0 and R≈ R0, this with (5c) yield to

dC
dt
≈ k1L0 ·R0− (k−1 + k2)C.

We can see that the solution of this equation is

C ≈ L0R0

Km
(1− exp(−(k−1 + k2)t)),

where Km = k−1+k2
k1

. Observation of that gives us two
results. The first is that C converges in this period to
value

C =
L0R0

Km

and secondly, the significant change of C to C is done
in time

tC =
1

k−1 + k2
.

To estimate tL we presume that quasi-steady-state
occurs. As we mentioned QSS is stadium of reaction
when the concentration of C is approximately con-
stant, accordingly dC

dt ≈ 0. This correspond to equal-
ity

C ≈ k1

k−1 + k2
L ·R,

which we got from equation (5c). By substituting this
to (5a) we receive

dL
dt
≈− k2

Km
L ·R.

Here we employ different approach and estimate tL as
a ratio of maximal change of L and maximal deriva-
tive, so

tL =
Lmax−Lmin∣∣∣dL

dt

∣∣∣
max

=
L0

k2
L0R0
Km

=
Km

k2R0
.

Maximal change of L is naturally L0.
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Then our transformation set for first-initial period
is

l =
L
L0

, c =
KmC
L0R0

, τ =
t
tC
,

in after-initial period the scaling of dependent vari-
ables stays the same, wrong is only timescale which
is changed for

T =
t
tL
.

Here, we also want to present some natural con-
ditions following from character of our system and
quasi-steady state. Times tC and tL are estimations for
length of initial period and quasi-steady state. First
expectation is that quasi-steady state persists much
longer time than initial period. Hence, it holds tC� tL
or equivalently tC

tL
� 1. For this case it gives us

tC
tL

=

1
k−1+k2

Km
k2R0

=
k2

k−1 + k2

R0

Km
� 1.

Secondly if we want to use the same initial condition
L(0) = L0 for equation following form quasi-steady
state approximation we need to assume negligible rel-
ative decay of L during pre-steady state period, so

M L
L

=
1
L0

∣∣∣∣
dL
dt

∣∣∣∣
max

tC =
1
L0

k1L0R0
1

k−1 + k2
=

R0

Km
� 1.

Because of our assumption that L0 < R0 then it holds
accordingly

L0

Km
� 1

and both together imply

R0−L0

Km
� 1.

Using scaled variables in system (10) it takes form

dl
dτ

= ε(−l−σ l2 +κ(1+σ)c), (11a)

dc
dτ

=−c+
1

σ +1
l +

σ
σ +1

l2, (11b)

where

ε =
R0−L0

Km
, σ =

L0

R0−L0
, κ =

k−1

k−1 + k2
,

are new dimensionless parameter. Seeing l and
c as a function of T we use the substitution

(k−1+k2)Km
R0k2

dT = dτ , which is in dimensionless param-
eters 1

(1−κ)(σ+1)
dT
ε = dτ , and the differential equa-

tions become

dl
dT

=
1

(1−κ)(σ +1)
(−l−σ l2 +κ(1+σ)c),

(12a)

ε
dc
dT

=
1

(1−κ)(σ +1)
(−c+

1
σ +1

l +
σ

σ +1
l2).

(12b)

If we assume 0 < ε� 1, our problem has taken form
in which approximate solutions can be obtained by
standard method of singular perturbation theory. We
are looking for a solutions of (11) in form

l(τ) = l(0)(τ)+ εl(1)(τ)+ ε2l(2)(τ) · · ·

c(τ) = c(0)(τ)+ εc(1)(τ)+ ε2c(2)(τ) · · · .

By substituting this in (11) and comparing terms for
same power of ε we get

l(0)(τ) = 1 and c(0) = 1− e−τ .

Similarly, we can assume that solutions of (12) take
form

l(T ) = l0(T )+ εl1(T )+ ε2l2(T ) · · ·

c(T ) = c0(T )+ εc1(T )+ ε2c2(T ) · · ·

that yields to

dl0
dT

=− l0 +σ l2
0

σ +1
(13a)

and

c0 =
l0 +σ l2

0
σ +1

. (13b)

Now, we introduce a new variable v, which repre-
sent the deviation from quasi-steady state

v =−c+
1

σ +1
l +

σ
σ +1

l2,

this with (11b) yield to dc
dτ = v. Differentiating of v

gets us
dv
dτ

=−v+
1+2lσ
σ +1

dl
dτ

,
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which results with (11a) in proper system of equa-
tions
dl
dτ

= ε((κ−1)(l +σ l2)+κ(1+σ)v),

(14a)
dv
dτ

=−v+ ε
2σ l +1
σ +1

((κ−1)(l +σ l2)+κ(1+σ)v),

(14b)
dε
dτ

= 0. (14c)

Notice that l(0) = 1, c(0) = 0 and v(0) = 1. This
system can be also used for obtaining approxima-
tive equations with help of central manifold theory,
[Carr, 1981],[Segel and Slemrod, 1989].

2.2 Reversible case

Even thought assumption k−2 6= 0 seems broadly as
just small change in reaction it results in significant
complications in final equations.

Obtaining of scaling for initial and QSS period is
done in the same way as for irreversible case. This
yields to transformation

l =
L
L0

, c =
CK̃m

L0R0
, τ = t(k−1 + k2 + k−2),

where K̃m = k−1+k2+k−2
k1

. Over again transformation
for quasi-steady phase differ from initial transforma-
tion just in timescale. Then scaled dimensionless
time is

T =
tk2R0

K̃m
.

Using this scaling we get equations for initial
phase

dl
dτ

= ε̃
(
−l−σ l2 + κ̃(1+σ)c

)
, (15a)

dc
dτ

=−c+
(

1
σ +1

− p
)

l +
σ

σ +1
l2 + p, (15b)

where

ε̃ =
R0−L0

K̃m
, p =

k−2

k1R0
, κ̃ =

k−1

k−1 + k2 + k−2
.

Rescaling of time 1
(1−κ)(σ+1)

dT
ε̃ = dτ yields to equa-

tions for QSS period

dl
dT

= k(−l−σ l2 + κ̃(1+σ)c), (16a)

ε
dc
dT

= k(−c+
(

1
σ +1

− p
)

l +
σ

σ +1
l2 + p),

(16b)

where k = 1
(1−κ)(σ+1) . Moreover system for deviation

v = dc
dτ looks like

dl
dτ

=ε̃((κ̃−1− pκ̃(σ +1))l +(κ̃−1)σ l2−

κ̃(1+σ)v+ pκ̃(σ +1)), (17a)
dv
dτ

=− v+ ε̃(
2σ l +1
σ +1

− p)((κ̃−1− pκ̃(σ +1))l+

(κ̃−1)σ l2− κ̃(1+σ)v+ pκ̃(σ +1)), (17b)

dε̃
dτ

=0, (17c)

where initial conditions are l(0) = 1, c(0) = 0,
v(0) = 1.

3 Main results

System (17) has two equilibriums

(l∗1 ,v
∗
1) = (l+,0), (l∗2 ,v

∗
2) = (l−,0),

where l± are roots of

(κ̃−1− pκ̃(σ +1))l+(κ̃−1)σ l2 + pκ̃(σ +1) = 0.

Roots are always real, one is negative and one non-
negative. For us it is interesting just equilibrium with
nonnegative l. That holds following theorem.

Theorem 1. Point (l∗1 ,v
∗
1) is hyperbolic and stable

equilibrium for system of equations (17a), (17b).

Proof. Jacobian matrix at point (l∗1 ,v
∗
1) is

A =

(
−ε̃b −ε̃c
−ε̃eb −(1+ ε̃ec)

)
,

where b = −(κ̃ − 1− pκ̃(σ + 1) + 2(κ̃ − 1)σ)l∗1),
c = κ̃(σ + 1), e = 2σ l++1

σ+1 − p. Characteristic poly-
nomial is

|A−λ I|= λ 2 +(1+ ε̃ec+ ε̃b)+ ε̃b,

because ε̃b > 0 and

−(1+ ε̃ec+ ε̃b) =−1− ε̃(1+2σ l∗1)< 0,

real parts of both eigenvalues are negative. Therefore
equilibrium is hyperbolic and stable.
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3.1 Convergence theorem for irreversible
case

Theorem 2. Let σ and κ be parameters satisfying

0 < σ 6 σ0, (18a)

0 < κ0 6 κ 6 κ1 < 1, (18b)

for some positive constant σ0, κ0. Then the solutions
of (11) satisfy
∣∣∣∣

dl
dτ
− ε(1−κ)(−l−σ l2)

∣∣∣∣6 const.(ε2 + ε exp(−τ)),

(19a)∣∣∣∣−c+
σ

σ +1
l +

1
σ +1

l2
∣∣∣∣6 const.(ε + exp(−τ)),

(19b)

for all τ ≥ 0. Further, solutions of (12) satisfy
∣∣∣∣∣

dl
dT

+
l +σ l2

σ +1

∣∣∣∣∣6 const.(ε + exp(− 1
(1+σ0)

T
ε
)),

(20a)∣∣∣∣∣−c+
l +σ l2

σ +1

∣∣∣∣∣6 const.(ε + exp(− 1
(1+σ0)

T
ε
)),

(20b)

for all T ≥ 0. Where ”const.” above denotes any con-
stants depending on σ0 and κ0. Moreover, for ε ↓ 0
solutions of (12) converge uniformly in σ ,κ,T on
any interval 0 < T0 ≤ T ≤ T1 < ∞ to a solutions of
equation (13a) and to c(T ), which satisfies

c =
σ l + l2

σ +1
.

Proof. From (14a) we can see that

dl
dτ
T 0 when

(κ−1)(l +σ l2)

κ(σ +1)
T v, (21a)

and from (14b) we get that if 2σ l + 1 > 0 (this is
equivalent to l >− 1

2σ ), then

dv
dτ
≷ 0 (22a)

when

v≶ 0 and
(κ−1)(l +σ l2)

κ(σ +1)
≷ v. (22b)

Both (21) and (22) imply that phase-plane portrait of
(14a) and (14b) might be looking like on Fig. 1

v

l

v =

HΣ l2 + lL

HΣ + 1 L

dv

dΤ

= 0

dl

dΤ

= 0

A

B

CD

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Figure 1: Vector field of system (14) for l and v. Red
dashed curves are nullclines on which dl

dτ = 0 and
dv
dτ = 0. The closed region ABCD (black lines) is pos-
itively invariant.

Let define set

Ω=

{
(l,v) ∈ R2 | 0≤ l ≤ 1, −1−κ

κ
≤ v≤ σ l2 + l

σ +1

}
,

we claim that Ω is positively invariant set.
Form (21) and (22) we can see that trough abscis-

saes BC, CD and DA (on figure) trajectories of (14)
come only in Ω. If f = f (l,v) = ( f1(l,v), f2(l,v))
denotes right side of (14), then for all points defined
as

Φ(l,v) = v− σ l2 + l
σ +1

= 0, l ∈ [0,∞)

it holds

OΦ(l,v) · f (l,v) =

− 2σ l +1
σ +1

ε((κ−1)l +(κ−1)σ l2 +κ(1+σ)v)

− v+ ε
2σ l +1
σ +1

((κ−1)l +(κ−1)σ l2 +κ(1+σ)v)

=−v≤ 0,

Rigorous analysis of quasi-steady state for chemical kinetics 21



for positive v. It means that all trajectories going
trough line AB enter in set Ω. Now we see that set
Ω is positively invariant.

From the positive invariance of Ω we know, that if
l(0), v(0) are in Ω, then l and v hold those inequalities

0≤l ≤ 1, (23a)

−1−κ
κ
≤v≤ σ l2 + l

σ +1
, (23b)

for all τ > 0. First inequality and (18a) imply estima-
tion

− 1
κ0
≤ v≤ 1. (24)

Now, we see from (23a), (24), (18) that system (14)
is in form

dl
dτ

= ε G(l,v), (25a)

dv
dτ

=−v+ ε F(l,v), (25b)

dε
dτ

= 0, (25c)

where |G(l,v)| ≤ const., |F(l,v)| ≤ const.. Directly
from these constraints and (25b) we get

|v| ≤ const.(ε + e−τ), (26)

what is exactly (19b). Inequality (19a) is also satis-
fied because
∣∣∣∣

dl
dτ
− ε(1−κ)(−l−σ l2)

∣∣∣∣6 0+
∣∣ε(σ +1)κv

∣∣

≤ const.(ε2 + ε exp(−τ))

To prove second part of sentence substitute
τ = 1

(1−κ)(σ+1)
T
ε , this with (19) imply

∣∣∣∣∣
dl
dT

+
(l +σ l2)

σ +1

∣∣∣∣∣6 const.

(
ε + exp

(
−k

T
ε

))
,

∣∣∣∣−c+
σ

σ +1
l +

1
σ +1

l2
∣∣∣∣6 const.

(
ε + exp(−k

T
ε
)

)
,

and (18b), (18a) yield to (20).
It left to prove convergence. Assume 0 < T0 ≤

T ≤ T1 < ∞. Let’s take sequence {lε ,cε} solutions
of (12) parameterized by ε > 0. Inequality (20a) tells
that every solution lε of (12) is ε−approximate solu-
tion (after redefinition of ε) of equation (13a). From

standard proof of Peano existence theorem (for exam-
ple [Coddington and Levison, 1955]) a sequence {lε}
has subsequence that converges uniformly in σ ,κ,T
to solution of (13a). Assume that there is also another
subsequence converging to second solution of (13a).
But from (13a) we obtain, that solutions starting at
T0 with starting condition l(T0) must lie in interval
0≤ l(T )≤ l(T0)+1. On this interval is right side of
equation (13a) Lipschitz continuous in l. Therefore
form uniqueness theorem for ODE (13a) has unique
solution and hence lε converges to it uniformly in
σ , κ, T .

3.2 Convergrnce theorem for reversible case

Theorem 3. Let p, σ , κ and κ̃ be parameters satis-
fying

0 < σ 6 σ0, (27a)

0 < κ̃0 6 κ̃ 6 κ̃1 < 1, (27b)

0 < κ0 6 κ 6 κ1 < 1, (27c)

0 < p <
1+ ε̃ κ̃

2ε̃ κ̃(σ +1)
, (27d)

for some positive constant σ0 and κ0. Then the solu-
tions of (15) satisfy
∣∣∣∣

dl
dτ
− ε̃
(
(κ̃−1− pκ̃(1+σ))l +(κ̃−1)σ l2 + pκ̃(1+σ)

)∣∣∣∣
6 const.(ε̃2 + ε̃ exp(−τ)), (28a)∣∣∣∣−c+

(
σ

σ +1
− p
)

l +
1

σ +1
l2 + p

∣∣∣∣6 const.(ε̃ + exp(−τ)),

(28b)

In addition solution of (12) satisfy
∣∣∣∣

dl
dT
− k
(
(κ̃−1− pκ̃(1+σ))l +(κ̃−1)σ l2 + pκ̃(1+σ)

)∣∣∣∣

6 const.
(

ε̃ + exp(− 1
(1+σ0)

T
ε̃
)

)
, (29a)

∣∣∣∣−c+
(

σ
σ +1

− p
)

l +
1

σ +1
l2 + p

∣∣∣∣

6 const.
(

ε̃ + exp(− 1
(1+σ0)

T
ε̃
)

)
, (29b)

for all T ≥ 0. Where ”const.” above denotes any con-
stants depending on σ0 and κ0. Moreover, for ε ↓ 0
solutions of (16) converge uniformly in σ , κ̃,κ,T on
any interval 0 < T0 ≤ T ≤ T1 < ∞ to a solutions of
equation

dl
dT

= k
(
(κ̃−1− pκ̃(1+σ))l +(κ̃−1)σ l2 + pκ̃(1+σ)

)

22 Katarína Šišková



and to c(T ), which satisfies

c =
(

σ
σ +1

− p
)

l +
1

σ +1
l2 + p.

Notes to proof. Proof of this theorem has the same
idea as for irreversible case. Complications occur in
finding invariant region around equilibrium contain-
ing point (1,1). It is necessary to divide this look-
ing into more cases depending on relationship of p
to other parameters. Region constructed analogically
like in Theorem 2 is for bigger p inappropriate and
must be found another one.

1. 0 < p≤ 1
σ+1

The invariant region is constructed accordingly as in
proof of Theorem 2 and looks like

Ω=

{
(l,v) ∈ R2 | 0≤ l ≤ 1,

κ̃−1
κ̃
≤ v≤ σ l2 + l

σ +1
− pl + p

}
.

We can see on Figure 2 that this region is not good
for bigger p. It results in finding following proper
invariant sets.

2. 1
σ+1 < p≤ 1

κ̃

We take region

Ω ={(l,v) ∈ R2 | 0≤ l ≤ 1,

σ l2 + l
σ +1

− pl− (1− p)− 1− κ̃
κ̃
≤ v≤ σ l2 + l

σ +1
− pl + p}.

3. 1
κ̃ ≤ p < 1+ε̃ κ̃

2ε̃ κ̃(σ+1)

We define Ω as

Ω =

{
(l,v) ∈ R2 | 0≤ l ≤ l̃, ṽ≤ v≤ σ l2 + l

σ +1
− pl + p

}

where

ṽ ∈
{

κ̃−1
κ̃

,
ε̃(1− p(σ +1))pκ̃

1+ ε̃ κ̃(1− p(σ +1))

}

and

l̃ ∈
{

1,
κ̃−1− p(σ +1)+

√
D1

2(1− κ̃)σ
|
}

D1 = (κ̃−1− pκ̃(σ +1))2−4 σ(κ̃−1)pκ̃(σ+1)
1+ε̃ κ̃(1−p(σ+1)) .

As we get invariant set we obtain boundary for
l and v too. Rest of proof is analogical as in
[Segel and Slemrod, 1989]. Whole proof will be able
to find in [Šišková, 2014].

v
A

B

CD

dl

dΤ

= 0

dv

dΤ

= 0

l0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

5

10

15

Figure 2: Vector field of system (17) for l, v and
1

σ+1 < p. Red dashed curves are nullclines on which
dl
dτ = 0 and dv

dτ = 0. Notice line CD crosses v-
nullcline. The closed region ABCD (black lines) is
not positively invariant.

4 Conclusion

In work we had introduced a possible small pa-
rameter ε , which is small thanks to usual condi-
tions required for occurring of QSS. Similar condi-
tion max{R0,L0}

Km
� 1, which correspond to ours, was

obtain also by [Tzafriri and Edelman, 2004].We had
assumed R0 > L0. Because original problem is sym-
metric for L and R, results for opposite situation are
analogical. Case for equality should be investigate
independently.

Moreover we had proved that the results are uni-
form for a certain domain of rest parameters.

Assumption of QSS is commonly used in chem-
ical reactions, often in situation when it is inappro-
priate and even basic conditions for validity are not
satisfied. History shows that using QSSA may lead
to inaccuracies and we should be careful to use it in
correct way [Schnell and Maini, 2003]. In chemical
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kinetics even problems which look simple happen to
have complicated dynamics in mathematical model,
where numerics often can not help. Nevertheless, we
should verify our results in rigorous way.
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Designs of experiments which are under the pres-
ence of a nuisance time trend have been the subject of
the statistical literature for a long time, e.g. in works
[Cox, 1951] or [Bailey et al., 1992].

In this work, we use the modern approximate ap-
proach (see [Pukelsheim, 2006]) to derive optimal
experimental designs with respect to the Kiefer’s φp-
optimality criteria, p ∈ [−∞,0]. Note that this class
of criteria includes the widely used criteria of D-, A-
and E-optimality (for p = 0, p = −1 and p = −∞,
respectively).

Suppose that we intend to perform a sequence of N
independent trials in n time moments, each trial with
one of v ≥ 2 treatments. The response in each trial
depends on the chosen treatment and on a nuisance
time trend. Let the first treatment be a control. The
aim of the experiment is to compare the effects of
other treatments with the effect of the control.

We may model this experiment as

Yi = τt(i)+θ1h1(u(i))+ . . .+θdhd(u(i))+ εi (1)

for i = 1, . . . ,N. The symbol τt(i) denotes the ef-
fect of the chosen treatment t(i) ∈ {1, . . . ,v}; u(i) ∈
{1, . . . ,n} represents the time in which the i-th trial
is performed; h1, . . . ,hd are the regressors of the time
trend; and θ1, . . . ,θd are the nuisance parameters of
the time trend. The random errors ε1, . . . ,εN are iid.
with mean 0 and variance σ2 < ∞.

We are interested in estimating the contrasts
τ2 − τ1, ..., τv− τ1.

Theorem 1. Let p ∈ [−∞,0]. If p >−∞, let γ be the
unique solution of

(v−2)γ1−p +2γ−1 = 0 (2)

in the interval (0,1/2]. If p =−∞, let γ = 1/2.
Let ξ ∗ be any approximate design satisfying

ξ ∗(1,u) = γ ∑
t

ξ ∗(t,u), u = 1, . . . ,n,

ξ ∗(2,u) = . . .= ξ ∗(v,u), u = 1, . . . ,n,

∗srrs.sk@gmail.com
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Then ξ ∗ is an approximate φp-optimal design for the
estimation of the vector (τ2− τ1, . . . ,τv− τ1)

T .
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Figure 1: Dependence between p and the optimal γ given
by (2). Note that with p decreasing from 0 to −∞ the
optimal γ increases from 1/v to 1/2. In particular, for the
A-criterion (p =−1) we obtain γ =

√
v−1−1
v−2 .

The value γ ∈ (0,1/2] represents the optimal pro-
portion of the trials assigned to the control treatment
relative to the total number of trials. Theorem 1 gives
an infinite number of φp-optimal designs ξ ∗ for any
p ∈ [−∞,0].

Results in other works on the trend resistant
designs usually require polynomial time trends of
a particular degree, e.g. in [Cox, 1951] and
[Bailey et al., 1992]. The optimality of the designs
that we provide does not depend on the degree d
of the nuisance time trend nor on the regressors
h1, . . . ,hd . For example, the approximate optimal de-
signs are the same for a linear, quadratic or even an
exponential time trend.

It is possible to use the obtained results on optimal
approximate designs to construct highly efficient ex-
act designs. Moreover, the results can be easily gen-
eralized to a more general model involving a multidi-
mensional nuisance trend.
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Vel’ké škody tvoria v neživotnom poistení nemalú
čast’ nákladov, ktoré musí poist’ovňa vyplatit’ svo-
jim klientom ako odškodné pri poistných udalostiach.
Môžeme ich teda chápat’ ako extrémne pozorovania.
Je dôležité vediet’ ich stochasticky modelovat’, aby
si poist’ovňa vedela stanovit’ postačujúce rezervy na
ich pokrytie.

Hlavným ciel’om našej práce je odhad maximálnej
budúcej škody PMLε , t.j. chceme, aby platilo

P(Mn ≤ PMLε) = 1− ε,

kde Mn = max{X1, . . . ,Xn} a ε ∈ (0,1) je pevne
zvolené.

Na modelovanie vysokých poistných plnení sa naj-
častejšie používajú rozdelenia náhodných premen-
ných, ktoré nepodceňujú vel’ké škody. Hovoríme,
že ide o rozdelenia s t’ažkými chvostami. Ako prí-
klad môže poslúžit’ gamma, log-gamma alebo log-
normálne rozdelenie. Jednoduchým kritériom pre
dáta pochádzajúce z rozdelenia s t’ažkými chvostami
je napríklad konvexný tvar QQ–grafu a ME–grafu.
Konštrukcia ME–grafu je založená na funkcii prie-
merného prírastku.

Nevýhodou týchto modelov je, že fungujú iba pri
dostatočne vel’kom počte pozorovaní. Nakol’ko sa
však vel’ké škody nevyskytujú vo vel’kom počte, od-
hady maximálnej budúcej škody by neboli spol’ah-
livé.

Iný pohl’ad na túto problematiku ponúka
[Embrechts et al., 1997], kde sú vel’ké škody
modelované na základe metódy POT – Peaks Over
Threshold. Ako už napovedá názov, pri tejto metóde
uvažujeme len škody prekračujúce určitú vhodne
zvolenú hranicu a snažíme sa aproximovat’ „chvost“
1−F(u), kde F je distribučná funkcia rozdelenia, z
ktorého by pozorovania mohli pochádzat’. Vel’kou
výhodou tejto metódy je, že spol’ahlivo funguje aj pri
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malom počte pozorovaní, ktoré prekročili zvolený
prah.

Neooddelitel’nou súčast’ou tejto metódy je zovše-
obecnené Paretovo rozdelenie a zovšeobecnené roz-
delenie vel’kých hodnôt (generalised extreme value
distribution). Práve na základe Paretovho rozdelenia
je možné určit’ vhodnú hodnotu prahu, aby nebol prí-
liš nízko, ale aby ho zároveň prekročil dostatočný po-
čet pozorovaní.

Uvažujme postupnost’ nezávislých, rovnako roz-
delených náhodných premenných X1, . . .Xn s distri-
bučnou funkciou F . Nech Hξ je distribučná fun-
kcia zovšeobecneného rozdelenia vel’kých hodnôt
a Gξ ,β distribučná funkcia zovšeobecneného Pare-
tovho rozdelenia. Zároveň nech pre nejaké ξ platí,
že F ∈ MDA(Hξ ) (maximum domain of attrac-
tion). Potom podl’a [Embrechts et al., 1997] môžeme
„chvost“ aproximovat’ ako:

1−F(u+ x)≈ Nu

n

(
1+ ξ̂

x

β̂

)− 1
ξ̂

, (1)

kde Nu je počet pozorovaní, ktoré prekročili prah u.
Na základe tohto odhadu sme potom pomocou

článku [Cebrián et al., 2003] odvodili vzt’ah pre od-
had maximálnej budúcej škody na základe predchá-
dzajúcich pozorovaní.
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Ord v práci [Ord, 1967] ukázal zobrazenie niekto-
rých rozdelení pravdepodobnosti v rovine pomocou
funkcií momentov. Na horizontálnej osi zobrazujeme
hodnoty štatistiky I a na vertikálnej hodnoty štatistiky
S, kde I = µ2

µ , S = µ3
µ2

, pričom µ je prvý počiatočný
moment, µ2 je druhý centrálny moment a µ3 je tretí
centrálny moment.

Tento graf sa dá použit’ aj na grafickú reprezen-
táciu dát, ak namiesto momentov použijeme ich vý-
berové ekvivalenty. Tento prístup sa však nedá pou-
žit’ pre dáta kategoriálneho charakteru. V mnohých
prípadoch je možné také dáta l’ubovol’ne permuto-
vat’, pričom poradie má vplyv na hodnoty výbero-
vých momentov.

Momenty µ , µ2 a µ3 sme nahradili mierami
kvalitatívnej variancie, ktoré sú bližšie popísané
v [Wilcox, 1973]. V d’alšom nech N je počet pozoro-
vaní, K je počet kategórií (hodnôt, ktoré pozorovania
nadobúdajú), fi je absolútna početnost’ v i-tej kate-
górii a fm = maxi∈{1,...,K} fi. Vo veličinách I a S defi-
nujúcich Ordov graf sme nahradili strednú hodnotu µ
veličinou

MODV R = 1− ∑K
i=1( fm− fi)

N(K−1)
, (1)

disperziu µ2 sme nahradili veličinou

ST DEV = 1−
√

∑K
i=1( fi− N

K )
2

N2(K−1) 1
K

(2)

a tretí centrálny moment µ3 sme nahradili veličinou

HREL =
−∑K

i=1
fi
N log fi

N
logK

. (3)

Charakteristiky (1), (2) a (3) sú invariantné vzhl’a-
dom na usporiadanie kategórií (zmena usporiadania
nemá vplyv na ich hodnoty, tie sú jednoznačne určené
frekvenciami jednotlivých kategórií). Táto modifiká-
cia Ordovho grafu sa teda dá použit’ aj na zobrazenie
kategoriálnych dát.

∗michaela.cehlarova@gmail.com
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Modifikovaný Ordov graf sme aplikovali na frek-
vencie grafém v 11 slovanských jazykoch: bulharčina
(BUL), chorvátčina (CRO), čeština (CZE), macedón-
čina (MAC), pol’ština (POL), ruština (RUS), srbčina
(SRB), slovenčina (SVK), slovinčina (SLO), ukra-
jinčina (UKR) a hornolužická srbčina (UPS). Dáta
pochádzajú z jazykových korpusov. Ked’že spôsob
usporiadania grafém je len vecou dohody a tradície,
tieto dáta sa dajú pokladat’ za kategoriálne.

Obr. 1: Modif. Ordov graf pre frekvencie grafém

Takto získané dvojrozmerné dáta (súradnice jazy-
kov, teda hodnoty I a S) sme s použitím softvéru
R podrobili analýze zhlukov metódou k-means; po-
žadovali sme tri zhluky. Zhluky získané Hartigan-
Wongovým algoritmom sú vyznačené na obrázku.
Výsledná klasifikácia slovanských jazykov približne
zodpovedá zvyčajnej geografickej klasifikácii.

Modifikovaný Ordov graf sa dá použit’ aj na zobra-
zenie teoretických rozdelení, prípadne na porovnanie
pozorovaných a teoretických charakteristík.
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Uvažujme náhodný výber X1, . . . ,Xn z p-rozmer-
ného spojitého rozdelenia, p≥ 2. Označme ‖·‖ eukli-
dovskú normu a definujme výberový priestorový me-
dián

θ̂n = arg min
φ∈Rp

n

∑
i=1
‖Xi−φ‖ , (1)

ktorý je odhadom skutočného priestorového mediánu
θ ∈ Rp daného rozdelenia. Výberový priestorový
medián je interpretovatel’ný ako poloha centrálneho
skladu minimalizujúca súčet vzdialeností k predaj-
niam X1, . . . ,Xn.

Za istých predpokladov [Chaudhuri, 1992] pre
n→ ∞ platí

n1/2(θ̂n−θ)∼ Np(0,A−1BA−1).

Matica A−1BA−1 je asymptotická kovariančná matica
priestorového mediánu, pričom A a B sú pevné matice
definované ako stredné hodnoty istých známych fun-
kcií dát centrovaných okolo θ .

Odhady matíc A a B v [Bose and Chaudhuri, 1993]
závisia od vol’by ladiaceho parametra kn, lebo v pr-
vom kroku sa dáta rozdelia na dve nezávislé množiny
o rozsahu kn a n− kn prvkov. Z prvej časti dát sa vy-
počíta θ̂kn podl’a (1). Dáta druhej časti sa vycentrujú
okolo θ̂kn a následne sa nimi odhadnú matice A a B
ako aritmetické priemery príslušných funkcií.

V [Bose and Chaudhuri, 1993] sa nevenujú vhod-
nej vol’be ladiaceho parametra kn. Ciel’om našej
práce bolo nájst’ optimálnu hodnotu kn tak, aby
vzdialenost’ skutočnej asymptotockej kovariančnej
matice priestorového mediánu a jej odhadu bola čo
najmenšia. Simulačne sme optimálne kn na dátach z
viacrozmerného normálneho a t-rozdelenia identifi-
kovali medzi 15-30% z celkového počtu dát n.

Pre Hodges-Lehmannov priestorový medián

ψ̂n = arg min
φ∈Rp ∑

1≤i 6= j≤n

∥∥(Xi +X j)/2−φ
∥∥ (2)

asymptoticky platí [Chaudhuri, 1992]:

n1/2(ψ̂n−ψ)∼ Np(0,4C−1DC−1).
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Matice C a D sú stredné hodnoty známych funkcií
centrovaných priemerov z dvojíc dát.

Asymptotickú kovariančnú maticu Hodges-
Lehmannovho priestorového mediánu 4C−1DC−1

odhadneme podl’a [Bose and Chaudhuri, 1993]
využitím ladiaceho parametra kn. V prvej časti je

(kn
2

)

možných priemerov dvojíc dát a z týchto vypočítame
ψ̂kn podl’a (2). V druhej časti dát sa

(n−kn
2

)
priemerov

vycentruje okolo ψ̂kn a následne sa z nich odhadnú
matice C a D ako aritmetické priemery príslušných
funkcií. Tu sme simulačne optimálne kn odhadli ako
40-50% z rozsahu n pre rôzne typy dát.

Medzi d’alšie možnosti odhadu asymptotickej ko-
variančnej matice patria resamplingové metódy ako
bootstrap či jackknife. Iným prístupom je plug-in od-
had, kde sa dáta na dve skupiny nedelia a všetky dáta
sa využijú na odhad priestorového mediánu aj prí-
slušných matíc. Naším posledným ciel’om bolo štyri
uvedené metódy porovnat’ z hl’adiska presnosti od-
hadov. Percentuálna úspešnost’ jednotlivých metód
je pre priestorový aj Hodges-Lehmannov medián na
Obr. 1.

Obr. 1: Úspešnost’ metód odhadu
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The concept of a skew-morphism is a generaliza-
tion of the well-known concept of a group automor-
phism that was originally introduced by Jajcay and
Širáň in [Jajcay and Širáň, 2002] in the context of
regular Cayley maps. We can say, in a sense, that by
understanding the structure of skew-morphisms for
finite groups we can understand the structure of regu-
lar Cayley maps. However, we know only little about
the structure and properties of skew-morphism. For
example, in contrast with group automorphisms, the
characterization of skew-morphisms of cyclic groups
is still not completed (see [Kovács and Nedela, 2011]
for more information on skew-morphisms of cyclic
groups). We investigate general structure of skew-
morphisms, especially for the class of abelian groups,
by studying their powers and roots.

Let G be a finite group. A permutation ϕ : G→
G is a skew-morphism of G if it stabilizes the unit
element of G, that is ϕ(1G) = 1G, and if there exists
mapping π from G to {0, 1 , . . . , |ϕ|−1}, such that

ϕ(gh) = ϕ(g)ϕπ(g)(h),

for each h ∈ G. Note that any group automorphism
is a skew-morphism with π(g) = 1 for all g ∈ G.
Basic theorems that connect the concept of skew-
morphisms and the theory of Cayley maps can be
found in [Jajcay and Širáň, 2002]. In our work we
mainly focus only on the study of skew-morphism
regardless of their connection to the Cayley maps
(even though our paper also contains a theorem that
establishes yet another connection between skew-
morphisms and Cayley maps). We also introduce an
equivalent characterization of skew-morphisms and
establish a connection of this concept to the theory
of permutation groups.

We approach the problem of classification of skew-
morphisms for cyclic groups by investigating the
properties of their powers. In contrast to group auto-
morphisms, the power of a skew-morphism ϕ is not
necessarily a skew-morphism. However, we found
a characterization of all integers i for which ϕ i is
∗mato4247@gmail.com
†michal.hagara@gmail.com
‡robert.jajcay@fmph.uniba.sk

a skew-morphism. The study of powers of skew-
morphisms which are skew-morphisms as well leads
us to the following theorem.

Theorem 1. Let A be an abelian group, and let ϕ
be a non-identity skew-morphism of A with a gen-
erating orbit O . Let k be positive integer such that
π(a) = π(ϕk(a)) for all a∈ A. Then ψ = ϕk is a non-
identity skew-morphism of A with a constant orbit
power function (i.e., π(a) = π(ψ(a)) for each a∈ A).

Note that the requirement for a generating orbit is
trivially satisfied for each skew-morphism of a cyclic
group, and thus, it holds for all skew-morphisms of
any cyclic group Zn. The above theorem yields many
important corollaries and also the importance of the
class of skew-morphisms of cyclic groups with a con-
stant orbit power function (c.o.p.f.). A proper sub-
class of this class was introduced in [Kwon, 2013].
In our work we introduce complete classification
of skew-morphisms with c.o.p.f. for cyclic groups
through the study of admissible parameters. Using
this classification we were able to create a program
in c++ that creates a list of all skew-morphisms with
c.o.p.f. for cyclic groups. Computation time allows
us to create complete list for cyclic groups up to order
2000 in a few hours, but it would be too big. We have
a complete list up to the order 500 which contains
177753 skew-morphisms with c.o.p.f., out of which
76115 are automorphisms. The list already has the
size of 433 megabytes. The cyclic group with the
largest number of skew-morphisms with c.o.p.f. up
to the order 500 is the group Z480 which admits 2144
skew-morphisms with c.o.p.f. .
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Given some input mesh M0, the subdivision sur-
face S is defined as a limit of recursive refinement of
the mesh: S = limk→∞Mk, whereMk+1 is obtained
by applying the subdivision operator on Mk. We
introduce a new nonlinear interpolating subdivision
scheme for refinement of triangular mesh. Our ap-
proach was inspired by curve subdivision algorithm
from [1]. The presented method allows modelling
with normals, thus overcoming the limitations of lin-
ear schemes.

Quadric Fitting Refinement (QFR)
Every subdivision operator consists of two steps. In
splitting step, the topology of processed mesh is al-
tered. The proposed method uses the splitting step
from [2], see figure 1. A new vertex and three new
edges are introduced per triangle, splitting it in four
subtriangles. Finally, old edges are flipped in the cor-
responding quadrangle.

Figure 1: Splitting step of the
√

3-subdivision

In geometric step, the positions of the new
vertices are computed. As our scheme is in-
terpolating, the positions of the old vertices re-
main unchanged. Each triangle T is associ-
ated with the set NT of nT ≥ 9 neighbouring
vertices pi and normals ~ni. We compute the
quadric Q=

{
x ∈ E3 : f (x) = 0

}
, where f (x,y,z) =

a11x2 + a22y2 + a33z2 + 2(a12xy+a13xz+a23yz) +
2(a14x+a24y+a34z) + a14, such that the objective
function

F (a11, . . . ,a44) =
n

∑
i=1

w̃i f 2 (pi)+ ŵi ‖∇ f (pi)−~ni‖2

is minimized, w̃i, ŵi ∈ R+ are associated weights.
The new vertex is computed as a foot point of per-
pendicular line from the barycenter of T onto Q.
∗ts@tiborstanko.sk
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Results
The proposed method was tested on the large-scale
laser-scanned mesh of the Venus of Dolnı́ Věstonice.
The original mesh (131 114 vertices) was decimated
with 99% compression rate and refined using QFR.
All distances are in relative units. The size of the
bounding box of the Venus mesh is 108.4× 31.8×
42.8 cubed units.

Figure 2: (Left) decimated mesh, (middle) refined
mesh, (right) one-sided Hausdorff distance of the
original mesh from the refined mesh (red: zero, blue:
≥ 0.5 units)

error maximum mean RMS
QFR 1.944741 0.092874 0.174013
MB 1.839134 0.083516 0.163672√

3 2.002892 0.173668 0.232844
Loop 2.002858 0.174568 0.233709

Table 1: Performance of QFR compared to existing
schemes (modified butterfly,

√
3-subdivision, Loop)
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Colonies of ants are remarkable interacting living
systems in which the distribution of roles of ants and
interactions among individuals with an environment
produce a reliable performance of a complex tasks.
Particularly remarkable is the process of formation
of narrow paths between the nest and food sources
that is essential for the successful foraging. We have
designed and studied a simple mathematical off-grid
model of ant foraging in the absence of direct com-
munication. The motion of ants is governed by two
components - a random change in direction of motion
that improves ability to explore the environment and
to find food, and a non-random global indirect inter-
action component based on pheromone signalling.

Pheromones are the only mean of communication
and interaction between ants and the enviroment. The
pheromone signal in the system spreads by the diffu-
sion in continous two dimensional space and evapo-
rates by the pheromone decay rate.

The motion of a single ant is described by differ-
ence equations for positions (xn,yn) in R2 plane

xn+1 = xn + cos(ωn +ϕn)∗ step length ,

yn+1 = yn + sin(ωn +ϕn)∗ step length ,

ωn =
n−1

∑
i=1

ϕi = ωn−1 +ϕn−1 ,

where the directional change ϕn in each step n first,
systematically depends on pheromone concetration
detected on the left (c π

6
) and the right antennae (c− π

6
)

and in the direction of motion (c0) and second, is in-
fluenced by a random normally distributed directional
change ξn

ϕn = f (c0,c π
6
,c− π

6
)

︸ ︷︷ ︸
deterministic part

+ κσ2ξn︸ ︷︷ ︸
stochastic part

.

Deterministic part describes the ant’s motion in the
space with an attractive pheromone concetration. It

∗mimka.malickova@gmail.com
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follows Weber’s law according to findings in exper-
iments with real ants [?]. Stochastic term describes
the behaviour of a single ant without pheromone trace
and is determined from experiments with real ants
[?]. However both parts are present all the time
in ant’s motion. Deterministic part depending on
pheromone concentration and stochastic part dynam-
ically controlled by the parameter κ .

Figure 1: Ants use two types of pheromone with dif-
ferent chemical properties

Figure 2: Basic simulation graphical results.
The model can explain the trail formation and the

adaption of the system to dynamics of the food source
- mass and placement.
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We consider a major speculator who owns a certain
amount of a foreign currency and wishes to maximize
his expected revenue from selling it. We denote by
z(t) the amount of foreign currency owned at the time
t and by y(t) the shadow exchange rate between the
domestic and foreign currencies. The HJB equation
associated with the problem is

0 =
1
2

y2σ2wyy +λywy + r∗zwz−ρw+
(y−wz)

2

4η

with the condition w(y,0) = 0. It can be reduced by a
substitution to the ODE

0 = x2u′′−axu′−bu+ c
(
u′−1

)2
, (1)

where a,b ∈ R and c > 0, and the condition becomes
u(0) = 0.

Equation (1) was examined in
[Brunovský et al., 2013] where the authors proved
existence and uniqueness of the solution. Accor-
ding to [Černý, 1999], straightforward numerical
treatment of (1) proved problematic.

We propose an alternative approach based on con-
sidering a finite time interval instead of the infinite
one. The value function for this problem is w(t,y,z),
where −t ≥ 0 is the length of the time interval. As
we derive, the HJB equation in this case is

−wt =
1
2

y2σ2wyy +λywy + r∗zwz−ρw+
(y−wz)

2

4η
.

with the conditions w(t,y,0) = 0 and w(0,y,z) = 0.
We show that with these conditions, w(t,y,z) is non-
decreasing with increasing length of the time interval,
and with the alternative initial condition w(0,y,z) =
yz, it is non-increasing.

Dimension can, again, be reduced by a substitution
to obtain the parabolic PDE

uτ = x2 uxx−axux−bu+ c(ux−1)2 (2)
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with the conditions u(τ,0) = 0, u(0,x) = 0. As the
other boundary condition we use limx→∞ u′(x) = 0,
which is proven in [Brunovský et al., 2013].

We treat (2) numerically and the experiments sug-
gest that the solutions tend monotonically to a time-
stationary solution which no longer changes with in-
creasing τ .

Figure 1: Numerical solutions of (2) with u(0,x) = 0
(black) and u(0,x) = x (blue).

For numerical treatment of equation (2) we use the
predictor-corrector method. In this scheme, both the
spatial and the time variable are discretized and a new
time layer is computed from a previous one.

Figure 2: Comparison of numerical (black) and analytical
(pink) solutions for a non-stochastic case.
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Motivácia

Dlhoročná svetová kríza poukázala na nestabilnost’
hospodárania jednotlivých štátov a na jednoduchý
spôsob, akým je možné rozhodit’ ekonomiku kra-
jiny. Ked’že jednotlivé krajiny očakávali plánovaný
nárast svojich príjmov, predpokladali, že všetky svoje
výdavky uhradia pomocou príjmov z daných rokov.
Toto očakávanie však kríza úplne zmarila. Jedným z
možných navrhovaných spôsobov financovania štát-
nych dlhov je spôsob prerozdelenia výdavkov v čase,
teda úhrada súčasných výdavkov pomocou príjmov z
viacerých období.

Metodika

Prvým z ciel’ov práce je vytvorenie ekonomického
modelu, ktorý bude verne popisovat’ hospodárenie
v štáte. Vytvorený model využijeme v tvorbe úlohy
optimálneho riadenia, kde budeme hl’adat’ optimálnu
hodnotu zmien sociálnych dávok v každom fiškálnom
období, či optimálne prerozdelenie príjmov v čase. V
modeli simulujeme vývoj populácie N v každom fiš-
kálnom období, výkyvy v zamestnanosti E v krajine,
postupný rast produktivity P, vládou stanovenú výšku
sociálnych dávok S, hrubý domáci produkt G závi-
siaci predovšetkým od produktivity a zamesntanosti,
štátne príjmy R, ktoré sú prevažne určené vel’kost’ou
HDP, privátne IP, či verejné I investície, vládne vý-
davky C a predovšetkým vývoj štátneho dlhu D.

Pre jednoduchost’ modelu sme sa zamerali na izo-
lovanú ekonomiku, avšak l’ubovol’né externatility,
pripadne ich odhady do budúcnosti, môžu byt’ do mo-
delu jednoducho pridané.

Ciel’om práce je skúmat’ výsledné optimálne rieše-
nia, ktoré podporujú populistické ciele vlády, a teda
minimalizáciu štátneho dlhu a maximalizáciu sociál-
nych dávok. Výsledky skúmania by mali poukazovat’
na závislosti medzi jednotlivými parametrami, ktoré
môže vláda ovplyvňovat’ a tak riadit’ výsledný vplyv
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svojich rozhodnutí. Optimálne hodnoty prerozdele-
nia príjmov budú poukazovat’ na spôsob financovania
štátnych výdavkov a na možnosti splácania dlhu.

Účelová funkcia je v modeli definovaná súčtom
dvoch zložiek - nárastom alebo poklesom verejného
dlhu a poklesom alebo nárastom sociálnych dávok.
Parameter η meria ich vzájomnú váhu, kým parame-
ter θ zase diskontovanie efektu hodnoty účelovej fun-
kcie v čase. Zjednodušene možno povedat’, že pravi-
cové vlády budú uprednostňovat’ nižšie hodnoty pa-
ramtera η , naopak l’avicové vlády vyššie hodnoty.
Taktiež vlády, ktoré dávajú väčší dôraz na budúcnost’,
budú mat’ nižšiu hodnotu θ ako vlády, ktoré optima-
lizujú bezprostrednú sučasnost’.

Výsledky

Analyzovaním optimálnych hodnôt prerozdelenia
príjmov v čase sme zistili, že súčet optimálnych ko-
eficientov je väčšinou menší ako 1, teda krajina uplat-
ňuje šetriaci typ politiky, nastáva splácanie dlhu. Roz-
ličnost’ jednotlivých koeficientov prerozdelenia defi-
nuje spôsob odhadu budúcich príjmov, pokial’ vláda
očakáva vysoký nárast príjmov v budúcnosti, koefi-
cienty zodpovedajúce budúcim príjmom budú vý-
razne vyššie.
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Jedným z mnohých výsledkov je aj závislost’ kon-
štantného rastu sociálnych dávok od hodnôt paramet-
rov θ a η . Na obrázku je uvedený graf závislosti
konštantného ročného rastu sociálnych dávok od hod-
noty η . Simulácia je spravená pre viacero hodnôt pa-
rametra θ a je zjavné, že s jeho rastúcou hodnotou
sa posúva interval parametru η , v ktorom nastáva
prudká zmena hodnôt rastu sociálnych dávok.
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Abstract: In this paper, we study the connection
between generalized difference sets on finite integers
and their frequency sequences. We are mostly in-
terested in recreating generalized difference set from
frequency sequences. Part of the project is a com-
puter program on which different methods are imple-
mented and compared.

Keywords: Generalized difference set, positive inte-
gers, frequency sequence

1 Introduction

Difference sets appear in many areas of discrete
mathematics, including number theory and combina-
torics, but are mostly tied to the group theory. This
paper is dedicated to generalized difference sets of
positive integers and would therefore fall under com-
binatorial number theory, although some of the char-
acteristics described in this paper may be applied to
the abelian groups as well.

For every finite set of positive integers S, there ex-
ists a bag (or multiset) of differences D = {dn|dn =
s j − si; si,s j ∈ S; i < j}. We can then create fre-
quency sequence Λ = {λi}max(D)

i=1 , where λi repre-
sents the number of appearances of a number i in
the bag of differences (b.o.d.) D. Original set S, for
which s j− si = n,1≤ i < j ≤ |S| exactly λi times, is
called the generalized difference set(g.d.s).

In this paper, the generalized difference set will al-
ways be instanced as S, the bag of differences as D
and the frequency sequence as Λ, unless explicitly
said otherwise.

The twofold aim of the project is the classification
of admissible frequency sequences of finite general-
ized difference sets and the design of algorithms that
produce generalized difference sets for specified ad-
missible frequency sequences. The part of the project
is to program and analyze developed algorithms. Two
algorithms are described in sections 2.2 and 2.3.

The computer program, which is a part of this pa-
per, is implementation of algorithms described be-
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low written in Java. Java was chosen because it’s
concurrent, has built-in data structures and several
tools for creating Graphical User Interface (GUI).
It is also cross-platform. Although this has perfor-
mance drawbacks compared to non-virtual program-
ming languages, mentioned advantages were more
important.

1.1 Relation between frequency sequence
and g.d.s

While constructing a frequency sequence from a
g.d.s. is trivial, it is not the other way around. Con-
structing a g.d.s. is injective, or left-unique, which
means no two different frequency sequences may
produce the same g.d.s..

It is not univalent (functional or right-unique), be-
cause two unequal g.d.s. will produce the same fre-
quency sequence. There is, in fact, infinite num-
ber of such sets. From the group theory, if P is
a g.d.s. of a group G and g ∈ G then P + g =
p+g : p ∈ P is also a g.d.s. and is called a translate
of P. [J. H. van Lint, 2001, p. 372] Situation is simi-
lar with the positive integers N, hence we can always
find a g.d.s. starting with the number 1 and we can
easily get infinitely many translates. While number
of translates is infinite, it does not cover all general-
ized difference sets for a frequency sequence. Other
sets are made by reversing the base list of a bag of
differences D. Base list is ordered subset of b.o.d and
will be covered in the next sections of this paper.

Relation is also not left-total which means that
not every frequency sequence produces a generalized
difference set. Characterization whether given se-
quence is admissible as a frequency sequence is hard
to state. Some necessary and some sufficient features
of frequency sequence taken from [Kopparty, 2008]
include:

Theorem 1. |D|= Σ{Λ}= |S|(|S|−1)
2

and

Theorem 2. For any finite sequence Λ =
(λi)

n
i=1, λi ≤ n− i+1 ∀ i < n and λn = 1.
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2 Building of g.d.s.

2.1 Base list of differences

Main question of this section is: how can we cre-
ate a g.d.s. given only the frequency sequence? As
said earlier, if such a g.d.s. exists, there are infinitely
many of them. If we pick a positive integer to be the
first (and lowest) element of the generalized differ-
ence set, other elements of the g.d.s. must be then
computed to satisfy the conditions that differences
of all elements of a g.d.s. are equal to i exactly λi

times. This could be achieved by backtracking, but
would be too time consuming, especially if we take
into consideration that input sizes grow quadratically.
We therefore introduce better methods for finding the
g.d.s. for the frequency sequences.

From all the differences, one group is shown to be
more useful then rest of the elements. This group
contains only the differences of neighboring elements
of a sorted g.d.s.. If we create an ordered list B
consisting only of the differences of adjacent ele-
ments of a sorted set S, we can then construct D
just by guessing the right order of elements in B.
Given that each element of D is difference d = s j− si

where si,s j ∈ S; i ≤ j ≤ |S|, they can be written as
d = Σ j

k=i(sk+1− sk). This claim comes from the as-
sociative property of the addition and therefore does
not require any proof.

Definition 1. Imagine the elements of B as base
bricks of the pyramid and we shall put other elements
of D on top of them in such a fashion that the ele-
ment dt = bi+ ...+b j would be on top of the elements
dm = bi + ...+ b j−1 and dn = bi+1 + ...+ b j where
bi,b j ∈ B = {b1, ...,bn}; i≤ j ≤ |B|.

Example 1. For the generalized difference set S =
{1,2,4,7}, B would be {2 − 1,4 − 2,7 − 4} =
{1,2,3} and the other elements of D are D \ B =
{3,5,6}.

Figure 1: Example of pyramid representation of bag
of differences

Notice that the peak of the pyramid is equal to 6
and not 8, since it is not the sum of two ”bricks” it
lies upon, but rather the summation of base blocks
below.

Example 2. Let’s extend set S from Example 1 with
number 14. Then S = {1,2,4,7,14}, B = {1,2,3,7},
D = B∪{3,5,10,6,12,13}.

Figure 2: Example of pyramid representation of
g.d.s = {1,2,4,7,14}

Now that we have the base list defined, we can eas-
ily prove the univalence from the section 1.1. We can
construct a generalized difference set solely by know-
ing a base list. We just have to decide lowest integer
of the set and other elements of D can be created by
adding members of the ordered base. Let k be the
lowest integer and B be the base list, then elements
of the g.d.s. are {k,k+b1,k+b1+b2, ...,k+Σ|B|i=1bi}.
Since non-base elements from the bag of differences
D are sums of the elements lying between bi and b j,
where bi, b j are any elements form B and i < j, we
can easily see that if B and reverse(B) (reversed list
B) construct the same frequency sequence.

Theorem 3. Two bases that construct the same fre-
quency sequence must be the same or one being the
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reversed list of another.

Proof. Since a bag of differences is defined as d =
Σ j

k=ibk for every i < j ≤ |B|, only base lists that pro-
duce such Sets are B and reverse(B), since Σ j

k=ibk =
Σi

k= jbk (in the second sum, we add the elements from
right to left).

Now we will be able to easily create every possible
g.d.s. from a single base list.

Many characteristics of the bag of differences arise
from the pyramid notation and the algorithms de-
scribed in this paper are based upon them. Other
attributes are used in the implementation of said al-
gorithms for detecting partial candidates that are im-
possible to produce a base list.

Theorem 4. For every base list B and bag of differ-
ences D:

|D|= |B|(|B|+1)
2

Proof. From Theorem 1. we get:

|D|= |S|(|S|−1)
2

=
(|B|+1)|B|

2

Theorem 5. Every element d of b.o.d. D can be
described by elements of a base list B ⊂ D,B =
{b1, ...bn} as such:

D = {d| d = Σ j
k=ibk}

Theorem 5 does not need proof, since it’s inherited
from the associative property of addition.

Following theorems are not necessary for a con-
struction of g.d.s., but are used in the implementation
for a reducing number of possible candidates for the
g.d.s..

Theorem 6. For every element d = Σ j
k=ibk, there are

at least j− i different pairs of elements d′1,d
′
2 such

that d′1 +d′2 = d

Proof. For all d = Σ j
k=ibk, there exists j− i different

pairs of elements where

d′1 = Σp
k=ibk

d′2 = Σ j
k=p+1bk

therefore

d′1 +d′2 = Σp
k=ibk +Σ j

k=p+1bk = Σ j
k=ibk = d

Theorem 7. ∀b ∈ B, there are at least |B| − 1 ele-
ments p ∈ D such that b+ p ∈ D.

Proof. Let bk be the k-th element of the base list B.
Then there is exactly k−1 sublists with the length≥ 2
of B where bk is at the end of it and |B| − k sublists
where bk is at the begging for any 1≤ k ≤ |B|. Then
number of sublists with bk on beginning or on the
end excluding sublist {bk} is equal to k− 1+ |B| −
k = |B| − 1. If λbk > 1, number of elements from
D that are constructed as bk + p will be higher then
|B|−1.

Theorem 8. For any bag of differences D, the first
element of B (and last of reverse(B)) will be equal
to the difference of the largest and the second largest
element of D.

Proof. Let dl be the largest element of D and ds be
the second largest element. From Theorem 5, dl =

Σ|B|k=0bk and ds = max(Σ|B|−1
k=0 bk;Σ|B|k=1bk) for |B| being

list of positive integers. The difference between dl
and ds is then the lesser of the two edge members of
B. By the edge elements we mean the first and last
element of a list.

Since we know one of the two edge elements of
B, we can accept only the candidates beginning with
dl − ds, and therefore only one of the two base lists
will be the result. This also trims the candidates for
backtracking. It will also guarantee that backtracking
will find only one base list as a result.

2.2 Base Finding Algorithm

This algorithm takes usage of the base list properties
of the frequency sequences (or rather the bags of dif-
ferences) of g.d.s.. Using backtracking, it tries to find
a proper permutation of a subbag of D, corresponding
to the base list.

2.2.1 Algorithm:

1. Create subbag M of D, consisting of those ele-
ments of D that cannot be expressed as a sum of
other elements of D.

2. Find every subbag B′ of D, that contains every
element from M and where ΣB′ = max(D) and
put them at the beginning of a stack (Depth-first
search).
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3. Get the first element of a stack. If any permu-
tation of B′ creates a difference bag, return this
permutation. Else, get the next candidate from
the stack until the stack is empty.

2.3 Slope Finding Algorithm

In this section, we introduce the algorithm that is
faster for any inputed frequency sequence then base
finding algorithm. B.f.a in 2.2 is only included for a
comparison.

Slope finding algorithm doesn’t try to guess the el-
ements of the base list outright, but it divides a peak
element of the pyramid into two elements: a base el-
ement and a slope element, hence the name of algo-
rithm, as pictured in figure 2.3. It then repeatedly di-
vides slope elements until the size of a possible base
is equal to the requested size of the base. If at some
point we realize that the possible base will not under
any circumstances become a base list, we backtrack.
Since it finds the elements of a base list gradually,
backtracking is finding ordered base lists rather then
the unordered multisets.

Figure 3: Best-case scenario in the slope finding algo-
rithm, if a first component lies in the base and second
lies on a side of the pyramid. Light beige represents
possible base, darker blue divided element and lighter
blue slope an element divided in the next step.

2.3.1 Algorithm

Variables: a stack of partial results, dnext as element
to be divided to possible slope and base members, B′

as possible base.

1. Insert a partial result consisting of empty possi-
ble base and a peak element as the next divided
element dnext into a stack.

2. If a stack is not empty, take the first Partial re-
sult, else inputed sequence is not a frequency se-
quence.

3. If size of the possible base + 1 is equal to size of
a base list then jump to 4, else jump to 5.

4. Add the divided element to the possible base and
check if it constructs a set of differences equal
to a bag of differences. If yes, return it as result,
else go to 2.

5. For every two elements e1, e2 ∈ D such that
e1 + e2 = dnext , add 2 new partial results where
dnext = e1, B′ = B′+e2 and dnext = e2, B′ = B′+
e1 to the head of the stack. Then go to 2.

Since every element of the bag of differences can
be expressed as d =Σ j

k=ibk where i≤ j, bk ∈ B, there
exists at least j− i−1 different pairs of elements with
sum equal to d. In this case, algorithm is looking
for the elements e1 and e2 such that e1 is from the
base and e2 lies on the side of ”pyramid”. But since
we can’t predict which pair that is, backtracking is
needed.

If we were to divide peak element to the number of
elements equal to base size, we will end up with the
base finding algorithm (2.2).

2.3.2 Optimization

From Theorem 8, we can add possible base equal to
the first element (or foot) of base list and dnext equal
to the second largest element of bag of differences as
first partial result in the stack. This trims number of
possible base lists we must backtrack through.

Another improvement is to keep track of unused
elements of bag of differences D. If an element is
picked as e1 or e2 from 2.3.1, or if it is equal to Σ j

k=iB
′
k

where B′ is partial result, then it is removed from a
subbag. This increases memory demands of program
slightly, but reduces the time.

3 Current Results

For testing, we first created g.d.s. and then tried
to recreate it using our implementation from its fre-
quency sequence. Here are the results for current im-
plementation of the slope finding algorithm tested on
random g.d.s. and powers of 2:
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|S| Powers of 2 Random input
15 0.057 0.12
16 0.137 0.222
17 0.339 0.781
18 0.836 4.201
19 2.087 9.297
20 4.972 20.67
21 11.856 47.143
22 28.779 123.6

Figure 4: Table of computation times in seconds for
different sizes of |S|

Powers of 2 were used for testing because if
the g.d.s. consists solely of the powers of 2 (or
any other integer > 2), then frequency sequence
of such g.d.s. consists only of zeros and ones
[Baginová-Jajcayová and Jajcay, 1993].

Since the powers of 2 are constant input, the coef-
ficient of variation (cv =

σ
µ ) is 1% while for random

inputs it is 142.2%, which is not unexpected with the
depth-first search backtracking.

Here is the chart of the previous table:

As seen in this chart, g.d.s. equal to the powers of
2 were found much quicker then random g.d.s..

4 Conclusion

As seen in results, time it takes program to find a
result grows exponentially with the size of an out-
put. Even with input size growing quadratically, this
still means current implementation is hard to han-
dle for longer frequency sequences. However, with
the current implementation we are able to distinguish
whether an inputed sequence is a frequency sequence

of finite generalized difference set and find its every
attributable generalized difference set.
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Abstrakt: Témou tejto práce je preskúmat’, aký
je vzt’ah medzi stavovou zložitost’ou deterministic-
kých a nedeterministických konečných automatov,
predovšetkým na binárnej abecede. Dôležitou súčas-
t’ou práce sú výsledky v kapitole 4 a 5.
Kl’účové slová: konečný automat, minimálny NKA,
minimálny DKA, stavová zložitost’, enumerácia re-
gulárnych jazykov

Úvod

Konečné automaty majú uplatnenie vo viacerých
oblastiach informatiky, napríklad pri lexikálnej ana-
lýze, hl’adaní výskytov ret’azcov v texte, vytváraní
jednoduchých stratégii a inde.

Je známe, že hoci výpočtová sila deterministických
konečných automatov (DKA) je ekvivalentná výpoč-
tovej sile nedeterministických konečných automatov
(NKA), minimálny DKA môže vzhl’adom na ekvi-
valentný minimálny NKA mat’ potenciálne až 2n sta-
vov, kde n je počet stavov pôvodného NKA. Pomerne
často sa ale môžeme stretnút’ s prípadmi, v ktorých je
tento nárast značne menší.

Výhodou NKA, ako sme už spomenuli, je menší
počet stavov a jednoduchší návrh, ked’že tam nie sú
také striktné požiadavky. Naproti tomu, DKA sa jed-
noduchšie implementujú, ked’že to lepšie zodpovedá
spôsobu, akým fungujú súčasné počítače a v koneč-
nom dôsledku aj väčšina programovacích jazykov. Aj
preto by nás mohlo zaujímat’, aké je to v skutočnosti
„zlé” alebo „dobré” s počtom stavov pri DKA.

Naším ciel’om bude tento nárast počtu stavov v
priemernom prípade experimentálne odmerat’ pre
NKA do 4 stavov nad binárnou abecedou a pokúsit’
sa nahliadnut’, ako to vyzerá pri väčšom počte stavov
a iných abecedách.

Druhá, nemenej zaujímavá, otázka, na ktorú sa po-
kúsime odpovedat’, bude, kol’ko jedinečných regulár-
nych jazykov sú schopné akceptovat’ nedeterminis-
tické automaty ohraničené malým počtom stavov nad
∗rafael.korbas@gmail.com
†mzeman@dcs.fmph.uniba.sk

malou abecedou. Bude to jeden z výsledkov, ktorý
vyplynie zo spôsobu, akým budeme náš experiment
vykonávat’.

V minulosti sa touto otázkou zaoberali napr. v
článku [DKS02]. Ich výsledky pokryli NKA do 3 sta-
vov. Pokúsime sa íst’ trocha d’alej a zistit’ situáciu
pre viac stavov, čo by nám mohlo poskytnút’ lepší
odhad, ako to môže byt’ vo všeobecnosti. Najt’ažšie
(a tiež najzaujímavejšie) bude navrhnút’ algoritmus,
ktorý je schopný skutočne overit’ všetky možnosti na
súčasnom hardvéri.

1 Základné pojmy a definície

V práci skúmame konečné automaty. Najskôr si de-
finujeme základné pojmy, uvedieme označenie a do-
kážeme potrebné vety, aby sme mohli d’alej na nich
postavit’ naše úvahy. Budeme sa držat’ notácie z
[HMU01], resp. bakalárska práca [Pet09], ktorá sa
tiež zaoberala konečnými automatmi. Najzákladnej-
šie pojmy, akými sú napr. abeceda, gramatika, jazyk,
možno nájst’ v skriptách [FR13].

1.1 Deterministický konečný automat

Definícia 1.1. Deterministický konečný automat
(skrátene DKA) A je pätica (K,Σ,δ ,q0,F), kde K je
konečná množina stavov, Σ je konečná vstupná abe-
ceda, q0 ∈ K je počiatočný stav, F ⊆ K je množina
(konečných) akceptačných stavov a δ : K×Σ→ K je
prechodová funkcia (δ -funkcia).

Definícia 1.2. Konfigurácia deterministického ko-
nečného automatu je prvok (q,w) ∈ K×Σ∗, kde q je
stav automatu a w je nespracovaná čast’ vstupného
slova.

Definícia 1.3. Krok výpočtu deterministického ko-
nečného automatu A je relácia `A na konfiguráciách
definovaná (q,av) `A (p,v)⇐⇒ p = δ (q,a).

Definícia 1.4. Jazyk akceptovaný deterministickým
konečným automatom A je množina L(A)= {w|∃qF ∈
F ;(q0,w) `∗A (qF ,ε)}.
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ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Rafael Korbaš



Definícia 1.5. Minimálny DKA. Deterministický ko-
nečný automat A = (KA,Σ,δA,q0A,FA) je minimálny,
pokial’ pre všetky DKA B = (KB,Σ,δB,q0B,FB) platí:

L(A) = L(B)⇒ |KA| ≤ |KB|

Je dobré si uvedomit’, že budeme uvažovat’ len de-
terministické automaty s úplnou δ -funkciou, t.j. ne-
môže sa stat’, že by v niektorom stave nebol defi-
novaný prechod na niektorý znak. Samozrejme, je
l’ahké prerobit’ automat s neúplnou δ -funkciou: stačí
pre nedefinované prechody pridat’ „odpadový”. Teda
automaty s neúplnou δ -funkciou neprinášajú pod-
statné zmenšenie počtu stavov v porovnaní s auto-
matmi s úplnou δ -funkciou. Pri návrhu determinis-
tických automatov sa na túto formalitu často zabúda a
odpadový stav sa zamlčiava. Pre nás je takéto zaned-
banie neprípustné, ked’že chceme korektne zmerat’
nárast počtu stavov oproti nedeterministickým koneč-
ným automatom, ktoré teraz ideme definovat’.

1.2 Nedeterministický konečný automat

Definícia 1.6. Nedeterministický konečný automat
A je pätica (K,Σ,δ ,q0,F), kde K je konečná mno-
žina stavov, Σ je konečná vstupná abeceda, q0 ∈ K
je počiatočný stav, F ⊆ K je množina akceptačných
(koncových) stavov a δ : K× (Σ∪{ε})→ 2K je pre-
chodová funkcia

Definícia 1.7. Krok výpočtu deterministického ko-
nečného automatu A je relácia `A na konfiguráciách
definovaná (q,av) `A (p,v)⇐⇒ p ∈ δ (q,a).

Konfigurácia a jazyk akceptovaný NKA sú defino-
vané rovnako ako pre DKA. Narozdiel od DKA, mi-
nimálny NKA nemusí byt’ jednoznačný, teda môže
existovat’ viacero možných minimálnych ekvivalet-
ných NKA, ktoré nie sú navzájom izomorfné.

1.3 Stavová zložitost’ regulárnych jazykov

Pod stavovou zložitost’ou automatu rozumieme počet
jeho stavov. S tým úzko súvisia nasledujúce pojmy,
ktoré si definujeme a zjednodušia nám vyjadrovanie
v nasledujúcich kapitolách.

Definícia 1.8. Deterministická stavová zložitost’ re-
gulárneho jazyka L je počet stavov minimálneho
DKA, ktorý tento jazyk akceptuje.

Definícia 1.9. Nedeterministická stavová zložitost’
regulárneho jazyka L je počet stavov minimálneho
NKA, ktorý tento jazyk akceptuje.

Aby sme sa nemuseli vždy vyjadrovat’ takto
zdĺhavo, tak nedeterministickú a deterministickú sta-
vovú zložitost’ budeme skrátene označovat’ „nedeter-
ministická”, resp. „deterministická zložitost’ jazyka”.

2 Analýza problému

Jednou z našich hlavných úloh, ako sme v úvode spo-
mínali, je zmerat’ nárast počtu stavov po prevedení
minimálneho NKA na minimálny DKA. Ďalšou je
zistit’ počet rôznych regulárnych jazykov na binár-
nej abecede do štyroch stavov. Tento nárast budeme
merat’ vzhl’adom na jazyky, t.j. pre každý regulárny
jazyk práve raz. Tieto dve úlohy spolu vel’mi úzko sú-
visia, nakol’ko nárast počtu stavov pri determinizácii
budeme merat’ experimentálne vygenerovaním všet-
kých jazykov akceptovaných NKA do daného počtu
stavov. Rozoberme si podrobnejšie, čo na to budeme
potrebovat’.

2.1 Generovanie NKA

NKA budeme generovat’ vzostupne podl’a počtu sta-
vov. Akonáhle vygenerujeme NKA, overíme, či sme
už predtým nevygenerovali NKA, ktoré by akcepto-
valo rovnaký jazyk. Najprv vypočítame, kol’ko NKA
by bolo potrebné vygenerovat’, keby sme generovali
úplne všetky.

Presnejšie, zaujíma nás, kol’ko existuje všetkých
možných NKA s n-stavmi pre binárnu abecedu. Ako
počiatočný stav si možeme zvolit’ l’ubovol’ný z n
stavov, máme teda n možností vol’by počiatočného
stavu. Za konečné stavy si môžeme zvolit’ l’ubo-
vol’nú podmnožinu množiny stavov, t.j. máme 2n

možností. Ak si δ -funkciu predstavíme ako graf,
resp. jeho maticu susednosti, tak medzi n stavmi
môže pre jeden znak existovat’ n2 prechodov, ked’že
pripúšt’ame aj slučky. Dokopy máme 2n2

možností,
ako zvolit’ prechody medzi jednotlivými stavmi pre
jeden znak. Naša abeceda má však dva znaky, teda
možností bude 22n2

. Ked’ to všetko zosumarizujeme,
dostávame n2n22n2

= n22n2+n možných NKA.
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n # NKA
1 8
2 2 048
3 6 291 456
4 274 877 906 944
5 ~1.8×1017

Tabul’ka 1: Počet všetkých možných NKA s n stavmi.

Mohli by sme sa ešte pýtat’, či má zmysel gene-
rovat’ aj NKA s prechodmi na ε . Odpoved’ je, že to
zmysel nemá, nakol’ko každý automat s prechodmi
na ε dokážeme odepsilonovat’ bez zmeny počtu sta-
vov. Nemôže sa stat’, že by sme prechodmi na ε pri-
dali automaty akceptujúce iné regulárne jazyky ako
tie, čo prechody na ε nemajú.

Z tabul’ky vidno, že počet automatov prudko ras-
tie a pre n = 4 je počet NKA príliš vel’ký, aby sme
si mohli dovolit’ vygenerovat’ všetky, o n = 5 neho-
voriac. Mohli by sme sa pýtat’, či potrebujeme sku-
točne všetky. Nemôžeme niektoré vynechat’, lebo si
budeme istí, že vygenerujeme určite iný ekvivalentný
NKA s rovnakým počtom stavov? Odpoved’ je, že
môžeme a dokonca pomerne významne. Bude to sé-
ria optimalizácii, ktoré teraz uvedieme.

2.1.1 Fixovanie počiatočného stavu

Ako prvé si môžeme všimnút’, že nemá zmysel skú-
šat’ všetky možné počiatočné stavy, lebo ku kaž-
dému NKA A existuje ekvivalentný izomorfný NKA
B (taký, že má len prečíslované stavy), kde počia-
točný stav má čislo 0. Tým zredukujeme počet gene-
rovaných automatov n-násobne, kde n je počet stavov
generovaných NKA.

2.1.2 Akceptačné stavy

Ďalšia vec, ktorá sa dá obmedzit’, je množina akcep-
tačných stavov. Zaujíma nás reálne len ich počet a na
poradí až tak nezáleží. Presnejšie, je dôležité iba to,
či sa medzi akceptačnými stavmi nachádza aj počia-
točný alebo nie. Argument je podobný ako v predchá-
dzajúcom prípade. K danému NKA A existuje vždy
ekvivalentný izomorfný NKA B, ktorého akceptačné
stavy odlišné od počiatočného sú očíslované od 1 po
k, resp. k− 1 (ak 0 je akceptačný), kde k je počet
akceptačných stavov NKA A a počiatočný stav 0 je
akceptačný, ak je akceptačný aj počiatočný stav au-

tomatu A. Stačí na to zobrat’ NKA A a v ňom pri-
radit’ počiatočnému stavu číslo 0. Ďalej, pokial’ je 0
akceptačný stav, tak ostatným akceptačným stavom
priradíme zaradom čísla 1 až k− 1, inak od 1 po k.
Takto namiesto 2n podmnožín stavov stačí generovat’
(2n−1) podmnožín, ked’že prázdnu zjavne testovat’
nemá zmysel pre n> 1, nakol’ko automat pre prázdny
jazyk ma zrejme jeden stav.

Definícia 2.1. Substitúcia NKA podl’a permutácie
π abecedy Σ. Nech A = (K,Σ,δ ,q0,F) je NKA
a π je permutácia na abecede Σ. Potom NKA
S(A,π) = (K,Σ,δ ′,q0,F), kde pre δ ′ platí:

∀a ∈ Σ, p,q ∈ K : δ ′(p,π(a)) = q⇐⇒ δ (p,a) = q

Neformálne – S(A,π) je automat, kde sú v každom
prechode vymenené znaky tak ako určuje permutá-
cia π . Zjavne jazyk akceptovaný S(A,π) má oproti
jazyku akceptovanému automatom A iba zamenené
znaky podl’a permutácie π , inak má rovnakú štruk-
túru.

2.1.3 Symetria v δ -funkcii.

Všimnime si, že pre každý NKA platí, že je mini-
málny pre jazyk, ktorý akceptuje práve vtedy, ked’
aj substitúcia tohto NKA podl’a l’ubovol’nej permu-
tácie π abecedy Σ je minimálny NKA pre jazyk so
zamenenými znakmi podl’a tejto permutácie. Ak si
reprezentujeme δ -funkciu ako n-ticu matíc sused-
nosti, kde n = |Σ| (prechody pre každý znak abecedy
majú vlastnú maticu susednosti), tak stačí minimál-
nost’ overovat’ len pre jednu n-ticu, napr. tú, v kto-
rej sú matice susednosti zoradené lexikograficky vzo-
stupne. Ak sa ukáže, že tento automat minimálny nie
je, alebo už predtým sme generovali ekvivalentný, tak
vieme, že d’alej nemá zmysel testovat’ ostatné per-
mutácie matíc susednosti. Ak zistíme, že sme našli
NKA pre nový jazyk, tak otestujeme aj permutácie.
Pre dvojznakovú abecedu sme týmto práve elimino-
vali potrebu generovat’ a testovat’ skoro polovicu au-
tomatov, ked’že nad dvomi znakmi sú len dve permu-
tácie. Samozrejme pritom predpokladáme, že regu-
lárnych jazykov je rádovo menej oproti NKA, ktoré
ich akceptujú, čo sa ukazuje byt’ pravdivý predpoklad
aspoň pre NKA do 4 stavov nad binárnou abecedou.

2.1.4 Zahadzovanie nesúvislých δ -funkcii.

NKA s nesúvislou δ -funkciou sú pre nás nezaují-
mavé, lebo odstránením nedosiahnutel’ných stavov
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zjavne dostaneme menší NKA akceptujúci ten istý
jazyk. To znamená, že nemôžu byt’ minimálne. Ak
vidíme, že vygenerovaná matica susednosti pre δ -
funkciu (resp. ich bitový or, v prípade, že každý znak
má vlastnú maticu susednosti) nereprezentuje súvislý
graf, tak ju môžeme rovno ignorovat’ a ušetrit’ si d’al-
šie testy.

Prikladáme tabul’ku obsahujúcu približné počty
potrebných vygenerovaných NKA po uplatnení spo-
mínaných optimalizácii:

n # testovaných NKA
1 8
2 377
3 557 812
4 14 088 285 129

Tabul’ka 2: Počet vygenerovaných NKA (namerané z
programu).

3 Testovanie ekvivalencie NKA

V predošlej časti sme riešili generovanie NKA, resp.
minimalizáciu počtu vygenerovaných NKA. V tejto
časti podrobnejše rozoberieme, ako efektívne zis-
tit’, či sme už predtým nevygenerovali ekvivalentný
NKA.

Testovat’ ekvivalenciu dvoch NKA priamo nie je
vel’mi praktické. Jednoduchšie je tento problém pre-
viest’ na testovanie ekvivalencie DKA. Tam si mô-
žeme vybrat’ z viacerých možností.

3.1 Testovanie ekvivalencie DKA s využitím
operácie komplementu a kartézskeho
súčinu

Z teórie množín vieme, že A = B⇐⇒ A′ ∩ B′ = /0,
kde A, resp. B sú množiny. Rovnaká myšlienka sa
dá aplikovat’ aj na regulárne jazyky. Výhoda tohto
prístupu je, že pre dané DKA dokážeme jednodu-
cho skonštruovat’ automat pre komplement (vyme-
níme akceptačné a neakceptačné stavy) a pre prie-
nik jazykov akceptovaných dvomi DKA (konštruk-
cia pomocou kartézskeho súčinu). Následne na otes-
tovanie, či výsledný automat akceptuje prázdny ja-
zyk, stačí spravit’ napríklad prehl’adávanie do šírky z
počiatočného stavu, aby sme zistili, či existuje cesta z
počiatočného stavu do niektorého akceptačného. Ak

áno, tak vieme, že existuje slovo, ktoré tento auto-
mat akceptuje a jazyk ním akceptovaný nemôže byt’
prázdny. Táto situácia nastane práve vtedy, ked’ auto-
maty na vstupe nie sú ekvivalentné.

3.2 Testovanie ekvivalencie DKA s využitím
jednoznačnosti minimálneho DKA

Vieme, že ku každému regulárnemu jazyku existuje
jednoznačný minimálny DKA až na izomorfizmus,
t.j. premenovanie stavov. Podl’a tohto stačí oba
NKA, ktoré porovnávame, previest’ na minimálne
DKA a overit’, či sú izomorfné. Ešte efektívnejšie
by bolo, keby sme dokázali nájst’ normálny, resp.
jednoznačne určený tvar pre minimálne DKA. Uka-
zuje sa, že taký tvar existuje, nazvime ho kanonický
minimálny DKA:

Definícia 3.1. Kanonický minimálny DKA Nech A=
(K,Σ,δ ,q0,F) je minimálny DKA pre jazyk L. Ka-
nonický minimálny DKA C(A) dostaneme z A tak,
že spustíme prehl’adávanie do šírky z počiatočného
stavu s tým, že budeme dávat’ prednost’ pri návšteve
hranám δ -funkcie v abecednom poradí vzhl’adom na
Σ. Následne budeme číslovat’ stavy podl’a poradia, v
ktorom ich navštívime od 0, ktorú dostane počiatočný
stav, ked’že z neho začíname.

Vidno, že poradie navštevy stavov je jednoznačne
dané, nakol’ko v každom okamihu je jednoznačne
určené, ktorý vrchol navštívime - jednak samotným
prehl’adávaním do šírky a navyše tým, že poradie pri-
dávania vrcholov, resp. stavov do fronty je určené po-
radím znakov v abecede.

Na testovanie ekvivalencie stačí pre oba NKA ur-
čit’ ich kanonické minimálne DKA a otestovat’, či sú
totožné.

3.3 Hashovanie

Testovanie ekvivalencie priamym porovnávaním
so všetkými predošlými nájdenými minimálnymi
NKA, resp. reprezentantmi jazykov, ktoré akceptujú,
sa ukázalo neefektívne pre naše potreby. Jedno z
možných riešení je hashovanie, ktoré si rozoberieme
v tejto časti.

Ciel’om hashovania je obmedzit’ počet testovaní
ekvivalencie s predošlými nájdenými minimálnymi
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NKA. Hashovacia funkcia by mala každému auto-
matu A, resp. B priradit’ jednoznačne číslo tak, aby
platilo:

L(A) = L(B)⇒ H(A) = H(B)

To znamená, že postačí obmedzit’ sa na auto-
maty s rovnakým odtlačkom hashovacej funkcie.
Tých bude rádovo menej než všetkých automatov
dokopy, za predpokladu, že hashovacia funkcia má
dostatočne dobrú entropiu.

3.3.1 Hashovanie podl’a slov do fixnej dĺžky

Spočíva v tom, že ako hash používame množiny slov,
resp. ich reprezentáciu pomocou bitsetu (každý pr-
vok má v ret’azci priradenú 0 alebo 1 podl’a toho, či
tam patrí alebo nie). Zvolíme si, napr., že chceme has-
hovat’ podl’a slov do dĺžky 5, teda otestujeme, ktoré
slová do tejto dĺžky akceptuje náš automat a ktoré nie
a podl’a toho vyplníme ret’azec nulami a jednotkami.
Pre dĺžku 5 potrebujeme ret’azec dĺžky 63, ked’že
tol’ko slov do dĺžky 5 existuje nad binárnou abece-
dou. Pre väčšie dĺžky to už nie je vel’mi efektívne
nakol’ko počet testovaných slov rastie exponenciálne
a už pre dĺžku napríklad 10 by sme pre každý vyge-
nerovaný automat museli testovat’, či akceptuje alebo
nie 1023 slov, čo je neprijatel’né, nehovoriac o dĺžke
ret’azca, ktorý na hashovanie použijeme. Dĺžka 5 sa
ukazuje byt’ prijatel’ná pre NKA do 3 stavov. Pre vač-
šie NKA už vznikalo príliš vel’a kolízií a generovanie
sa tým výrazne začalo spomal’ovat’, ked’že každý vy-
generovaný automat sa porovnával s desiatkami pre-
došlých, čo je neprijatel’né, ak sme mali vygenerovat’
miliardy automatov.

3.3.2 Hashovanie pomocou „odtlačku” slova

Myšlienku sme čerpali z [Pet09]. Budeme mat’ mno-
žinu slov, ktorú vyskúšame na každom automate. Bu-
deme si ale pamätat’ nielen to, či slovo bolo akcepto-
vané, ale aj výpočet, resp. pre každý znak slova si
zapamätáme, či bol automat v danej chvíli v akcep-
tačnom stave alebo nie. Ak testujeme viacero slov,
tak tieto stopy môžeme napríklad navzájom zret’a-
zit’ alebo zoxorovat’. Pri testovaní tento prístup ne-
priniesol významné zlepšenie a pre NKA do 4 stavov
by sme sa aj tak s najvyššou pravdepodobnost’ou ne-
vyhli neúnosnému počtu kolízii.

3.4 Jednoznačné mapovanie automatov na
čísla

Pokúsme sa navrhnút’ funkciu, ktorá každému NKA
priradí jednoznačne číslo alebo k-ticu čísel tak, že
dva automaty majú priradené rovnaké číslo práve
vtedy, ked’ sú ekvivalentné. Výhody takejto funkcie
by boli vel’ké - čísla sa porovnávajú v počítači vel’mi
rýchlo, pričom l’ahšie sa ukladajú a hashujú.

Na prvý pohl’ad sa to môže zdat’ ako t’ažká úloha,
ale už sme spomínali, že ku každému NKA existuje
kanonický DKA(3.2). Od tohto poznatku nás delí už
len malý krok k tomu, aby sme dostali požadovaný
výsledok. Myšlienka je nasledovná:

K danému NKA zostrojíme minimálny kanonický
DKA. Počiatočný stav má číslo 0 pre každý takýto
DKA, čiže si ho nepotrebujeme pamätat’, môžme to
predpokladat’. Množinu akceptačných stavov teraz
reprezentujeme ako bitset, t.j. v bitovej reprezentá-
cii integeru si poznačíme na k-tu pozíciu jednotku,
ak stav k je akceptačný, inak si tam poznačíme nulu.
Ak NKA na vstupe má 4 stavy, tak minimálny kano-
nický DKA môže mat’ najviac 16 stavov, čiže bude
nám stačit’ 16-bitový integer.

Matice susednosti pre jednotlivé znaky tiež mô-
žeme previest’ na integery. Uvažujme maticu sused-
nosti pre znak c takú, že na pozícii [i, j] je jednotka,
ak na znak c vedie prechod zo stavu i na stav j, inak
je tam nula. Všimnime si, že pre každé DKA platí,
že v každom riadku matice susednosti pre každý zo
znakov je práve jedna jednotka, samozrejme, za pred-
pokladu, že má úplnú δ -funkciu; v úvodnej kapitole
spomínali, že uvažujeme len o takých. Ak náš mi-
nimálny kanonický DKA má maximálne 16 stavov,
tak na zakódovanie jedného riadku nám stačia 4 bity
aby sme si zapamätali pozíciu jednotky v riadku. Na
zakódovanie matice typu 16x16 teda potrebujeme 64
bitov a tieto sa nám presne zmestia do 64-bitového
integeru, ktorý máme tiež k dispozícii.

Napokon dostávame zakódovanie každého mini-
málneho kanonického DKA do trojice celých čísel -
jedno 16-bitové a dve 64-bitové, ked’že matica sused-
nosti je pre každý znak jedna a uvažujeme binárnu
abecedu. Takže spotrebujeme dovedna 144 bitov na
jeden minimálny kanonický DKA, čo je ovel’a úspor-
nejšie ako pri predošlom prístupe.
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Ked’ dokážeme každý NKA jednoznačne zakódo-
vat’ do trojice integerov podl’a jazyka, ktorý akcep-
tuje, tak stačí nám pamätat’ si len kód a ked’ vy-
generujeme nový NKA, len ho zakódujeme a skon-
trolujeme, či jeho kód sa nenachádza v hashSete
kódov predtým vygenerovaných automatov. Tým si
ušetríme mimoriadne vel’a procesorového času oproti
tomu, keby sme pracne znova a znova testovali DKA
na ekvivalenciu „štandardným” spôsobom. Navyše,
výhoda je, že rýchlost’ sa nebude počtom vygenero-
vaných NKA znižovat’ tak drasticky ako vtedy, ked’
sme hashovali priamo NKA.

4 Výsledky a ich náväznost’ na pre-
došlý výskum

V tejto kapitole zhrnieme výsledky našej práce a ich
náväznost’ na predchádzajúci výskum v tejto oblasti.
Pôjde konkrétne o článok Domaratzkého, Kismana
a Shallita [DKS02], ktorí sa zaoberali okrem iného
enumeráciou regulárnych jazykov akceptovanými
n-stavovými NKA, z čoho, podobne ako my, dostali
aj výsledky o deterministickej a nedeterministickej
stavovej zložitosti týchto regulárnych jazykov. Defi-
nujme nasledovnú funkciu:

Gk(n) = počet rôznych regulárnych jazykov nad
k-znakovou abecedou akceptovaných NKA s n
stavmi.

My sme skúmali predovšetkým G2(n), ale po
menšej úprave programu by sa dali rátat’ i G1(n),
prípadne G3(n). Vo všetkých prípadoch sa nám po-
darilo zreprodukovat’ výsledky z [DKS02] a navyše
sa nám podarilo dorátat’ G2(4). Získané výsledky
uvádzame v nasledujúcich tabul’kách:

n 1 2 3 4 5
G1(n) 3 9 29 88 269

Tabul’ka 3: G1(n) pre 1≤ n≤ 5.

V nasledujúcej tabul’ke j označuje počet stavov
minimálnych DKA s j stavmi pre nájdené jazyky,
ktoré akceptujú NKA s n stavmi.

n/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 1
2 2 4 3
3 2 4 12 7 3 1
4 2 4 12 30 16 11 8 2 1 1 1
5 2 4 12 30 78 33 27 29 23 9 6 6 2 3 2 1 1 1

Tabul’ka 4: Distribúcia minimálnych DKA pre náj-
dené minimálne NKA pre G1(n).

Ďalej uvedieme výsledky pre G2(n), ktoré boli aj
jedným z hlavných ciel’ov tejto práce.

n 1 2 3 4
G2(n) 5 213 45 113 32 191 450

Tabul’ka 5: G2(n) pre 1≤ n≤ 4.

Priemerná deterministická zložitost’ jazykov s ne-
deterministickou zložitost’ou 4 vychádza približne
9.588. Prikladáme aj distribúciu minimálnych DKA a
NKA pre nájdené jazyky (tabul’ku sme otočili o 90 ◦

oproti predošlým, aby sa zmestila):

j/n 1 2 3 4
1 2 2 2 2
2 3 24 24 24
3 117 1 028 1 028
4 70 5 595 56 014
5 11 211 316 858
6 14 537 1 037 248
7 10 580 2 846 095
8 2 136 5 293 858
9 6 744 831
10 6 334 902
11 4 414 937
12 2 707 073
13 1 472 277
14 606 946
15 301 041
16 58 316

Tabul’ka 6: Distribúcia minimálnych j-stavových
DKA vzhl’adom na nájdené minimálne NKA s n
stavmi pre G2(n).

Prikladáme tiež tabul’ku, kde na základe predoš-
lých výsledkov sú k nedeterministickým zložitos-
tiam jazykov vypočítané ich priemerné determinis-
tické zložitosti:
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nedeterministická zložitost’ 1 2 3 4
priemerná det. zl. (približne) 1.6 3.2355 5.7741 9.5885

Tabul’ka 7: Priemerné deterministické zložitosti pre
jazyky s danými nedeterministickými zložitost’ami.

Ešte uvedieme časy - kol’ko nám jednotlivé vý-
sledky pre G2(n) trvali vyrátat’ na stroji, ktorý sme
mali k dispozícii (Intel Core i7 3GHz, 4 jadrá, 24GB
RAM):

n 1 2 3 4
čas <1s <1s 29s 168h 30m (7 dní)

Tabul’ka 8: Časy výpočtu G2(n) pre 1≤ n≤ 4.

Treba poznamenat’, že nakol’ko sme úlohu nepara-
lelizovali, tak sa celý čas využíval výkon iba jedného
jadra CPU.

5 Ďalší výskum

V tejto kapitole sa okrem iného budeme zaoberat’
d’alšími otázkami, ktoré síce nie sú hlavným predme-
tom tejto práce, ale odpovede na ne sme dostali ako
vedl’ajší produkt nášho výskumu, resp. zaujali nás v
jeho priebehu.

5.1 Odhad deterministickej zložitosti jazy-
kov s nedeterministickou zložitost’ou 5

Ked’ už máme zistené jazyky akceptované NKA do
4 stavov, mohli by sme sa pýtat’ ako je to pri NKA s
5 stavmi. Aj keby sme zapojili „do hry” optimalizá-
cie, ktoré nám pomohli pri NKA do 4 stavov, zrejme
by to trvalo neúnosne dlho. Čo však môžeme uro-
bit’ je, že si vezmeme všetky nájdené jazyky akcep-
tované NKA do 4 stavov a budeme vel’akrát gene-
rovat’ náhodné 5-stavové NKA. Ak nájdeme nejaký
nový jazyk, zistíme jeho deterministickú zložitost’.
Takto dostaneme vzorku jazykov s nedeterministic-
kou zložitost’ou 5, pri ktorých môžeme analyzovat’
ich deterministickú stavovú zložitost’. Aby sme za-
bezpečili rovnomerný výber naprieč priestorom všet-
kých 5-stavových NKA, tak sme volili náhodný po-
čiatočný stav, náhodnú množinu akceptačných stavov
a dve náhodné matice susednosti reprezentujúce δ -
funkciu.

Program našiel po vygenerovaní miliardy náhod-
ných 5-stavových NKA 5 212 695 nových jazykov

a ich priemerná deterministická zložitost’ bola pri-
bližne 9.2427. Ked’ sme experiment opakovali s 5
miliardami automatov, našlo sa 19 941 523 jazykov
a priemerná deterministická zložitost’ vyšla približne
9.6558. Výslednú distibúciu pre experiment s 5 mi-
liardami automatov vidno v tabul’ke 9.

Aby sme získali predstavu, nakol’ko dobré sú zís-
kané výsledky, vyskúšali sme rovnakú metódu na od-
had priemernej deterministickej zložitosti jazykov s
nedeterministickou zložitost’ou 4. Skúšali sme najprv
generovat’ 5 000 náhodných 4-stavových NKA a do-
stali sme priemernú deterministickú zložitost’ 6.42,
pri vygenerovaní 5 miliónov náhodných 4-stavových
NKA sme dostali priemernú deterministickú zloži-
tost’ 7.26. Vidno, že oproti priemernej deterministic-
kej zložitosti, ktorú sme vyrátali exaktne (9.58), to
je ovel’a menej, z čoho môžeme usúdit’, že pre 5-
stavové NKA bude situácia podobná. Pravdepodobne
to bude viac ako 10, hoci samplovaním vyšlo 9.6558.
Počet pokusov, 5 000 a 5 miliónov, sme volili tak, aby
to približne zodpovedalo pomeru, v akom je 5 miliárd
k počtu všetkých 5-stavových NKA (cca. 1,8x1017).
Všimnime si, že v priemere vyšla menšia determinis-
tická zložitost’, ako pri 4-stavových NKA - tam vyšlo
viac ako 9.5. Za predpokladu, že sme korektne naim-
plementovali test by to mohlo nasvedčovat’, že jazyky
s nedeterministickou zložitost’ou 5 s vyššou deter-
ministickou zložitost’ou majú tendenciu byt’ „jedno-
značnejšie” v zmysle, že k ním existuje menej neizo-
morfných minimálnych NKA. Z toho by vyplývalo,
že generovaním náhodných automatov je t’ažšie tra-
fit’ automat s vysokou deterministickou zložitost’ou.
To by vysvetl’ovalo aj namerané výsledky.

5.2 Distribúcia jazykov vzhl’adom na počet
rôznych minimálnych NKA, ktoré ich
akceptujú

5.2.1 Popis problému

Ďalšia otázka, ktorú si kladieme je, kol’ko pre daný
jazyk existuje neizomorfných minimálnych NKA.
Zvlášt’ by nás mohli zaujímat’ jazyky, pre ktoré exis-
tuje jednoznačný minimálny NKA. Experiment vy-
konáme tak, že budeme generovat’ zaradom všetky
možné NKA. Popri tom budeme mat’ HashMapu, kde
si budeme pamätat’ ku kódom jednotlivých jazykov
počet vygenerovaných NKA, ktorý tento jazyk ak-
ceptujú. Po skončení generovania ešte tieto výsledky
utriedime pre lepšiu analýzu.
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Deterministická zložitost’ počet %̃
5 29 867 0.149 772
6 464 547 2.329 546
7 1 764 981 8.850 783
8 3 781 636 18.963 626
9 4 626 053 23.198 092
10 3 732 512 18.717 286
11 2 403 757 12.054 029
12 1 391 877 6.979 792
13 775 546 3.889 101
14 431 202 2.162 332
15 236 866 1.187 802
16 135 080 0.677 380
17 73 628 0.369 219
18 40 928 0.205 240
19 22 486 0.112 759
20 12725 0.063 811
21 7896 0.039 595
22 4 043 0.020 274
23 2 151 0.010 786
24 1 364 0.006 839
25 694 0.003 480
26 834 0.004 182
27 283 0.001 419
28 94 0.000 471
29 62 0.000 310
30 126 0.000 631
31 254 0.001 273
32 31 0.000 155

Tabul’ka 9: Distribúcia stavových zložitostí pre náj-
dené jazyky akceptované 5-stavovými NKA.

5.2.2 Realizácia

Na rozdiel od toho, ked’ nás zaujímali samotné ja-
zyky, pri zist’ovaní distribúcie automatov musíme
byt’ ovel’a opatrnejší pri redukovaní počtu genero-
vaných NKA, aby sme priestor všetkých možných
NKA zmenšili rovnomerne pre všetky jazyky. Keby
sme „bezhlavo” použili tie isté metódy ako pri expe-
rimente, kde sme zist’ovali počet jazykov akceptova-
ných NKA tak by napríklad bolo t’ažké predvídat’,
čo by presne urobila s priestorom NKA optimalizá-
cia spojená s množinou akceptačných stavov, ked’že
táto by osekala viac množinu NKA, ktoré majú via-
cero akceptačných stavov oproti NKA s jedným, resp.
menej akceptačnými stavmi a teda by sme nemuseli
dostat’ očakávané výsledky.

Rozhodli sme sa preto povolit’ len optimalizáciu s
fixovaním počiatočného stavu na 0, ked’že pri nej sa
pre každý jazyk počet NKA, ktoré ho akceptujú, zre-
dukuje rovnomerne. Nie je t’ažké vidiet’, že to bude
n-násobne, kde n je počet stavov NKA, ktoré uvažu-
jeme

Istotne by sa dali uvažovat’ aj d’alšie z predošlých
optimalizácii, čo do počtu vygenerovaných NKA,
ktoré by osekali priestor možných NKA rovnomerne
vzhl’adom na jazyky. Ked’že sme sa však rozhodli
tento experiment vykonat’ len pre NKA do 3 stavov,
neboli potrebné.

5.2.3 Výsledky

Ako sme už spomenuli, budeme uvažovat’ len na-
vzájom neizomorfné NKA, t.j., nedá sa dostat’ jeden
NKA z druhého pomocou prečíslovania stavov. Pre
1-stavové je situácia pomerne jednoduchá - všetky ja-
zyky, okrem prázdneho, majú jednoznačný NKA, na
prázdny jazyk pripadajú 4 NKA:

# NKA # jazykov
1 4
4 1

Tabul’ka 10: Distribúcia jazykov vzhl’adom na mini-
málne NKA s 1 stavom, ktoré ich akceptujú.

S jazykmi s nedeterministickou zložitost’ou 2 je
to trochu rozmanitejšie. Môžeme si všimnút’, že ja-
zykov s jednoznačným minimálnym NKA je stále
vel’ká prevaha (181 z 208).

# NKA # jazykov
1 181
2 6
4 6
6 4
10 6
12 2
14 2
28 1

Tabul’ka 11: Distribúcia jazykov vzhl’adom na mini-
málne NKA s 2 stavmi, ktoré ich akceptujú.

Pozrime sa na jazyky s nedeterministickou zloži-
tost’ou 3. Výsledky sú príliš rozsiahle, aby sme ich
mohli uviest’ v plnej miere, preto uvádzame len ich
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čast’, aby si čitatel’ mohol utvorit’ predstavu. Opät’
sa ukazuje, že jazyky s jednoznačným minimálnym
NKA majú vel’kú prevahu (29 208 z 44 900):

# NKA # jazykov
1 29208
2 5492
3 1498
4 2122
5 864
...
1088 4
1096 2
1157 2
2368 1
6465 2

Tabul’ka 12: Distribúcia jazykov vzhl’adom na mini-
málne NKA s 3 stavmi, ktoré ich akceptujú.

Prikladáme ešte zhrňujúcu tabul’ku, kde pre jed-
notlivé nedeterministické zložitosti jazykov nad bi-
nárnou abecedou je uvedené, kol’ko existuje takých,
ktoré majú jednoznačný minimálny NKA:

nedeterministická zložitost’ 1 2 3
# jazykov s jednoznačným NKA 4 181 29 208

Tabul’ka 13: Počet jazykov s jednoznačným minimál-
nym NKA vzhl’adom na ich nedeterministickú zloži-
tost’

Bolo by zaujímavé zistit’, kol’ko je jazykov s jed-
noznačným minimálnym NKA aj pre vyššie počty
stavov, ked’že z doterajších výsledkov sa zdá, že to
nemusí byt’ nezanedbatel’ný počet. Mohli by sme na-
vyše tieto jazyky oddelit’ do samostatnej podtriedy
regulárnych jazykov a analyzovat’ ich vlastnosti.

5.3 Dĺžka slov, ktoré jednoznačne odlíšia
dva NKA

5.4 Popis problému

Máme dané dva NKA, ktoré majú najviac n stavov.
Zaujíma nás, do akej dĺžky potrebujeme overit’ slová,
ktoré tieto akceptujú/neakceptujú, aby sme mohli s
istotou povedat’, či tieto NKA sú ekvivalentné alebo
nie. Túto dĺžku budeme označovat’ δn. Treba ešte
poznamenat’, že rátame s tým, že overujeme všetky
možné slová do tejto dĺžky. Ak by δn bola „rozumne”
malá, tak by sa to napr. dalo použit’ ako pomerne

účinný test ekvivalencie dvoch NKA iba s tým, že by
sme overili, ktoré slová do tejto dĺžky oba NKA ak-
ceptujú, a keby sa tieto dve množiny rovnali, tak by
sme vedeli, že sú ekvivalentné, v opačnom prípade
nie.

5.4.1 Použitá metóda

Ako sme spomínali pri metódach hashovania, kon-
krétne pri hashovaní podl’a slov do fixnej dĺžky (3.3),
túto metódu môžeme využit’ práve na vyrátanie danej
hodnoty. Jediné, čo budeme robit’ je, že zahashujeme
každý vygenerovaný NKA týmto hashom a následne
overíme pre všetky automaty s rovnakým hashom, či
niektorý z nich je alebo nie je ekvivalentný tomuto
NKA. Postupne budeme hashovacej funkcii navyšo-
vat’ jej parameter (t.j. dĺžku, po ktorú overuje všetky
slová, či ich daný NKA akceptuje) a zastavíme, ked’
v každom „chlieviku” bude nanajvýš jeden automat.
Vel’kost’ tohto parametra bude hl’adaná dĺžka, ktorá
jednoznačne odlíši dva NKA.

5.4.2 Výsledky

Vel’kost’ δn sme skúmali pre n-stavové NKA nad
dvojznakovou abecedou do 3 stavov, pre väčšie NKA
sa už uvedená metóda javí byt’ neefektívna.

n 1 2 3
δn 1 4 11

Tabul’ka 14: δn pre n-stavové NKA nad binárnu abe-
cedou do 3 stavov.

Ako vidno, nie je to vel’mi efektívne, δn pre väč-
šie n bude rást’ zrejme dost’ prudko, ved’ už len pre
3-stavové NKA by sme potreboval overovat’ 211−1,
čiže 2047 slov, čo je síce ešte teoreticky prijatel’né,
ale zrejme pre väčšie NKA to budú už milióny až mi-
liardy, čo je zjavne menej efektívne ako známe algo-
ritmy na testovanie ekvivalencie dvoch NKA. Takže
na jednoznačné overenie to zjavne nestačí. Pozrime
sa ešte, kol’ko kolízii vzniklo pri jednotlivých nasta-
veniach dĺžky slova, ktorú sme overovali – budeme ju
označovat’ δ .

Pozrime sa najprv na NKA do 2 stavov:

δ 0 1 2 3 4
# kolízii 124 118 70 7 0

Tabul’ka 15: Počet kolízii pre jednotlivé dĺžky slov
pre NKA do 2 stavov.
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Pre NKA do 3 stavov situácia vyzerá takto:

δ 0 1 2 3 4 5
# kolízii 28 674 28 668 28 554 24 422 12 655 3 602
δ 6 7 8 9 10 11
# kolízii 1 057 232 45 6 2 0

Tabul’ka 16: Počet kolízii pre jednotlivé dĺžky slov
pre NKA do 3 stavov.

6 Diskusia a záver

Podarilo sa nám zistit’ deterministickú zložitost’ re-
gulárnych jazykov s nedeterministickou zložitost’ou
4. Ukázalo sa, že nárast počtu stavov bol v priemere
len o niečo viac ako 2-násobný, čo naznačuje, že ná-
rast počtu stavov medzi minimálnym NKA a mini-
málnym DKA by mohol byt’ lineárny. Pre vzorku ja-
zykov s nedeterministickou zložitost’ou 5 vyšiel ná-
rast dokonca menej ako 2-násobný. Na základe vý-
sledkov získaných rovnakou metódou pre jazyky s
nedeterministickou zložitost’ou 4 však usudzujeme,
že v priemere pre všetky jazyky s nedeterministickou
zložitost’ou 5 to bude zrejme väčšie číslo. Skreslenie
výsledkov bolo pravdepodobne spôsobené tým, že s
vyššou pravdepodobnost’ou sa generovali NKA s niž-
šou deterministickou zložitost’ou.

Táto práca zároveň nastol’uje d’alšie otázky. Ok-
rem zistenia deterministickej zložitosti jazykov s
vyššími nedeterministickými zložitost’ami vyvstáva
otázka, aké vlastnosti by mohli mat’ regulárne ja-
zyky, ktoré majú jednoznačný minimálny NKA. Po-
darilo sa nám určit’ počet týchto jazykov do nedeter-
ministickej zložitosti 3. Ďalej by sme sa mohli pýtat’,
na aké operácie sú uzavreté, kol’ko ich je v pomere
so všetkými regulárnymi jazykmi, či existuje pre ne
polynomiálny algoritmus, ktorý by našiel minimálny
NKA a podobne.
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Abstrakt: V tomto článku prezentujeme nový al-
goritmus na porovnávanie odtlačkov prstov — al-
goritmus Treeing. Porovnáva odtlačky na základe
vhodnej kombinácie lokálnych podobností, bez vy-
užitia klasického geometrického párovania. Okrem
toho vieme vd’aka nemu porovnanie dvoch odtlačkov
vel’mi dobre vizuálne znázornit’.

Kl’účové slová: odtlačky prstov, treeing, vizualizácia

1 Úvod do problematiky

Našim ciel’om je porovnat’ dva odtlačky prstov. Tieto
odtlačky nemôžeme okamžite porovnat’ medzi se-
bou, pretože môžu byt’ nekvalitné a zašumené. Po-
trebujeme z nich najprv získat’ význačné body, ktoré
nám budú každý odtlačok dostatočne dobre reprezen-
tovat’. Potom môžeme použit’ algoritmus na porov-
návanie význačných bodov odtlačku. Po presnom de-
finovaní úlohy porovnávania dvoch odtlačkov a defi-
novaní význačných bodov ukážeme najpoužívanejšie
algoritmy určené na porovnávanie význačných bo-
dov.

1.1 Formulácia úlohy

Úloha porovnávania odtlačkov prstov je nasledovná:
na vstupe dostaneme dva obrázky odtlačkov repre-
zentované M×N maticami. Jednotlivé prvky týchto
matíc reprezentujú farbu medzi bielou a čiernou po-
mocou hodnôt medzi 0 a 1. Našou úlohou je určit’, či
tieto dva obrázky odtlačkov sú získané z rovnakého
prsta.

1.2 Základná terminológia

Na odtlačku sa nachádzajú čiary, ktoré popri sebe
prechádzajú naprieč prstom — budeme ich nazývat’
papilárne čiary. Papilárne čiary vytvárajú dva špe-
ciálne typy bodov — na mieste kde sa papilárna čiara
rozdvojuje a kde papilárna čiara končí. Budeme ich
nazývat’ rozdvojenie a zakončenie (vid’ Obr. 1).

∗cdominik@gmail.com
†alena.bachrata@fmph.uniba.sk

Obr. 1: papilárna čiara, zakončenie a rozdvojenie vy-
značené na odtlačku

Rozdvojenia a zakončenia sa súhrnne nazývajú mi-
nutiae (čítajte minuša) body. Každý minutiae bod
je charakterizovaný troma hodnotami (θ ,x,y), kde
x,y sú súradnice minutiae bodov na odtlačku a θ ∈
[0,2π) je uhol, ktorý vyjadruje smer rodvojenia pa-
pilárnej čiary v prípade rozdvojenia a smer papilár-
nej čiary v prípade zakončenia. Dôvodom, prečo sa v
prípade rozdvojenia nájde uhol θ ako smer rozdvoje-
nia a nie smer spájania, je nepresnost’ skenovaných
obrázkov, kde je občas náročné rozlíšit’, či ide o roz-
dvojenie alebo o zakončenie pri papilárnej čiare (vid’
Obr. 2). Smer rozdvojenia sa berie kvôli minimalizo-
vani tejto chyby. Kvôli jednoduchším výpočtom pou-
žívame v našej práci celočíselné θ ∈ [0,256).

Obr. 2: rozdiel medzi získanými uhlami θ , keby sa
namiesto smeru rozdvojenia bral smer spájania.

Algoritmy na porovnávanie odtlačkov prirad’ujú
dvojici odtlačkov skóre podobnosti. Na základe to-
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hoto skóre sa vytvorí hranica, ktorá rozdelí dvojicu
odtlačkov rovnakého prstu od odtlačkov rôznych prs-
tov — pre skóre vyššie ako hranica prehlásime od-
tlačky za rovnaké a pre skóre nižšie ako hranice pre-
hlásime odtlačky za rôzne.

1.3 Známe algoritmy

Proces porovnávania odtlačkov pozostáva z niekol’-
kých krokov. V prvom kroku sa z obrázka odtlačku
vytvorí kontúrová schéma, z ktorej sa v druhom
kroku vytvorí kostra odtlačku. Nakoniec v posled-
nom kroku sa už z kostry l’ahko nájdu minutiae body
(vid’ Obr. 3). Tento proces možno nájst’ rozpracovaný
v [D. Maltoni and Prabhakar, 2003] a [Zaeri, 2011].

Po nájdení minutiae bodov máme každý odtlačok
charakterizovaný N × 3 hodnotami, ktoré zodpove-
dajú N minutiae bodom, pričom pre dva odtlačky
môže byt’ N rôzne. Tieto hodnoty si môžme vykreslit’
ako body v 2-rozmernom priestore s určeným sme-
rom, ktorý vyjadruje tretí rozmer, alebo zaznačit’ po-
mocou tabul’ky trojíc (θ ,x,y) pre všetky body (vid’
Obr. 4).

Algoritmy používané v dnešnej dobe sú takmer vý-
hradne založené na párovaní minutiae bodov. Vo väč-
šine prípadov stačí, aby 6-10 týchto bodov bolo na
oboch odtlačkoch rovnakých (t.j. ich vzájomná po-
loha je dostatočne podobná) aby sme mohli tieto od-
tlačky prehlásit’ za rovnaké. K tomuto problému sa
pristupuje z viacerých smerov, hlavné dva sú geomet-
rické a lokálne párovanie.

Princíp geometrického párovania spočíva v náj-
dení správnej afínnej transformácie jedného odtlačku
na druhý, ktorá spôsobí že sa bude čo najviac mi-
nutiae bodov prekrývat’. Afínnu transformáciu ob-
medzujeme len na posunutie a otáčanie — škálova-
nie a preklápanie nedáva zmysel pri kontrole podob-
nosti odtlačkov. Na nájdenie optimálnej transformá-

Obr. 3: proces nájdenia minutiae bodov (a) pôvodný
odtlačok (b) kontúrová schéma (c) kostra odtlačku (d)
nájdené minutiae body

cie sa používajú rôzne metódy, v teórii je najpou-
žívanejšia metóda používajúca Houghovu transfor-
máciu [D. Maltoni and Prabhakar, 2003]. Po trans-
formovaní odtlačku sa priradí páru (porovnaným od-
tlačkom) skóre v závislosti od blízkosti a podobnosti
minutiae bodov v párovaných odtlačkoch. Navyše
sa používa ešte metóda konvexného obalu — nájde
sa konvexná oblast’, v ktorej sú spárované minutiae
body, a odráta sa skóre za každý nespárovaný minu-
tiae bod z oboch prstov.

Princíp lokálneho párovania spočíva vo vytvorení
lokálnej štruktúry pre každý minutiae bod na od-
tlačku. Táto lokálna štruktúra zachytáva umiestnenia
okolitých minutiae bodov relatívne k minutiae bodu,
ku ktorému vytvárame lokálnu štruktúru. Príkladmi
lokálnych štruktúr sú štruktúry k-najbližších minutiae
bodov, vicinities — štruktúra zachytávajúca pozície
všetkých minutiae bodov v okolí s fixným polome-
rom [D. Maltoni and Prabhakar, 2003], alebo Minu-
tiae cylinder code [R. Cappelli and Maltoni, 2011].
Na základe týchto lokálnych štruktúr sa vytvorí ta-
bul’ka podobností jednotlivých minutiae bodov me-
dzi odtlačkami, ktoré porovnávame. Na základe
týchto podobností sa popárujú body z odtlačkov a
každému páru sa priradí skóre podobnosti, ktoré sa
cez všetky páry nasčíta do celkového skóre.

Nevýhoda geometrického párovania spočíva v ne-
lineárnych deformáciách prsta pri skenovaní — stáva
sa, že sa odtlačok v niektorých oblastiach roztiahne,
čo afínna transformácia nedokáže zachytit’. Lokálne
párovanie tento problém dokáže zachytit’, pretože lo-
kálne sa deformácie neprejavujú tak vážne. Na druhej
strane, pri porovnávaní nezdeformovaných odtlačkov
je geometrické párovanie presnejšie ako lokálne.

Najlepšie súčasné algoritmy používajú kombináciu
týchto dvoch párovaní. Príklad tákehoto prístupu spo-
číva vo vypočítaní podobnostného skóre v geometric-
kom párovaní nie len pomocou geometrickej podob-
nosti, ale aj pomocou lokálnej štruktúry. Ďalší príklad
prístupu spočíva v nájdení optimálnej transformácie
pomocou párov získaných z lokálneho párovania —
testovat’ sa budú iba transformácie, ktoré zobrazujú
spárované minutiae body na seba.

1.4 Porovnávanie presnosti algoritmov

Algoritmy na porovnávanie odtlačkov prstov dávajú
ako výstup skóre podobnosti dvoch odtlačkov. K
týmto skóre následne určíme hranicu τ , na základe
ktorej rozhodneme, ktoré páry odtlačkov sú rovnaké
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(a) (b)

Obr. 4: (a) minutiae body v 2-rozmernom priestore
(b) minutiae body ako trojice (θ ,x,y)

a ktoré rôzne. Vzhl’adom na určenú hranicu sa nám
môžu vyskytnút’ dva typy chýb:

• Chyby prvého druhu, ktorých počet označíme Fa

a znamenajú, že sme ohodnotili ako rôzne dva
odtlačky pochádzajúce z rovnakého prstu.

• Chyby druhého druhu, ktorých počet označíme
Fr a znamenajú, že sme ohodnotili ako rovnaké
dva odtlačky pochádzajúce z rôznych prstov.

Označím si celkový počet porovnaní párov odtlač-
kov ako N. Definujeme veličiny False accept rate ako
Fa
N a False reject rate ako Fr

N — tieto veličiny označu-
jeme ako FAR a FRR.

Efektívnost’ algoritmov sa zvyčajne porovnáva na-
sledovne:

1. Zvolíme hranicu τ tak, aby FAR = c, kde c je
konštanta.

2. Pre hranicu τ spočítame hodnotu FRR. Túto
hodnotu označíme FRR pre FAR = c.

3. Spočítame hodnotu FRR at FAR = c postupne
pre hodnoty c = 10−2,c = 10−3, . . . ,c = 10−6.

4. Porovnávame výsledné hodnoty medzi dvoma
algoritmami. Tieto hodnoty znamenajú chyby,
preto čím nižšia hodnota, tým lepší algoritmus.

V d’alšej časti si predstavíme nový algoritmus za-
ložený na vytváraní stromov. Tento algoritmus porov-
náme s už používaným algoritmom Minutiae cylinder
code na základe uvedenej metódy.

2 Algoritmus Treeing

Podobne ako predošlé algoritmy, aj náš algoritmus
slúži na porovnanie odtlačkov prstov na základe mi-
nutiae bodov — nezaoberá sa ich hl’adaním.

2.1 Intuícia

Predstavme si, že máme na základe lokálnej podob-
nosti spárovené dva minutiae body na dvoch odtlač-
koch. To znamená, že okolia týchto dvoch bodov sa
na seba podobajú a že by tieto dva minutiae body
mohli byt’ ten istý bod na jednom prste odtlačený na
dvoch odtlačkoch. Vd’aka tomu vieme vybrat’ sku-
pinu minutiae bodov (v určitom okolí okolo prvého
vybratého minutiae bodu) jedného odtlačku, ktoré by
mali zodpovedat’ skupine minutiae bodov druhého
odtlačku. V čom je nový náš algoritmus je spôsob
výberu d’alších minutiae bodov pasujúcich k prvému
vybranému páru minutiae bodov.

Algoritmus Treeing začne od štartovného páru —
dvoch minutiae bodov z dvoch odtlačkov, ktoré sa na
seba lokálne dostatočne podobajú. Prvý minutae bod
z prvého odtlačku si označíme M1

1 a prvý minutiae
bod z druhého odtlačku si označíme M2

1 . Tieto body
tvoria na začiatku množiny X a Y , do ktorých budeme
ukladat’ dostatočne podobné minutiae body a ktoré sa
snažíme rozšírit’. Preto hl’adáme medzi susedmi (k-
najbližších minutiae bodov) M1

1 a M2
1 také minutiae

body, ktoré sú od M1
1 a M2

1 podobne vzdialené, po-
dobným smerom a majú podobný rozdiel uhlov me-
dzi natočeniami minutiae bodov. Všetky takéto body
pridáme do množín X a Y tak, aby vždy minutiae bod
M1

i z prvého odtlačku zodpovedal minutiae bodu M2
i

z druhého odtlačku. Potom rovnaký postup ako pre
M1

1 a M2
1 zopakujeme so všetkými novými dvojicami

minutiae bodov z množiny X a Y . Tento postup opa-
kujeme až nájdeme maximálnu skupinu v okolí M1

1 a
M2

1 , ktorá sa na seba ponáša. Túto skupinu budeme
nazývat’ strom (vid’ Obr. 5 ).

Princípom algoritmu Treeing je nájst’ na dvojici
odtlačkov čo najviac stromov a na ich základe vypo-
čítat’ skóre pre dvojicu odtlačkov.

2.2 Príprava

V algoritme sa často používajú vzdialenosti, smery
a rozdiely uhlov k-najbližších minutiae bodov. Kvôli
urýchleniu algoritmu si tieto hodnoty predpočítame a
uložíme.

Porovnávanie odtlačkov prstov—algoritmus Treeing 51



(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 5: príklad stromu, červenou je vyznačený štar-
tovný pár

Majme dva minutiae body A, B z rovnakého od-
tlačku prsta charakterizované trojicami (θA,xA,yA),
a (θB,xB,yB), teda štandardnou charakterizáciou mi-
nutiae bodu. Minutiae bod B vyjadríme ako suseda
minutiae bodu A ako trojicu (d,α,β ), kde d ozna-
čuje euklidovskú vzdialenost’ medzi bodmi A a B, α
označuje rozdiel uhla minutiae bodu A a smeru kde
sa nachádza minutia bod B od minutiae bodu A, β
označuje rozdiel medzi uhlami minutiae bodov A a
B. Tieto hodnoty zrátame nasledovne:

d =
√
(xA− xB)2 +(yA− yB)2

α =

(
θA−

128
π
· atan2(yB−yA,xB−xA)

)
mod (256)

β = (θA−θB) mod (256) (1)

Pre každý z minutiae bodov v každom odtlačku
si predrátame k1-najbližších susedov pomocou cha-
rakterizácie (d,α,β ), kde k1 je parameter algoritmu.
Tým pádom môžeme definovat’ minutiae bod M po-
mocou jeho k1 susedov ako M = (m1, . . . ,mk1), kde
m j = (d j,α j,β j) sú susedia M.

2.3 Hl’adanie štartovných párov

V prvom kroku algoritmu nájdeme všetky štartovné
páry (dva minutiae body, každý na jednom odtlačku),
na základe dostatočne vysokej lokálnej podobnosti.
Lokálna podobnost’ môže byt’ použitá l’ubovol’ná.

Ked’že máme predrátaných k1-najbližších susedov z
prípravnej fázy, tak v našom algoritme používame
lokálnu podobnost’ pomocou k2-najbližších susedov,
kde k2 < k1. Na lokálnu podobnost’ nám stačí menej
susedov ako na samotné vytváranie stromu.

Podobnost’ najbližších susedov (podl’a vzdiale-
nosti) je vyjadrená pomocou trojice charakteris-
tík (d,α,β ) z predošlého odseku. Zadefinujeme si
vzdialenost’ dS dvoch susedov mi = (di,αi,βi) a m j =
(d j,α j,β j) nasledovne:

dS(mi,m j) = cd · |di−d j|+ cα ·dθ (αi,α j)+

+ cβ ·dθ (βi,β j), (2)

kde dθ je funkcia pre dva uhly definovaná ako

dθ (θ1,θ2)=

{
|θ1−θ2| ak |θ1−θ2| ≤ 128,

256−|θ1−θ2| ak |θ1−θ2|> 128.

Hodnoty cd ,cα ,cβ sú volenými parametrami vzdiale-
nosti.

Potom môžeme zadefinovat’ vzdialenost’ dM

dvoch minutiae bodov M1,M2 charakterizovaných
svojimi susedmi ako M1 = (m1

1, . . . ,m
1
k2
) a M2 =

(m2
1, . . . ,m

2
k2
), kde m1

j = (d1
j ,α1

j ,β 1
j ) sú susedia M1

na prvom odtlačku a m2
j = (d2

j ,α2
j ,β 2

j ) sú susedia M2
na druhom odtlačku. Vzdialenost’ dM dvoch minutiae
bodov potom vyrátame nasledovne:

dM(M1,M2) =
k2−1

∑
i=1

min
j∈{1,...,k2}

dS
(
m1

i ,m
2
j
)
.

Dôvod prečo sčítavame len po (k2−1) je kvôli flexi-
bilite k2-najbližších susedov — môže sa l’ahko stat’
že vd’aka odchýlkam v umiestnení minutiae bodov
nebudú všetci susedia rovnaký (v zmysle možného
spárovania). Hodnota k2 je parametrom tejto lokálnej
podobnosti.

Lokálnu podobnost’ dvoch minutiae bodov sM vy-
jadríme pomocou vzdialenosti nasledovne:

sM(M1,M2) = cs−dM(M1,M2), (3)

kde hodnota cs je parameter vybratý tak, aby boli
podobnosti vždy nezáporné, v našom algoritme lo-
kálna podobnost’ sM vychádza v intervale [0,45], kde
45 znamená, že lokálna štruktúra minutiae bodov je
zhodná a 0 znamená, že je absolútne odlišná.

Vytvoríme si množinu možných štartovných párov
minutiae bodov ako S. Jednotlivé štartovné páry mi-
nutiae bodov hl’adáme pomocou definovanej lokál-
nej podobnosti: pre každú dvojicu spočítame ich lo-
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kálnu podobnost’ sM, a ak je väčšia ako zvolená hra-
nica τS, pridáme tento pár do množiny S. Takto do-
staneme množinu všetkých štartovných párov. Môže
sa stat’, že v S sa bude nachádzat’ jeden minutiae bod
aj vo viacerých pároch, ak má dost’ vysokú podob-
nost’ s viacerými minutiae bodmi z druhého odtlačku.
Chceme ale radšej zachytit’ viacero kandidátov, ako
keby sme mali nejaký vynechat’.

2.4 Vytváranie stromu

Najdôležitejšia čast’ algoritmu je samotné vytvára-
nie stromu na základe podobnosti susedov. Strom za-
čneme vytvárat’ zo zvoleného štartovného páru, ktorý
sme získali v predchádzajúcom kroku. Pri budovaní
stromu budeme potrebovat’ rozhodnút’, či sú si dvaja
susedia páru minutiae bodov dost’ podobný. Zadefi-
nujem funkciu podobnosti ρ pre štandardné označe-
nie susedov m1 = (d1,α1,β1) a m2 = (d2,α2,β2) na-
sledovne:

ρ(m1,m2) =
3

∏
i=1

Z
(
di,µi,σi

)
, (4)

kde µi,σi sú volitel’né parametre a pre di platí

d1 = |d1−d2|,
d2 = dθ (α1,α2),

d3 = dθ (β1,β2),

a Z(d,µ,σ) je tzv. logistická funkcia definovaná
predpisom

Z(d,µ,σ) =
1

1+ e−σ(d−µ) .

Pre logistickú funkciu platí, že Z(d,µ,σ)∈ [0,1]. Po-
mocou hodnoty tejto funkcie sa budeme rozhodovat’,
či sú si dvaja susedia dvoch spárovaných minutiae bo-
dov z rôznych odtlačkov dost’ podobný.

Akonáhle máme definovaný štartovný pár a fun-
kciu podobnosti, môžeme začat’ vytvárat’ stromy. Al-
goritmus na vytváranie stromu pozostáva z niekol’-
kých krokov:

1. Vytvoríme prázdny zásobník Z, do ktorého pri-
dáme štartovný pár. Vytvoríme prázdny zoznam
párov P, ktoré sú súčast’ou stromu. Vytvoríme
prázdny zoznam ohodnotených hrán stromu H.

2. Ak je zásobník Z prázdny, algoritmus skončí a
vráti nám zoznam párov P a zoznam ohodnote-
ných hrán H.

3. Vyberieme prvý pár zo zásobníka Z. Označíme
si minutiae bod z páru, ktorý náleží prvému od-
tlačku ako M1 a minutiae bod náležiaci dru-
hému odtlačku ako M2. Pridáme (M1,M2) do zo-
znamu párov P. Susedov M1 a M2 máme pred-
počítaných, označíme si ich ako (m1

1, . . . ,m
1
k1
) a

(m2
1, . . . ,m

2
k1
), kde m j

i = (d j
i ,α

j
i ,β

j
i ).

4. Postupne prechádzame susedov M1, pričom vy-
nechávame tých susedov, ktorý už sú súčast’ou
nejakého páru v zozname párov P. Ku každému
susedovi M1 postupne prejdeme susedov minu-
tiae bodu M2 na druhom odtlačku, opät’ ok-
rem tých, ktorý už boli použitý v nejakom páre.
Každý vzniknutý pár susedov (m1

i ,m
2
j), ohodno-

tíme pomocou funkcie podobnosti ρ(m1
i ,m

2
j).

Ak bude táto hodnota väčšia ako vopred daná
hranica τρ , tak pridáme

(
m1

i ,m
2
j

)
do zásobníka

Z a pridáme hranu z páru (M1,M2) do páru(
m1

i ,m
2
j

)
do zoznamu hrán H, spolu s hodno-

tou ρ(m1
i ,m

2
j) ako ohodnotením tejto hrany. Ná-

sledne začneme hl’adat’ pár pre d’alšieho suseda
minutiae bodu M1.

Ak hranicu τρ neprekročíme, pokračujeme v al-
goritme s d’alším párom susedov minutiae bo-
dov M1 a M2.

5. Vrátime sa spät’ do kroku 2.

Algoritmus nám vrátil strom v podobe zoznamu
párov P a zoznamu hrán H. Ide o skutočný strom
z pohl’adu teórie grafov — je súvislý a vd’aka kon-
štrukcii neobsahuje žiaden cyklus.

Algoritmus je konečný — skončí najneskôr ked’
strom obsahuje všetky minutiae body z jedného prstu.
Na druhej strane môžme dostat’ strom len s jedným
vrcholom — ak sú okolia spárovaných minutiae bo-
dov rôzne.

2.5 Počítanie skóre

Na základe vytvorených stromov už vieme relatívne
l’ahko ohodnotit’ podobnost’ dvoch odtlačkov. Uká-
žeme si najskôr ako ohodnotíme jeden strom a potom
zovšeobecnenie pre niekol’ko stromov.

Máme zoznam párov P (jeden bod z páru je na
jednom prste a druhý na druhom prste) použitých v
stromoch na dvoch odtlačkoch a ohodnotené hrany v
zozname H. Počet prvkov P si označím n. Z algo-
ritmu vytvárania týchto stromov vieme, že P má o
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jeden prvok viac ako H. Označíme si prvky P ako(
(M1

1 ,M
2
1), . . . ,(M

1
n ,M

2
n)
)
. Označíme si ohodnotenia

hrán v zozname H ako (H1, . . . ,Hn−1).
Skóre stromu SS spočítame ako

SS =
(
np1 · sM(M1

1 ,M
2
1)+ cB

)
+

+np2 ·
(

n

∑
j=2

(
sM(M1

j ,M
2
j ) ·H j−1 + cB

)
)
, (5)

kde p1, p2 a cB sú parametre a sM je funkcia (3).
Ked’že je štartovaný pár základom celého stromu,

je váhovaný koeficientom np1 , aby sa mu pridala väč-
šia váha v závislosti od vel’kosti stromu. Ostatné páry
sú váhované pomocou funkcie ρ , ktorá dáva hodnoty
z intervalu [0,1]. Takisto aj celé skóre stromu SS je
váhované podl’a vel’kosti stromu np2 — čím väčší
strom, tým je väčšia šanca, že ide o odtlačky rovna-
kého prstu.

Ked’ už máme ohodnotenie jedného stromu, tak
môžeme vytvorit’ aj ohodnotenie viacerých stromov.
Máme m stromov so zoznamami párov P1, . . . ,Pm

a prislúchajúcimi zoznamami ohodnotených hrán
H1, . . . ,Hm. Pre každý strom (Pi,Hi) zrátame skóre
stromu Si

S.
Konečné skóre podobnosti dvoch odtlačkov potom

zrátame ako

score =
∑m

i=1 Si
S√

M ·N
,

kde M,N sú počty minutiae bodov na prvom a dru-
hom odtlačku. Pri väčšom počte minutiae bodov sa
častejšie stáva, že sa nájde strom, aby sa predišlo vy-
sokým skóre pre odtlačky s vel’kým počtom minu-
tiae bodov, predeluje sa skóre normujúcim faktorom√

M ·N.

3 Hlavné výsledky

V tejto časti predstavíme hlavné výsledky nášho algo-
ritmu. Ukážeme dosiahnutú presnost’ párovania, po-
rovnáme náš algoritmus s d’alším algoritmom a po-
ukážeme na možnosti l’ahkej vizualizácie nájdených
párov.

3.1 Presnost’ párovania

Presnost’ nášho algoritmu budeme porovnávat’
s algoritmom založeným na špeciálych lokál-
nych podobnostiach — Minutiae cylinder code
[R. Cappelli and Maltoni, 2011]. Implementáciu
tohto algoritmu máme priamo od tvorcov a dá sa

parametre použitie hodnoty
k1 počet predpočítaných suse-

dov
8

k2 počet susedov použitých v
lokálnej podobnosti

4

cd váhuje vzdialenost’ v lokál-
nej podobnosti v rovnici (2)

1

cα váhuje smer v lokálnej po-
dobnosti v rovnici (2)

0.66

cβ váhuje rozdiel uhlov v lo-
kálnej podobnosti v rovnici
(2)

0.42

cS zaručuje kladnost’ funkcie
podobonosti (3)

45

τS určuje hranicu pre vytvore-
nie štartovného páru na zá-
klade lokálnej podobnosti

15

µ1,σ1 parametre logistickej fun-
kcie zohl’adňujúce vzdiale-
nost’ v (4)

8, −1.5

µ2,σ2 parametre logistickej fun-
kcie zohl’adňujúce smer v
(4)

5, −0.7

µ3,σ3 parametre logistickej fun-
kcie zohl’adňujúce rozdiel
uhlov v (4)

13,−1.4

τρ určuje hranicu funkcie ρ
ako v (4) pre vytvorenie
hrany v strome

0.1

p1, p2 parametre zohl’adňujúce
vel’kosti stromov v (5)

1, 1.5

cB zaručuje zvyšovanie skóre
za každý vrchol stromu v
(5)

8

Tabul’ka 1: prehl’ad všetkých parametrov použitých
v algoritme Treeing spolu s použitými hodnotami.

nájst’ v práci [R. Cappelli and Maltoni, 2011],
[Cappelli et al., 2010],
[M. Ferrara and Cappelli, 2012]. Algoritmus MCC
používame kvôli jeho dostupnosti a pretože bol v
priamom porovnaní lepší ako ostatné doteraz zverej-
nené algoritmy [R. Cappelli and Maltoni, 2011].

Pri porovnávaní používame konkrétne parametre
pre náš algoritmus vypísané v tabul’ke 1. Všetky pa-
rametre boli získané na základe testovania.

Algoritmy porovnáme na databáze odtlačkov zís-
kanej pre výskumné účely. Databáza obsahuje 2914
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odtlačkov, pričom obsahuje 34242 párov odtlačkov
rovnakého prsta a 120048 párov odtlačkov rôznych
prstov. Parametre nášho algoritmu boli optimalizo-
vané na náhodne vybratých 4% pároch z tejto data-
bázy, čo je zanedbatel’né množstvo.

Výsledky porovnávania algoritmov Treeing a
MCC možno vidiet’ v tabul’ke 2.

Treeing MCC
FRR pre FAR = 10−2 2.348% 1.186%
FRR pre FAR = 10−3 3.452% 2.211%
FRR pre FAR = 10−4 4.827% 4.016%
FRR pre FAR = 10−5 5.201% 10.367%
FRR pre FAR = 10−6 5.850% 11.527%

Tabul’ka 2: Porovnanie algoritmov Treeing a MCC

Z tabul’ky je vidiet’, že algoritmus MCC má pre
dovolenú chybu 1. druhu (FAR = 10−2,10−3) lepšie
výsledk. Teda odmietne menej rovnakých párov od-
tlačkov pri pevne danom počte prijatých rôznych pá-
rov odtlačkov. Pre povolenú chybu 1. druhu (FAR =
10−4,10−5) je ale lepší algoritmus Treeing. Z hodnôt
je takisto vidiet’, že Treeing má ovel’a hladší priebeh
ako MCC, kde je hlavne vidiet’ výrazný skok medzi
FAR = 10−4 a FAR = 10−5.

V praxi sa používajú hlavne hodnoty FAR = 10−2

a FAR = 10−3, algoritmus MCC teda môžme pova-
žovat’ za presnejší. S prihliadnutím na tabul’ku ale
vidíme, že aj Treeing má v niektorých oblastiach lep-
šie výsledky a preto sa oplatí pokračovat’ na vývoji
tohoto algoritmu.

3.2 Vizualizácia

Druhá dôležitá aplikácia nášho algoritmu spočíva vo
vizualizácii párovania odtlačkov prstov. Na základe
vykreslenia výsledných stromov vieme vo väčšine
prípadov l’ahko rozpoznat’ rovnaké a rôzne odtlačky
prstov.

Ked’že máme stromy vytvorené pomocou dvoj-
ice (P,H), kde P je zoznam párov a H je zoznam
hrán, vieme takéto stromy vykreslit’. Ak vykreslíme
priamo množiny P a H, dostaneme niečo ako na Obr.
6. Na prvý pohl’ad nie je jednoduché rozlíšit’ všetky
hrany, dokonca čast’ stromu vyzerá ako cyklus.

Aby sme predišli tomuto chovaniu, pred vykresle-
ním stromu vytvoríme množinu hrán H nanovo. Na-
šim ciel’om je minimalizovat’ dĺžku hrán — tým za-
ručíme, že sa hrany nebudú prekrývat’ a bude ich
l’ahké rozoznávat’. Spravíme to tak, že vytvoríme

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 6: príklad stromu vykresleného pomocou (P,H)
získaných z procesu tvorby stromu

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 7: príklad stromu po preusporiadaní hrán

kompletný ohodnotený graf medzi vrcholmi z P, kde
hrana má hodnotu vzdialenosti medzi dvoma bodmi.
Potom použijeme známe algoritmy na nájdenie naj-
menšej kostry grafu. Výsledok preusporiadania hrán
na rovnakom páre prstov vidíme na Obr. 7.

Na záver prikladáme d’alšie príklady párov odtlač-
kov na obrázkoch 8 až 19. Každému páru vykreslíme
stromy, povieme či ho náš algoritmus spároval alebo
nespároval a prezradíme, či sú to v skutočnosti od-
tlačky toho istého prsta alebo nie. Výsledky nášho
algoritmu uvádzame pre pevnú hranicu 190779, pre
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ktorú FAR = 10−2. Pre skóre podobnosti odtlačkov
vyššie ako táto hranica prehlásime odtlačky za rov-
naké, inak ich prehlásime za rôzne.

3.3 Zhrnutie

Náš algoritmus funguje na princípe vytvárania stro-
mov v dvojiciach porovnávaných otlačkov. Pri tomto
procese používa lokálne podobnosti a postupné páro-
vanie minutiae bodov. Vd’aka tomu sa vie vysporia-
dat’ s lokálnymi deformáciami, ktoré robia problém
geometrickým párovaniam. Hlavné využitia nášho al-
goritmu spočívajú v párovaní odtlačkov prstov a vo
vizualizácii párovania odtlačkov.
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(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 8: rovnaké odtlačky prstov, spárované so skóre
väčším ako 10000000

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 9: rovnaké odtlačky prstov, spárované so skóre
väčším ako 10000000

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 10: rovnaké odtlačky prstov, spárované so skóre
8123928

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 11: rovnaké odtlačky prstov, spárované so skóre
224838
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(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 12: rovnaké odtlačky prstov, nespárované so
skóre 118388

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 13: rovnaké odtlačky prstov, nespárované so
skóre 79549

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 14: rovnaké odtlačky prstov, nespárované so
skóre 3953

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 15: rôzne odtlačky prstov, spárované so skóre
409198
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(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 16: rôzne odtlačky prstov, spárované so skóre
190778

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 17: rôzne odtlačky prstov, nespárované so skóre
144203

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 18: rôzne odtlačky prstov, nespárované so skóre
30300

(a) odtlačok č.1 (b) odtlačok č.2

Obr. 19: rôzne odtlačky prstov, nespárované so skóre
302
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Abstrakt: V práci prinášame nové metódy v ob-
lasti modelovania učenia sa analógií, ktoré zlepšujú
učenie sa oproti existujúcim modelom. Model Analo-
gator, z ktorého vychádzame, mal obmedzenia, ktoré
mu síce umožnili naučit’ sa čast’ problému, no ne-
dovolili mu naučit’ sa celý problém. Naše modifiká-
cie modelu odstraňujú toto obmedzenie, vd’aka čomu
potenciál modelu narástol. Oblast’ analogického mo-
delovania sa tak môže rozšírit’ o naše nové poznatky.

Kl’účové slová: učenie sa analógií, podobnost’, vý-
počtové modely, kognícia

1 Úvod

Analogické uvažovanie je fundamentálna kognitívna
schopnost’ l’udí, ktorou sa človek líši od väčšiny zvie-
rat. Tento mechanizmus umožňuje vysvetl’ovat’ nové
koncepty pomocou známych, zdôrazňovat’ niektoré
aspekty situácií, generalizovat’, charakterizovat’ situ-
ácie, vysvetlit’ alebo opísat’ nové fenomény, môže
poslúžit’ ako základ na to, ako konat’ pri nových
okolnostiach, porozumiet’ rôznym formám humoru,
atd’. Koncept učenia a vytvárania si analógií u l’udí
nie je stále plne pochopený, preto je kognitívne mo-
delovanie dôležité, lebo môže podat’ hypotézy a vy-
svetlenia.

Vytvorit’ analógiu znamená vidiet’ nejaký objekt,
alebo situáciu, v jednom kontexte rovnako ako iný
objekt, alebo situáciu, v druhom kontexte. Podl’a Hall
(1989) je tento proces také zobrazenie medzi dvoma
doménami nazvanými zdroj a ciel’, že objekty, ktoré
majú rovnaký význam vrámci domény sa zobrazia na
seba. Tento proces pozostáva z týchto štyroch kro-
kov:

1. Identifikácia zdroja.

2. Určenie miery podobnosti.

3. Prenos znalostí zo zdroja na ciel’.

4. Konsolidácia.

∗peter.gergel@gmail.com
†farkas@fmph.uniba.sk

Človek si pri vytváraní analógie potrebuje vybavit’
nejakú situáciu z minulosti, medzi ktorou vidí podob-
nost’ s aktuálnou situáciou (identifikácia zdroja). Pre-
myslí si, či podobnost’ medzi známou a novou situ-
áciou je vysoká (určenie miery podobnosti) a ak áno
pokúsi sa aplikovat’ poznatky zo známej situácie na
novú situáciu (prenos znalostí zo zdroja na ciel’). Vý-
sledok aplikovania starých poznatkov v novej situácii
si zapamätá (konsolidácia). V našej práci sme prvé
dva kroky preskočili a venujeme sa len modelovaniu
prenosu znalostí zo zdroja na ciel’ a konsolidácii, na-
kol’ko v povahe problému, ktorý sme si vybrali, je už
zdroj zadaný.

Na úvod je potrebné ešte vysvetlit’ aké analógie
existujú a ktorým typom sa v práci venujeme. Za kla-
sický typ analógie, ktorý sa datuje do doby Starove-
kého Grécka, sa považuje propozičná analógia, ktorá
má tvar A ku B je ako C ku D. Patria sem synony-
mické analógie (profesor k učitel’ovi je ako študent
ku žiakovi), antonymické analógie (biela k čiernej je
ako teplá k zimnej), alebo analógie typu čast’ – ce-
lok (strom ku lesu je ako katedra ku fakulte). Ďalší
možný typ sú metafory, pri ktorých sa povaha analó-
gie nešpecifikuje (Jožo je vel’ký ako slon). V našej
práce sa venujeme typu analógie čast’ – celok.

2 Geometrické analógie

Ako problém, na ktorom chceme vyhodnocovat’
správanie modelu, sme si vybrali problém geometric-
kých analógií, ktorý použil aj Blank (1997) vo svojej
dizertačnej práci, a ktorý sa vyskytuje často aj na IQ
testoch. Problém bol zvolený za účelom porovnania
dosiahnutých výsledkov a navyše mnohým, vrátane
nás, môže pripadat’ problém zaujímavý a nie úplne
triviálny.

2.1 Zadefinovanie problému

Uvažujme takýto problém. Máme dve scény pozos-
távajúce z geometrických objektov rôznych tvarov a
farieb. Prvá scéna má označený jeden objekt, ktorý sa
nejakým spôsobom líši od ostatných objektov. Úlo-
hou je nájst’ túto unikátnu črtu označeného objektu a
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Obr. 1: Príklad geometrickej analógie.

označit’ objekt v druhej scéne, ktorý sa bude líšit’ od
svojich ostatných objektov presne v tej iste črte, tak
ako sa líši objekt v prvej scéne. Ide o hl’adanie analó-
gie medzi geometrickými obrazcami.

Ukážka problému je na obrázku 1, kde l’avá čast’
obrázku je spomínaná prvá scéna a pravá čast’ ob-
rázku druhá scéna. Šípka v prvej scéne určuje objekt,
ktorý je predmetom nášho záujmu. Šípka v druhej
scéne ukazuje správnu odpoved’ (analogický objekt),
ktorá nie je k dispozícii. V experimentoch sme sa ob-
medzili na tri rôzne farby (červená, modrá, zelená) a
na tri rôzne tvary objektov (kruh, štvorec, trojuhol-
ník). Každá scéna obsahuje práve tri objekty a každý
objekt sa nachádza na jednej zo štyroch možných po-
zícií (2×2).

2.1.1 Typy geometrických analógií

Na obrázku 1 je ku červenému trojuholníku vl’avo
analogický modrý štvorec vpravo, pretože oba sa líšia
od ostatných dvoch tvarom. Iná situácia by bola, ak
by sa objekt líšil farbou, alebo ak by výsledná scéna
vznikla zrkadlovým prevrátením pôvodnej scény, pri-
čom objekty by sa nezmenili. Z toho jasne vyplýva,
že existuje viacero typov, alebo kategórií takýchto
geometrických analógií a je na nás, ktorým typom sa
budeme venovat’. My sme si vybrali tieto typy:

• farebné analógie (analogický objekt sa líši far-
bou od ostatných)

• tvarové analógie (analogický objekt sa líši tva-
rom od ostatných)

Ďalšie typy sme si nevybrali kvôli obmedzeným
možnostiam tohoto príspevku.

2.1.2 Farebné analógie

Pri farebných analógiách platí to, že analogický ob-
jekt je práve ten, ktorý sa líši od ostatných svojou far-
bou. V pôvodnej scéne existuje len práve táto jedna

Obr. 2: Príklad farebnej analógie.

črta, ktorá rozlišuje objekt, pričom v ciel’ovej scéne
sú už dve rôzne črty. Okrem inej farby je použitý aj
iný tvar niektorého iného objektu. Príklad je na ob-
rázku 2. Dôvod prečo je to tak je ten, že chceme,
aby si program v pôvodnej scéne všimol, že podstatná
črta je farba a aby dokázal túto vedomost’ potom ap-
likovat’ na ciel’ovú scénu. Program by sa mal naučit’,
že tvar v týchto farebných analógiách je nepodstatný.

Skúsme sa zamysliet’, kol’ko môže existovat’ všet-
kých takýchto farebných analógií. Pri generovaní
zdrojovej scény je dôležité zmenit’ farbu a ponechat’
tvar. Počet možných farieb použitých v jednej scéne1

je teda 6 a počet tvarov, ktoré možno použit’, je 3.
Jeden objekt označíme troma spôsobmi a objekty
vieme umiestnit’ štyrmi spôsobmi. Spolu to vychá-
dza 6×3×3×4 = 216 scén. Ciel’ové scény sa gene-
rujú rovnako s tým rozdielom, že na celej scéne sú
2 rôzne tvary, pričom označený objekt má tvar spo-
ločný s aspoň jedným objektom. Tu nastávajú prí-
pady, že bud’ všetky objekty majú rovnaký tvar, alebo
prvý neoznačený objekt má iný tvar (2 možnosti ako
zmenit’ tvar), alebo druhý neoznačený objekt má iný
tvar. Spolu máme 5 možností ako modifikovat’ scénu.
Ciel’ová množina má potom vel’kost’ 216 ×5 = 1080
a výsledná množina analogických dvojíc má vel’kost’
216×1080 = 233280. Čast’ tejto výslednej množiny
sme potom použili na trénovanie neurónovej siete.

2.1.3 Tvarové analógie

Tvarové analógie sú takmer identické s farebnými
analógiami s jediným rozdielom, a to tým, že ana-
logický objekt sa líši tvarom od ostatných. Ako prí-
klad možno použit’ obrázok 1. Vel’kost’ vygenerova-
nej množiny je rovnaká ako vel’kost’ množiny fareb-
ných analógií. Znova by sme boli radi, ak by si prog-
ram vedel „uvedomit’”, že farba je v prípade tvaro-
vých analógií úplne nepodstatná.

1Tri možnosti ako vybrat’ farbu pre označený objekt a dve
možnosti výberu farby ostatných objektov.
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2.2 Reprezentácia scény

Po tom, čo bol problém geometrických analógií za-
definovaný, nastáva otázka ako reprezentovat’ scény
s geometrickými objektami. V zásade existujú dva
spôsoby, ktorými môžeme reprezentovat’ dáta: impli-
citne a explicitne, ktoré sú detailnejšie vysvetlené v
d’alšej časti.

2.2.1 Implicitná reprezentácia

V implicitnej reprezentácii nie sú štruktúry objektov
a vzt’ahy medzi objektami exaktne opísané. Naprí-
klad, ak geometrický objekt nie je definovaný mno-
žinou bodov, ale je daný farbami v bitmape. Motivá-
cia za implicitnou reprezentáciou je tá, že v reálnom
svete sa explicitné reprezentácie príliš nevyskytujú a
človek väčšinou pracuje v doméne implicitných re-
prezentácií. Ak si človek vytvára analógie, na vstupe
má implicitnú reprezentáciu danej situácie, z ktorej
si vyextrahuje potrebné črty a tie si potom vie zobra-
zit’ medzi sebou tak, aby sa vytvorila analógia. Ak
by mal explicitnú reprezentáciu, znamenalo by to, že
črty už nie je potrebné extrahovat’, čomu sa problém
vytvárania analógie podstatne zjednoduší.

Mitchell a Hofstadter (1995) uvádzajú, že percep-
cia situácie je dôležitým komponentom pri vytváraní
analógie a mala by byt’ zahrnutá aj vo výpočtovom
modeli, ktorý rieši analógie. Uvedomenie si, že per-
cepcia je súčast’ou vytvárania analógie bol jeden z
najpodstatnejších prínosov kognitívnej vedy pri chá-
paní analogického uvažovania u l’udí.

Blank sa pri vytváraní implicitnej reprezentácie in-
špiroval prácou Halford a spol. (1994), kde autori
používali tenzory na reprezentáciu predikátov a ar-
gumentov. Napríklad pre vetu: “Michal má sestru
Annu” by vytvorili dva vektory reprezentujúce ob-
jekty Michal a Anna a jeden vektor reprezentujúci
reláciu má sestru. Takýto vektor by pozostával pre-
važne z núl a na jednej pozícií by bola jednotka, ktorá
by reprezentovala daný objekt, alebo vzt’ah. Na oba
vektory reprezentujúce objekty by bol použitý von-
kajší súčin (angl. outer product)2, čím by vznikol
tenzor druhého rádu, na ktorý by bol znova apliko-
vaný vonkajší súčin s vektorom, ktorý predstavuje re-
láciu. Výsledok by bol tenzor tretieho rádu, ktorý im-
plicitne reprezentuje vyššie uvedenú vetu.

2Vonkajší súčin dvoch (stĺpcových) vektorov (ktoré môžu
mat’ rôzne dĺžky) je definovaný ako x · yT , a jeho výsledkom je
matica.

Obr. 3: Tenzorová reprezentácia celej scény.

Blank použil tento tenzorový prístup, ktorým za-
kódoval pozíciu a črty geometrických objektov v jed-
nej scéne. Jeho prínos v tenzorovej reprezentácií bol
v oddelení pozície objektu od čŕt objektu. Takto do-
stal maticu 2×2, ktorá reprezentovala pozíciu jed-
ného objektu a vektor dĺžky 6, ktorý hovoril, ktoré
črty sú aktívne. Vonkajším súčinom matice a vektora
získal trojrozmernú maticu (tenzor tretieho rádu), na
ktorý sa môžeme dívat’ ako na 6 matíc.

Táto tenzorová reprezentácia je vytvorená pre
každý objekt na scéne a matice, ktoré reprezentujú
tú istú črtu, sú sčítané. Detailná ukážka je na obrázku
3, ktorý demonštruje zakódovanie scény pozostáva-
júcej z červeného kruhu, modrého štvorca a modrého
trojuholníka.

Takto sa zakóduje celá scéna, ale ostáva ešte kódo-
vanie označeného objektu. Vtedy stačí len pozícia ob-
jektu, nakol’ko nie je potrebné jeho črty kódovat’ dva-
krát. Pozícia objektu sa zaznamenáva v matici 2×2,
v ktorej sa nachádza práve raz číslo 1, ktoré určuje v
ktorom rohu scény sa objekt nachádza. Celá vstupná
vrstva teda pozostáva zo 6 matíc reprezentujúcich čŕt
objektov a z 1 matice určujúcej pozíciu označeného
objektu.

Pretože model navrhnutý Blankom (ktorý je opí-
saný v d’alšej časti) je obmedzený tým, že vyžaduje
aby matica určujúca pozíciu označeného objektu bola
dostatočne vel’ká, pri experimentoch nepoužívame
opísanú tenzorovú reprezentáciu, ale zväčšenú ten-
zorovú reprezentáciu. Matica 2×2 je nahradená ma-
ticou 7×7, kde namiesto jednej jednotky sú použité
štyri, ktoré určujú aktívne črty. Okraj matice, stredný
riadok a stredný stĺpec je konštantný a obsahuje vždy
samé nuly. Ostatné miesta v matici majú taký istý
účel ako miesta v matici 2×2. Príklady týchto ma-
tíc sú obrázku 4, kde je použitá zväčšená tenzorová
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Obr. 4: Zväčšená tenzorová reprezentácia zeleného
trojuholníka.

reprezentácia zeleného trojuholníka umiestneného na
scéne vpravo dole. Matice, ktoré nie sú podstatné (a
obsahujú iba samé nuly) sú vynechané. Výsledná re-
prezentácia pre všetky objekty na scéne vznikne rov-
nako – sčítaním týchto zväčšených tenzorových re-
prezentácií každého objektu.

2.2.2 Explicitná reprezentácia

Pre explicitnú reprezentáciu dát je charakteristická
vysoká organizovanost’ a exaktný spôsob uloženia in-
formácií. Väčšina údajov je v počítači takto ukladaná.
Symbolové modely vytvárania analógií používali tiež
tento typ reprezentácie, za čo boli neskôr kritizované
Chalmers a spol. (1992). Jeden z bodov kritiky ex-
plicitnej reprezentácie sme uviedli v časti 2.2.1. Ďal-
ším problémom bolo to, že ak si program vytváral
explicitnú reprezentáciu, môže existovat’ viacero ek-
vivalentných spôsobov ako reprezentovat’ situáciu,
pričom nie všetky reprezentácie umožnia v d’alšom
kroku výpočtu vytvorit’ analógiu. Príkladom môže
byt’ geometrická analógia z obrázka 1, ktorú možno
explicitne reprezentovat’3 ako:

zdrojová-scéna:
unikátny-objekt(červ. troj.)
ostatné-objekty(červ. kruh, červ. kruh)

cieľová scéna:
unikátny-objekt(mod. štv.)
ostatné-objekty(mod. kruh, zel. kruh)

Vtedy výpočtový model, ktorý rieši analógie, by
hravo vedel zobrazit’ unikátny objekt zo zdrojovej
scény na unikátny objekt z ciel’ovej scény a ostatné
objekty na ostatné objekty, vd’aka čomu by bola ana-
lógia úspešne vytvorená. Lenže na scéne neexistuje
objekt, ktorý sa líši od ostatných dvoch iba v jednej
črte a preto je možné vytvorit’ viacero reprezentácií.

3Pozície objektov v reprezentácií nie sú uvedené, nakol’ko
nie sú dôležité v tomto príklade.

Obr. 5: Explicitná reprezentácia zeleného štvorca.

Problém nastáva vtedy, ak by bola použitá táto re-
prezentácia (ktorá je ekvivalentná s tou predchádza-
júcou):

zdrojová-scéna:
unikátny-objekt(červ. troj.)
ostatné-objekty(červ. kruh, červ. kruh)

cieľová scéna:
unikátny-objekt(zel. kruh)
ostatné-objekty(mod. kruh, modrý štv.)

Je vidiet’, že pri tejto reprezentácií by nebola vytvo-
rená správna analógia.

Naša explicitná reprezentácia začína nad úrovňou
problému viazania (angl. binding problem)4, čo zna-
mená, že každá črta je už naviazaná na prislúchajúci
objekt. Dôvod prečo používame explicitnú reprezen-
táciu napriek kritike je ten, že pri našej reprezentácii
neexistujú nejednoznačnosti ako pri predchádzajúcej
reprezentácii. Scénu je možné reprezentovat’ len je-
diným možným spôsobom. Navyše nie je t’ažké pre-
robit’ implicitnú reprezentáciu, ktorá je považovaná
za jedinú korektnú reprezentáciu pri analógiách, zís-
kanú percepciou na našu explicitnú reprezentáciu.

Naša reprezentácia používa 6 bitov na opis čŕt ob-
jektu. Prvé tri bity určujú farbu a d’alšie tri bity tvar
objektu. Prvý bit reprezentuje modrú farbu, druhý bit
zelenú farbu, tretí bit červenú farbu. Z d’alších troch
bitov prvý bit predstavuje trojuholník, druhý bit kruh
a tretí bit štvorec. Obrázok 5 znázorňuje toto kódova-
nie.

Poradie týchto šestíc určuje pozíciu objektu. Prvá
šestica reprezentuje l’avý horný objekt, druhá šestica
pravý horný objekt, tretia šestica l’avý dolný objekt a
nakoniec štvrtá šestica reprezentuje pravý dolný ob-
jekt. Ak sa objekt na nejakom mieste nenachádza, je
použitých šest’ núl. Príklad celej scény reprezento-

4Problém viazania je otázka ako určit’, ktoré črty patria jed-
notlivým objektom pri percepcii. Napríklad pri jedení človek
vníma rôzne črty jedla, ako sú chut’, vôňa, farba a pozícia jedla.
Vo chvíli ked’ tieto črty narazia na senzorické receptory, sú spra-
cované rôznymi čast’ami mozgu a zároveň sú reprezentované
rozdielne. Otázka teda znie, ako mozog určuje, ktoré črty pat-
ria tomu istému objektu. Problém sa nazýva problém viazania.
(Holcombe, 2009)
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Obr. 6: Explicitná reprezentácia celej scény.

vanou týmto spôsobom je na obrázku 6, kde vektor
šestíc je kvôli prehl’adnosti rozdelený na dva riadky.

Pozícia označeného objektu sa definuje rovnako
ako pri tenzorovej reprezentácií (maticou 2×2, alebo
7×7). Takisto je možné použit’ zväčšenú reprezentá-
ciu, ktorá pozostáva zo 49 bitov na určenie pozície
(reprezentácia scény sa nemení – zostáva 6×4 = 24
bitov).

3 Model Analogator

Konekcionistický model Analogator bol navrhovaný
tak, aby sa dokázal učit’ sa analógie typu čast’–celok
na problémoch z rôznych domén. Zásadný rozdiel
medzi Analogatorom a inými modelmi je ten, že Ana-
logator nemá architektúru postavenú na prácu s ana-
lógiami. Je to model, ktorý sa postupne naučí analo-
gicky uvažovat’. Ďalší rozdiel je ten, že model nie je
doménovo-závislý.

Blank sa vo svojej dizertačnej práci venoval téme
ako naučit’ program, aby dokázal vidiet’ analógie. V
práci predstavil model Analogator, ktorý je posta-
vený na jednoduchej rekurentnej (neurónovej) sieti
(angl. simple recurrent network – Elman (1990)).
Siet’ používa 3 vrstvy neurónov: vstupnú, skrytú a
výstupnú, pričom súčast’ou vstupnej vrstvy sú kon-
textové neuróny, v ktorých sú uložené aktivácie ne-
urónov skrytej vrstvy z predchádzajúceho časového
kroku. Architektúra siete je na obrázku 7.

Základná funkčná jednotka neurónovej siete je ne-
urón, ktorý je spojený s inými neurónmi cez synap-
tické spojenia charakterizovaných váhami. Aktivácia
neurónov je daná vzt’ahom yi(t+1)= f (∑ j wi jx j(t)),
kde x j predstavuje vstupný neurón neurónu yi a wi j

predstavuje váhu medzi týmito neurónmi. Ako akti-
vačná funkcia sa zvykne používat’ funkcia sigmoida
f (u) = 1/(1+ exp(−u)), ktorá je použitá aj v našej
práci. Na rozdiel od dopredných neurónových sietí,
pri ktorých sa aktivácia šíri iba jedným smerom (sme-
rom od vstupnej vrstvy ku výstupnej vrstve), pri re-
kurentných siet’ach sa aktivácia šíri aj smerom opač-

ným, konkrétne zo skrytej vrstvy do kontextovej.
Váhy siete sú v procese trénovania siete nasta-

vované algoritmom spätného šírenia chyby (angl.
backpropagation algorithm), ktorý pre každý tréno-
vací vzor vyráta aktiváciu na výstupnej vrstve, určí
chybu, ktorú siet’ urobila a následne upraví váhy siete
tak, aby sa chyba pre trénovací vzor zmenšila. Chyba
na jednotlivých neurónoch je vypočítaná vzt’ahmi:

• δi = (di− yi)(1− yi)yi na výstupnej vrstve

• δk = (∑i wikδi)(1−hk)hk na skrytej vrstve

Následne sa váhy modifikujú podl’a týchto pravidiel
(hodnota α je rýchlost’ učenia a µ je moment):

• ∆wik(t + 1) = αδihk + µ∆wik(t) váhy medzi
skrytou a výstupnou vrstvou

• ∆vk j(t + 1) = αδkx j + µ∆vk j(t) váhy medzi
vstupnou a skrytou vrstvou

3.1 Architektúra základného modelu

Model Analogator má rovnakú architektúru ako jed-
noduchá rekurentná siet’ opísaná v predchádzajúcej
časti (obrázok 7). Vstupná vrstva je rozdelená na dve
časti, pričom v prvej časti je uložená reprezentácia
celej scény a v druhej časti je uložený označený ob-
jekt (v prvom časovom kroku), alebo kópia skrytej
vrstvy (v druhom časovom kroku). Výstupná vrstva
obsahuje pozíciu označeného objektu a pozície ostat-
ných, neoznačených objektov v celej scéne. Výpočet
pre vytvorenie analógie pozostáva z dvoch krokov:

1. Do prvej časti vstupnej vrstvy je uložená repre-
zentácia scény (črty objektov a ich pozície) po-
zostávajúcej z viacerých objektov a do druhej
časti (ktorá zároveň zohráva úlohu kontextových
neurónov) je uložená pozícia objektu v scéne,

Obr. 7: Architektúra jednoduchej rekurentnej siete.
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ktorý je ciel’om záujmu (označený objekt). Ná-
sledne sa vyrátajú aktivácie skrytej vrstvy a
výstupnej vrstvy. Prvá čast’ výstupnej vrstvy
zobrazuje pozíciu označeného objektu a druhá
čast’ zobrazuje pozície zvyšných objektov.

2. Reprezentácia d’alšej scény (medzi ktorou sa
hl’adá analógia s prvou scénou) je vložená do
prvej časti vstupnej vrstvy. Na čast’ vstupnej
vrstvy, ktorá v minulom kroku obsahovala po-
zíciu označeného objektu, sa uložia aktivácie
skrytej vrstvy z predchádzajúceho kroku. Po vy-
rátaní aktivácií je na výstupnej vrstve pozícia
objektu, ktorý je analogický označenému ob-
jektu v prvej scéne, a pozície ostatných objektov
v druhej scéne.

Obmedzenie, ktoré vyplýva z tejto architektúry je to,
že počet neurónov skrytej vrstvy musí byt’ zhodný s
počtom neurónov v kontextovej časti vstupnej vrstvy
a tým pádom aj s počtom neurónov pre určenie po-
zície označeného objektu. Ak by sa zvolil nízky po-
čet neurónov pre označenie objektu, znamenalo by
to, že musí byt’ aj nízky počet neurónov na skrytej
vrstve, čo nemusí stačit’ preto, aby sa siet’ dokázala
učit’. Vyšší počet neurónov na skrytej vrstve zase núti
pridávat’ dodatočné a nepotrebné neuróny na vstupnú
vrstvu.

3.1.1 Učenie modelu

Pretože výpočet modelu pozostáva z dvoch krokov,
učenie modelu v danej iterácií takisto trvá dva kroky.
V prvom kroku sa model učí správne rozdelit’ scénu
na označený objekt a zvyšné objekty a v druhom
kroku sa učí korektne aplikovat’ túto transformá-
ciu na novú scénu. Oba kroky vyžadujú algoritmus
spätného šírenia chyby. Pred samotným učením sú
všetky váhy nastavené na náhodné hodnoty z inter-
valu (−0.05,0.05).

Siet’ pri učení vyžaduje dve scény medzi ktorými
ide robit’ analógiu (nazvané zdrojová scéna a ciel’ová
scéna), označené objekty v obidvoch scénach a ta-
kisto neoznačené objekty. Na vstup sa zadá zdrojová
scéna spolu s označeným objektom, vyráta sa pre to
výstup a následne sa váhy upravia, aby bola scéna
správne rozdelená na označený objekt a neoznačené
objekty. Na výstupe sa vyskytujú už iba pozície ob-
jektov, nie ich črty. V druhom kroku sa nastaví na
vstup ciel’ová scéna a skopírujú sa aktivácie skrytej
vrstvy z minulého kroku. Vyráta sa výstup a váhy sa

následne pozmenia.
Učenie končí vo chvíli, ked’ bol dosiahnutý stano-

vený počet epoch, alebo ak sa dosiahla nulová tré-
novacia chyba. Výstup siete interpretujeme tak, že
všetky výstupné hodnoty zaokrúhlime na 1, alebo 0.
Tie potom porovnáme s požadovaným výstupom a ak
sú oba výstupy identické, výstup siete považujeme za
korektný.

3.2 Modifikácie základného modelu

Náš prínos spočíval v tom, že sme odstránili obme-
dzenie základného modelu, ktoré nútilo, aby vel’kost’
skrytej vrstvy a časti vstupnej vrstvy kódujúcej po-
zíciu označeného objektu bola totožná. Vyriešili sme
to dvomi spôsobmi:

1. Oddelenie neurónov, ktoré zohrávajú dve rôzne
úlohy na vstupnej vrstve – neuróny pre repre-
zentáciu pozície označeného objektu a kontex-
tové neuróny. Potom vo výpočte sú v prvom
kroku kontextové neuróny nastavené na nulové
hodnoty (v druhom kroku obsahujú kópiu skry-
tej vrstvy z prvého kroku) a v druhom kroku sú
zase nulové neuróny tie, ktoré určovali pozíciu
označeného objektu v prvom kroku.

2. Lineárna transformácia skrytej vrstvy pomocou
analýzy hlavných komponentov (angl. Principal
Component Analysis, PCA) a uloženie výsledku
do vstupnej vrstvy. Použili sme algoritmus GHA
(Sanger, 1989), ktorý upravuje váhy matice W
tak, že pri transformácií ∀i ∈ {1,2, ...,k} : yi =

∑ j={1,2,...,n}wi jx j sa stratí čo najmenej informá-
cie (n je vel’kost’ vstupu – v našom prípade vel’-
kost’ skrytej vrstvy – a k je vel’kost’ výstupu –
v našom prípade čast’ vstupnej vrstvy kódujú-
cej pozíciu označeného objektu). Celý model, s
touto modifikáciou, sa učí súčasne algoritmom
spätného šírenia chyby a algoritmom GHA.

Ďalšia modifikácia bola pridanie skrytej vrstvy me-
dzi existujúcu skrytú vrstvu a výstupnú vrstvu. To
umožní modelu lepšie sa učit’ analógie, rýchlej-
šie konvergovat’ a viac generalizovat’. Kombináciou
týchto modifikácií sme spolu získali týchto 5 výsled-
ných modelov5:

1. model s PCA

5Nemá zmysel kombinovat’ PCA s oddelenou vstupnou
vrstvou, nakol’ko oba riešia ten istý problém.
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Obr. 8: Pridané modifikácie základného modelu. Ce-
lou čiarou sú znázornené elementy nachádzajúce sa
u všetkých modelov (aj u základného). Prerušovanou
čiarou sú elementy o ktoré sme základný model roz-
šírili.

2. model s oddelenou vstupnou vrstvou

3. model s d’alšou skrytou vrstvou

4. model s PCA a d’alšou skrytou vrstvou

5. model s oddelenou vstupnou vrstvou a d’alšou
skrytou vrstvou

Všetky modifikácie sú zhrnuté na obrázku 8. V tomto
príspevku sme si vybrali model s PCA a model s od-
delenou vstupnou vrstvou a d’alšou skrytou vrstvou,
ktorých správanie sme vyhodnotili na dvoch typoch
analógie.

4 Experimenty

Pretože naučit’ siet’ jeden typ analógie je l’ahká úloha
(demonštroval to Blank vo svojej dizertačnej práci),
v tejto práci sme sa tomu nevenovali. Namiesto toho
bolo našim ciel’om, aby sa nejaký nami modifikovaný
model dokázat’ naučit’ oba typy analógie, ktoré boli
vysvetlené v časti 2.1.1, pretože majú ku sebe vel’mi
blízko a človek medzi nimi v zásade nevidí rozdiel.
Pred tým než vyhodnotíme správanie nových mode-
lov, pozrieme sa na správanie základného modelu s
Blankovou implicitnou reprezentáciou. Aby sme za-
chytili približné všeobecné správanie daného modelu,

model bol učený 10 krát a výsledný graf s trénova-
cou a testovacou krivkou bol priemerom 10 simulá-
cií. Každá jedna simulácia používala rôzne trénova-
cie a testovacie dáta a trvala rovnaký počet epoch
(alebo skončila ak bola dosiahnutá nulová trénova-
cia chyba). Množina vzorov bola vygenerovaná tak,
že sa najprv vygenerovali všetky vzory a z tých vzo-
rov bolo náhodne vybratých 10000 vzorov, z ktorých
90% bolo použitých na trénovanie a 10% na testova-
nie. Parametre algoritmu spätného šírenia chyby boli:
rýchlost’ učenia α = 0.1 a moment µ = 0.7.

4.1 Základný model s implicitnou reprezen-
táciou

Použitá reprezentácia vstupov bola zväčšená tenzo-
rová, čo znamená, že na vstupnej vrstve bolo 49×6
= 294 neurónov reprezentujúcich celú scénu, 49 ne-
urónov pre určenie pozície označeného objektu a 1
bias neurón. Spolu 344 neurónov na vstupnej vrstve.
Skrytá vrstva mala vel’kost’ 49+1 = 50 neurónov a
výstupná vrstva mala 49+49 = 98 neurónov.

Model sa aj napriek vel’kému množstvu epoch (v
porovnaní s d’alšími modelmi) nedokázal naučit’ oba
typy analógií. Nižšie (obrázok 9) je možné vidiet’
správanie modelu.

Obr. 9: Výsledok učenia základného modelu s impli-
citnou reprezentácii na dvoch typoch analógie.

4.2 Základný model s explicitnou reprezen-
táciou

Tento experiment mal ukázat’ akú zmenu prinesie
nami navrhnutá reprezentácia problému geometric-
kých analógií. Na vstupe bolo 24 neurónov po-
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pisujúcich kompletnú scénu a 49 neurónov, ktoré
uchovávali informáciu o pozícii označeného objektu.
Vstupná vrstva mala teda vel’kost’ 24+49+1=74.
Skrytá a výstupná vrstva boli rovnako vel’ké ako pri
základnom modeli s implicitnou reprezentáciou, čiže
50 neurónov na skrytej vrstve a 98 neurónov na vý-
stupnej vrstve.

Obrázok 10 zobrazuje podstatné zlepšenie, aj ked’
stále sa nedá povedat’, že model sa dokázal naučit’
oba typy analógií. Z grafu môžeme usúdit’, že expli-
citná reprezentácia má pri základnom modeli pozi-
tívny prínos. Testovacia chyba je nižšia približne o
5%. Model zároveň potrebuje podstatne menší počet
epoch, aby minimalizoval chybu, a potrebuje menej
času na jednu iteráciu (kvôli menšiemu vstupu) oproti
základnému modelu pracujúceho s implicitnou repre-
zentáciou.

Obr. 10: Výsledok učenia základného modelu s ex-
plicitnou reprezentácii na dvoch typoch analógie.

4.3 Model s oddelenou vstupnou vrstvou a
d’alšou skrytou vrstvou s explicitnou re-
prezentáciou.

Tento model pracuje lepšie s väčšou trénovacou mno-
žinou ako predchádzajúce modely, preto sme pou-
žili trénovaciu množinu o vel’kosti 17100. Testovaciu
množina sme adekvátne zvýšili na vel’kost’ 1900. Po-
užili sme 40 neurónov na prvej skrytej vrstve (takisto
kontextová čast’ vstupnej vrstvy mala 40 neurónov) a
50 neurónov na druhej skrytej vrstve.

Simulácie ukázali, že tento model sa už vie
úspešne naučit’ oba typy analógií, čo je obrovské
zlepšenie. Správanie síce nie je perfektné (testovacia
chyba po 150. epoche nebola 0%, ale 0.1%), no ve-

ríme, že testovacia chyba sa dá znížit’ ešte viac správ-
nym zvolením parametrov modelu (nám sa také para-
metre nepodarilo nájst’). Priebeh simulácií je znázor-
nený na obrázku 11.

Obr. 11: Výsledok učenia modelu s oddelenou vstup-
nou vrstvou a d’alšou skrytou vrstvou s explicitnou
reprezentáciou na dvoch typoch analógie.

4.4 Model s PCA s implicitnou reprezentá-
ciou

Obr. 12: Výsledok učenia modelu s PCA s implicit-
nou reprezentáciou na dvoch typoch analógie.

V modeli sme použili 300 neurónov na skrytej
vrstve, ktoré boli lineárne transformované do 49 ne-
urónov na vstupnej vrstve. Rýchlost’ učenia PCA sme
nastavili na hodnotu α = 0.0001. Vyššie hodnoty sa
ukázali byt’ kontraproduktívne a pri hodnote α = 0.1
sa model už nedokázal vôbec niečo naučit’. Tréno-
vacia chyba v takomto prípade nikdy nezliezla pod
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100%.
Oproti predchádzajúcemu modelu je tento model

približne šest’krát lepší v počte epoch. Trénovacia
chyba v poslednej epocha bola 0.05%, čo je v prie-
mere pol vzora na celú testovaciu množinu. Správa-
nie je zobrazené na obrázku 12.

4.5 Model s PCA s explicitnou reprezentá-
ciou

Tento experiment mal ukázat’, či explicitná reprezen-
tácia má prínos aj pri modeli s PCA. Parametre sú
identické ako pri modeli s implicitnou reprezentá-
ciou: 300 neurónov na skrytej vrstve transformova-
ných do 49 neurónov na vstupnej vrstve a rýchlost’
učenia α = 0.0001.

Model má zjavne horší výkon (obrázok 13) ako
predchádzajúci model. Testovacia chyba už bola o
čosi vyššia, 0.15%, a počet epoch narástol približne
štvornásobne.

Obr. 13: Priemer 10 simulácií modelu s PCA s expli-
citnou reprezentáciou na dvoch typoch analógie.

5 Záver

Nami navrhnuté modifikácie majú vel’ký prínos v
modeli Analogator. Model, ktorý ich používa, pre-
stáva byt’ závislý na jednom type analógie, ale je
možné ho učit’ aj na dvoch typoch, čo je krok vpred
v budovaní analogického uvažovania strojov. Naj-
lepší model, ktorý sme našli, je model rozšírený
o PCA, ktorý pracuje s implicitnou reprezentáciou.
Tento model sa dokázal najrýchlejšie učit’ (čo sa týka
počtu epoch) a každá inštancia modelu dávala vždy

nulovú trénovaciu chybu a takmer nulovú testovaciu
chybu. Naša explicitná reprezentácia pomáha mode-
lom efektívnejšie sa učit’ (okrem modelu s PCA), aj
ked’ niektorí kognitívni vedci by nesúhlasili s po-
užívaním explicitných reprezentácií. Otázka, ktorá
zostala nezodpovedaná je tá, či by model dokázal
fungovat’ aj pri troch, či viacerých typoch analógie.
Ďalší vývoj by mohol smerovat’ pri vyhodnotení mo-
delu spolu s našimi modifikáciami na iných problé-
moch, pri ktorých by sa mohlo bližšie objasnit’ ako
vel’mi zásadné sú naše modifikácie.
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Let Λ = (λ1,λ2, . . .) be an infinite sequence with
λi > 0. We say that a subset G of N is a generalized
difference set of type Λ if every positive integer i can
be expressed exactly λi times as a difference g2− g1
of two elements g1,g2 ∈ G. Λ is then called the fre-
quency sequence of G.

A natural question arises: Given an arbitrary fre-
quency sequence Λ as input, is there a generalized
difference set of type Λ? Results on various classes
of sequences are given in [Grošek and Jajcay, 1993],
[Jajcayová and Jajcay, 1999] and [Kopparty, 2008].
Most of the proofs are constructive, but re-
sult in sets with exponential gaps between suc-
cessive elements. To address this, two space-
conserving algorithms have been introduced in
[Jajcayová and Jajcay, 1999]: greedy and super-
greedy. Greedy searches for the lowest pair of num-
bers whose difference is the lowest missing differ-
ence at the moment and whose addition does not vio-
late the input frequency sequence. Supergreedy adds
the lowest possible number with the same restriction.

In addition to programming greedy and super-
greedy, we have developed and implemented a pair
of new algorithms: hybrid and modified greedy.

The hybrid algorithm is a combination of greedy
and supergreedy. Using a customizable intervention
point p > 0, we allow supergreedy to perform at most
p iterations without saturating the lowest missing dif-
ference d. If the cap p is reached, we add d using
greedy, reset the iteration counter and continue using
supergreedy. In practice, this results in a somewhat
denser set than is the case of greedy. Furthermore,
the hybrid algorithm eliminates differences system-
atically, which is a property supergreedy lacks.

The latter algorithm, modified greedy, addresses
greedy’s incapability of creating a generalized differ-
ence set of type Λ = (2,1,1, . . .). This can be reme-
died by a minor change in the original algorithm,
which results in our modified greedy version.
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Table 1: Comparison of Four Algorithms on Λ=(1,1, . . .)

Set Set Lowest Missing
Algorithm Size Maximum Difference
Greedy 3720 999,306,163 3067

Supergreedy 4569 999,618,436 33

Hybrid (p = 10) 3900 991,325,105 1497

Hybrid (p = 50) 4124 992,458,847 438

Modified greedy 3713 999,385,097 3052

Table 1 provides a comparison between these four
algorithms obtained using our program in C++. Each
row contains information about the beginning of a
generalized difference set for (1,1, . . .) after adding
the last number smaller than one billion to the set.

Our program can also be used to determine the
existence of generalized difference sets for “un-
known” frequency sequences; we consider the mod-
ified greedy algorithm to be the most suitable
for this purpose. Using supergreedy is not ad-
visable, as it appears to be capable of creating
a generalized difference set of type (3,1,1, . . .),
even though its existence has already been dis-
proved [Jajcayová and Jajcay, 1999]. Further evi-
dence speaking against supergreedy’s correctness is
its performance on (1,1, . . .), where it fails to add
the difference 33 for more than 7000 iterations – it is
still missing with elements as high as 3,810,949,977
present in the set. In this, our findings extend those
of [Jajcayová and Jajcay, 1999].
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(1999). Notes on subtractive properties of natural num-
bers. Bulletin of the ICA, 25:29–40.

[Kopparty, 2008] Kopparty, S. (2008). Results on fre-
quency sequences.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2014, p. 69
ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Ivana Kellyérová



Bounds on the Competitive Advice Complexity of Disjoint Path
Allocation

(Extended Abstract)
Michal Petrucha1∗

Supervisor: Michal Forišek1†
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Disjoint path allocation (DPA) is a special case of
the classic problem of call admission in communica-
tion networks. We consider a path on L+1 vertices,
where pairs of nodes request communication for an
unbounded time. A central authority is responsible
for deciding which calls to admit and which ones
to reject. There is an additional constraint that each
edge can serve at most one call. The goal is to maxi-
mize the number of calls admitted.

To study the difficulty of this problem, we use
competitive analysis to compare how much more dif-
ficult the online version is with respect to the of-
fline version. One classic result, which can be found
in [Borodin and El-Yaniv, 1998], states that no deter-
ministic online alogrithm can guarantee a better than
linear competitive ratio. The authors then go on to
describe a randomized algorithm which achieves a
competitive ratio of logL and further show that this
competitive ratio is asymptotically optimal for ran-
domized algorithms.

The problem of disjoint path allocation has also
been studied in the framework of advice complex-
ity. In this model, we examine how much additional
information about the input instance, served in ad-
vance, makes it possible to guarantee a better com-
petitive ratio. This additional information is referred
to as the advice string.

Various results about the advice complex-
ity of DPA have been published recently in
[Barhum et al., 2014]. The first result is that the
advice both required and sufficient for achieving
optimality is L− 1 bits. The authors then proceed
to establish both lower and upper bounds on the
competitive ratio in cases where the amount of
advice is constant.

Another interesting result in [Barhum et al., 2014]
is a modification of the algorithm for achieving op-
timality which requires a smaller amount of advice
at the expense of a higher competitive ratio. The al-
∗michal.petrucha@ksp.sk
†michal.forisek@ksp.sk

gorithm published in the paper can guarantee a com-
petitive ratio of c = k

k−1 for a positive integer k using
dlog(c/(c−1))e+L−1−bb(c−1)(L−2)/cc · (2−
log3)c bits of advice, where logx denotes the binary
logarithm of x.

We have modified this algorithm further and
present a simplified version which is able to guaran-
tee any competitive ratio c = (p+ q)/q for positive
integers p,q by only using dlog(p + q)e+ L− 1−
b(L−1)p/(p+q)c bits of advice. In other words, be-
side simplifying and generalizing the algorithm, we
got rid of the (2− log3) factor.

Finally, we employ a technique used in
[Böckenhauer et al., 2012] for the string guess-
ing problem to establish a lower bound on the
amount of advice required to achieve a compet-
itive ratio from the interval (1,4/3]. We show
that the amount of advice required to guarantee
these nearly optimal competitive ratios is at least
b(L−1)/2c+(L−1)(1−1/c) log(2−2/c)+(2/c−
1) log(2/c−1)b(L−1)/2c.
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For many species we know their DNA se-
quences (represented as strings over the alphabet
{A,C,G,T}). Given genomes of two related species,
we can identify corresponding parts of their DNA
sequences and visualize them as alignments. An
alignment of sequences s1 and s2 (parts of the two
genomes) is a pair of strings a1,a2 over the alpha-
bet {A,C,G,T,−} constructed from s1,s2 by insert-
ing dashes so that if a1,a2 are written in consecutive
lines, corresponding letters are above each other, as
can be seen in Fig. 1.

TAGAGGATGTT-A

T--ACGATG--CA

Figure 1: Sample alignment

Corresponding parts of alignments are hypothe-
sized to share evolutionary origin and often have sim-
ilar functions. Therefore, given an interval of posi-
tions in one sequence, it is desirable to find the cor-
responding interval of positions in another sequence
according to the alignment (called a mapping of an
interval). As the sequences can be very long, it is de-
sirable to perform such mapping efficiently and using
a small memory.

We propose an effective approach to accomplish
this task. First, the DNA sequences from the align-
ment are converted to sequences over the binary al-
phabet – letters are converted to ones and dashes to
zeros. Note that the information which letter is at a
certain position of a sequence is irrelevant for map-
ping – only the information whether there is a letter
or a dash matters.

The task can be now restated as follows: given an
integer n, find an integer m such that the m-th ’1’ in
the second sequence corresponds to the n-th ’1’ in
the first sequence, or that the m-th ’1’ in the second
sequence is the closest ’1’ to the ’0’ in the second
sequence to which the n-th ’1’ in the first sequence
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corresponds. To map an interval, we map both its
endpoints in this way.

To accomplish this task, we can use operations
rank and select. Given a binary sequence, operation
rank(i) returns the number of ones in the first i ele-
ments of the sequence, and operation select(i) returns
the position of i-th ’1’ in the sequence. Then for given
position n in s1, clearly m = ranks2(selects1(n)).
There are several efficient implementations of rank
and select known, which use very little additional
memory (see [González et al., 2005]).

Based on these operations we implemented a tool
which has a better time of mapping that known
liftOver utility [Kent et al., 2002], but worse over-
all time because of lengthy processing of the input.
Consequently, we developed another mapping tool
which preprocesses the input creating a compressed
file (with empirically estimated compression ratio be-
tween 17:1 and 19:1), and afterwards it produces
mappings in a relatively short time. From several
tests we conclude that while our tool is slower than
a recently published tool [Hickey et al., 2013], it uses
memory more efficiently and our mappings are more
accurate.

References
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Obtaining DNA sequence of an organism is a dif-
ficult problem as modern sequencing technologies
can only ”read” small pieces of the genome (called
reads). The goal of genome assembly is to ”glue”
these reads into one or more sequences (contigs).

In practice, computational biologists use heuris-
tic tools called genome assemblers (like Velvet
[Zerbino and Birney, 2008]). These assemblers have
several shortcomings: some of them produce very
fragmented sequences, others make many errors and
some require specific sets of reads.

In our work, we use probabilistic model defined
in [Ghodsi et al., 2013] that calculates likelihood of
the assembly, i.e. product of probalities of observing
reads from the assembled sequence. Our goal is to
find the assembly with the highest probability accord-
ing to this model. The model can describe character-
istics of reads from variety of sequencing technolo-
gies and thus, our assembler can handle reads from
all of these technologies and combinations.
Outline of our work. We start by preassembling
reads using Velvet with conservative settings to get
contigs which are quite short, but do not contain er-
rors. We also get information about which contigs
can be connected together represented as a graph.
Our goal is to find a set of walks in this graph (each
walk represents one contig formed by joining contigs
in the walk) with highest possible likelihood.

Our algorithm is based on simulated annealing
where we iteratively make small local changes in the
current set of walks. We slighly altered likelihood
computation by adding a penalty for parts of assem-
bly which occur in zero or very few reads, since these
areas are probably misassembled. This helps to bet-
ter guide our algorithm. Calculating assembly like-
lihood in this manner usually requires aligning all
reads against assembly which is quite expensive step.

To make our algorithm practical, we use following
observations to speed up assembly likelihood calcula-
tion. We can split assembly to several parts and align
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them to reads separately and then cache and reuse re-
sults. By doing this, we rapidly speed up the aligment
phase. We can prefilter the reads and keep only reads
which contain some k-mer from current part (we usu-
ally set k = 13). We plan to employ more advanced
string algorithms to make our algorithm even faster.
Experimental evaluation. We compared our al-
gorithm with commonly used genome assemblers
using Staphylococcus aureus dataset from GAGE
[Salzberg et al., 2012]:

Assembler N50 Errors
Allpaths-LG 1092 0
MSR-CA 2414 3
Velvet 762 17
Our algorithm 514 0

The N50
length is a stan-
dard measure
of set of contig
lengths and is
defined as the

largest length for which the collection of all contigs
of that length or longer contains at least half of the
total of the lengths of the contigs.

Our algorithm is sligtly worse than the best
state-of-the-art assembler Allpaths-LG, while outper-
forming several commonly used tools. However,
ALLPATHS-LG requires a very specific combination
of experimental data sets that are often not available.
On the other hand, framework of our algorithm en-
sures that we can take advantage of any combination
of data sets from a diverse set of technologies.

References
[Ghodsi et al., 2013] Ghodsi, M., Hill, C. M., Astro-

vskaya, I., Lin, H., Sommer, D. D., Koren, S., and
Pop, M. (2013). De novo likelihood-based measures for
comparing genome assemblies. BMC research notes,
6(1):334.

[Salzberg et al., 2012] Salzberg, S. L., Phillippy, A. M.,
Zimin, A., Puiu, D., Magoc, T., Koren, S., Treangen,
et al. (2012). Gage: A critical evaluation of genome as-
semblies and assembly algorithms. Genome research,
22(3):557–567.

[Zerbino and Birney, 2008] Zerbino, D. R. and Birney, E.
(2008). Velvet: algorithms for de novo short read
assembly using de bruijn graphs. Genome research,
18(5):821–829.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2014, p. 72
ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Vladimír Boža



An improved algorithm for ancestral gene order reconstruction
(Extended Abstract)

Albert Herencsár1∗

Supervisor: Broňa Brejová1†
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During evolution various mutations may change
the genome of an organism. Genome rearrangements,
like inversions, transpositions, chromosome fusions
and fissions, are evolutionary events that change the
order and orientation of genes in genomes. Recon-
struction of ancestral gene orders on a phylogeny is
known as the small phylogeny problem. On input we
have a phylogenetic tree (a binary tree describing the
evolutionary history). The leaves of the tree are the
extant species, and the internal nodes are their ances-
tors. We know the order of genes in the genomes of
extant species. The task is to reconstruct the gene or-
ders of ancestors, while minimizing the overall num-
ber of rearrangement operations that had to occur dur-
ing evolution.

Many genome rearrangement models were devel-
oped. We use the DCJ (Double Cut an Join) model
[Bergeron et al., 2006], which uses a single operation
called double cut and join to model every possible
genome rearrangement. This operation can be de-
scribed as follows: break up the genome at at most
two places and rejoin the created endpoints in a dif-
ferent way. The DCJ distance between two genomes
is the number of DCJ operations needed to transform
one genome into the other; it can be calculated easily
in linear time.

For most models of evolution, the small phylogeny
problem is NP-hard. A popular heuristic method
for solving this problem is using the steinerization
method. In this method we iteratively cycle through
the ancestral nodes of the phylogenetic tree and re-
place its genome with the median of genomes from
the three neighbouring nodes, if it yields a better so-
lution.

For studying the mitochondrial genomes of some
yeasts, a new software was needed that could han-
dle multiple chromosome structures and would pro-
vide more precise solutions than the current software
based on the steinerization method. A new univer-
sal method was developed for solving the small phy-
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logeny problem (PIVO) using an iterative local op-
timization procedure [Kováč et al., 2011]. Here in
every iteration we generate for every ancestral node
of the phylogenetic tree a set of candidate genomes.
Then by using dynamic programming we replace the
genomes in the phylogenetic tree with the best com-
bination of these candidates.

In this work we reimplemented the PIVO algo-
rithm and made further improvements to it. We
used a different initialization and candidate genera-
tion method. To avoid getting always the same local
optimum, the candidate selection was randomized.
We added the possibility to define which chromo-
some structure (linear, multilinear, circular, mixed)
is preferred. We added the possibility to use ”tabu
search” when searching for the local optimum and
penalize solutions which were generated previously.

We have also improved the running time of the
PIVO algorithm. When calculating, which combina-
tion of candidates is the best, many distance calcu-
lations are made. In most of the cases, we are cal-
culating the distance of genomes πi and σ j for many
pairs πi and σ j such that all πi have distance 1 from
some genome π and all σ j have distance 1 from some
genome σ . We have created a faster algorithm for
computing the breakpoint and DCJ distances in such
cases.

Our reimplemented PIVO algorithm is faster and
gives better results than the original one. We have
found a better evolutionary history for the yeasts from
the clade of Hemiascomycetes, lowering the needed
DCJ operations from 78 to 77.
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Zarovnávanie dvoch DNA sekvencií je jedným zo
základných bioinformatických problémov. Správne
zarovnanie identifikuje časti sekvencie, ktoré vznikli
z toho istého predka (zarovnané bázy), ako aj inzercie
a delécie v priebehu evolúcie (medzery v zarovnaní).
Obvykle takéto zarovnanie hl’adáme pomocou jed-
noduchých párových skrytých Markovovských mo-
delov (pHMM) [Durbin et al., 1998]. V tejto práci sa
zaoberáme možnost’ami použitia prídavnej informá-
cie o funkcii vstupných sekvencií (tzv. anotácie) na
zlepšenie kvality takýchto zarovnaní.

Klasifikácia na základe lokálnej informácie. In-
formácie sme zakomponovali pomocou klasifikáto-
rov, ktoré rozhodujú či dané pozície majú byt’ za-
rovnané k sebe alebo nie. Ako klasifikátor sme pou-
žili RandomForest [Breiman, 2001], pretože aktuálne
patrí medzi najlepšie klasifikátory.

Vstupné dáta pre klasifikátor sú okná vel’kosti w,
v ktorom sa nachádza w dvojíc báz v okolí daných
pozícií a ich anotácie (napr. či ide o gén alebo nie).
Výstup je hodnota z intervalu 〈0,1〉, ktorá označuje
istotu klasifikátora, že dané dve pozície majú byt’ za-
rovnané k sebe (v insert stave, že daná pozícia má
byt’ zarovnaná k medzere).

Ukázalo sa, že klasifikátor sa dokáže naučit’, ktoré
okná majú byt’ zarovnané k sebe a ktoré nie (Obr. 1).
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Obr. 1: Distribúcia výstupu klasifikátora pre pozi-
tívne a negatívne príklady. Pozitívne príklady sú tie,
ktoré majú byt’ zarovnané k sebe, negatívne príklady
sú tie, ktoré k sebe zarovnané byt’ nemajú.
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Zakomponovanie výsledkov klasifikácie do
pHMM. Vyvinuli sme 2 modely pre zarovnanie
sekvencií s anotáciami za pomoci klasifikátora, ktoré
sú založené na párových skrytých Markovovských
modeloch.

Model s klasifikátorom ako emisiou: (Obr. 2a)
V tomto modeli sme nahradili emisné tabul’ky sta-
vov výstupom z klasifikátora. Model však nie je ko-
rektný pravdepodobnostný model, pretože pravdepo-
dobnosti emisií nesčitujú do 1.

Emisné pravdepodobnosti sme prevzali priamo z
klasifikátora, ktorý trénujeme zvlášt’. Prechodové
pravdepodobnosti sme natrénovali zo zarovnaní z tré-
novacej vzorky.

Model s klasifikátorovou páskou: (Obr. 2b) Aby
sme vyriešili problém s korektnost’ou predošlého
modelu, navrhli sme alternatívu, ktorá navyše mode-
luje aj výstup z klasifikátora. Nemodelujeme teda len
dvojicu sekvencií, ale aj sekvenciu výstupov klasifi-
kátora.

V tomto modeli sme trénovali všetky parametre na
trénovacej vzorke zarovnaní obohatenej o pásku s vý-
stupmi z klasifikátora.

(a) (b)

Obr. 2: Modely s klasifikátorom
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V oblasti finančných trhoch je pomerne náročné 
identifikovať stratégie schopné generovať zisk aj po 
niekoľkých rokov od zavedenia. Predmetom tejto 
práce je nájsť vhodnú fitness funkciu, ktorá dokáže 
evolučným prístupom získať stratégie schopné 
pretrvať v zisku aj na dátach mimo trénovania. 

V práci sme si definovali sadu podmienok 
s atribútmi. Vstupom podmienok sú ekonomické 
indikátory a jednotlivé trhy ako časové rady. 
Spojením podmienok získavame jedincov, ktorí 
predstavujú určitú stratégiu obchodovania na 
finančných trhoch. Prezentujeme niekoľko 
prístupov pričom úspešnosť vyhodnocujeme na 
niekoľkých súboroch dát mimo trénovania.  

Práca pokračuje spojením najlepšie 
zoptimalizovaných jedincov do jednotného 
obchodného rozhodnutia. Jednotlivým atribútom 
jedincov sme priradili váhy. Podobne ako v oblasti 
neurónových sieti vedie ich sumarizácia 
k rozhodnutiu o nákupe či predaji. Ako najlepší 
experiment sa ukázala najjednoduchšia sieť 
s obmedzeným počtom jedincov z predchádzajúcej 
fázy. Najlepší experiment bol schopný udržať svoju 
výkonnosť až na 87% čo hodnotíme pozitívne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 1 Príkladné časové rady a najlepšie 

zoptimalizovaný jedinec 
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Reservoir computing provides a promising ap-
proach to efficient training of recurrent neural net-
works, by exploiting the computational properties of
the reservoir structure. Various approaches, ranging
from suitable initialization to reservoir optimization
by training have been proposed. In this work we
take a closer look at short-term memory capacity in-
troduced in Jaeger (2002). Memory capacity (MC)
has recently been investigated with respect to criti-
cality, the so called edge of chaos, when the network
switches from a stable regime to an unstable dynamic
regime (Boedecker et al., 2012). Whether the net-
work is in a stable regime or not is determined by
its sensitivity to perturbations of its initial conditions.
A measure for the exponential divergence of two tra-
jectories of a dynamical system is the Lyapunov ex-
ponent (LE). For estimating LE we used method de-
scribed in Sprott (2003, Ch. 5.6).

We focused on memory capacity of echo state net-
works (with tanh activation function whose symme-
try is important) at the edge of chaos and its depen-
dence on input data statistics and reservoir proper-
ties, because these issues have not been sufficiently
dealt with in the literature (Barančok and Farkaš,
2014). The observations can be summarized as fol-
lows: For uniformly distributed input data, the inter-
val shift matters, such that higher values increase MC
(Fig. 1). Similarly, the smaller interval range seems
to increase MC at the edge of chaos. In case of struc-
tured data, the results vary depending on data prop-
erties. Chaotic Mackey–Glass time series leads to
very high MC and the edge of chaos plays no role,
whereas for data produced by a 30th order nonlinear
autoregressive moving average system the MC be-
haves similar to uniform data. In case of chaotic laser
data, the data scaling confirms a desirable effect, con-
sistently with observations on uniform data. Last but
not least, reservoir sparsity appears to affect MC, not
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by decreasing the memory at the edge of chaos, but
by shifting the network configuration towards more
stable regimes (with negative Lyapunov exponents).

Figure 1: The effect of random data interval shift on
memory capacity as a function of the Lyapunov ex-
ponent, illustrated for two input data intervals with
uniform distribution. Top (’+’): interval (0, 5), bot-
tom (’o’): (5, 10).
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Abstrakt: V tomto článku prezentujeme preštudo-
vané metódy na generovanie syntetických obrázkov
3D scén v štýle umeleckých ilustrácií. Budeme tiež
rozoberat’ ako vytvorit’ pásovú textúru, jej prispôso-
bitel’nost’ ohl’adom prerozdelenia textúry na viacero
pásov, volitel’nost’ farby, alebo vytvorenie z pásovej
textúry postupne plynulú (difúznu). Spomenieme aj
lesk objektu, ako sa vytvára, prerozdel’uje na viacero
častí a mení tvar, ako funguje jeho posun, v súvislosti
s posunom pásovej textúry.

Kl’účové slová: OpenGL, komixova ilustrácia, pá-
sová textúra, zvýraznená oblast’ na povrchu objektu-
lesk

1 Úvod

Osvetlenie a tieňovanie 3D scény zohráva kl’účovú
úlohu pri vizuálnych príbehoch, ako sú filmy,
videohry a rôzne digitálne zobrazenia. Získat’
požadované osvetlenie scény, vyžaduje kompliko-
vané ovládanie osvetlenia. Bolo navrhnuté vel’ké
množstvo interaktívnych metód osvetlenia, ktoré
boli úspešne aplikované na fotorealistický osvetl’o-
vané scény. Avšak význam tieňa a svetla v pripade
ne-fotorealistického osvetl’ovania scén ako sú napr.
digitálne animácie, je trochu odlišný ako pri fotorea-
listickom zobrazení.

Pri vytváraní animovaných snímkou sa často z
umeleckých dôvodov vyžaduje, aby sa tieňovanie
na ploche presunulo, čím sa realistické zobrazenie
mení na viac dramatickú animáciu. Ciel’om umelcov
je nestarat’ sa o umiestnenie svetelných zdrojov, ale
animovat’ zatienené plochy, bez ohl’adu na fyzikálnu
správnost’. Napokon v tradičných kreslených animá-
ciách sa používajú jednotné sfarbenia v abstraktnej
forme, čo ponúka pružnejší štýl zobrazenia, ako
osvetlenie založené na fyzike. Na druhej strane
lesklé plôšky nám nielen zvýrazňujú najjasnejšie
oblasti na povrchu objektu, ale aj zdôrazňujú drs-
nost’ povrchu, alebo rôzne materiálové vlastnosti v
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abstraktnej forme.

2 Štylizované svetlo a tiene pre kres-
lené animácie

V článku [3] je navrhnutá intuitívna metóda, ktorá
umožňuje užívatel’ovi vytvárat’ a upravovat’ štylizo-
vané svetlo a tieň v reálnom čase priamou manipulá-
ciou kreslených- tieňovaných plôch.
Návrhári pochopitel’ne radšej manipulujú s objektmi
priamo, pomocou myši, alebo iných zariadení, než
ručne nastavovat’ hodnoty parametrov. Hodnoty sa
môžu menit’ v reálnom čase na obrazovke, pomocou
operácie kliknite na tlačidlo - a - t’aháte. V niektorých
prípadoch, dizajnéri môžu zmenit’ tvar lesku, Obr. 1,
pomocou nastavenia svetelných zdrojov. Dokonca aj
pri výrobe kreslených- tieňovaných plôch, sa zvy-
čajne pohybuje sivá oblast’ a zmena smeru osvetlenia
je nepriamym prostriedkom na dosiahnutie ciel’a.

V prvom prípade prezentovaný algoritmus automa-
ticky vypočíta novú pozíciu pre zdroj svetla, aby boli
dosiahnuté požadované zmeny v tieňovanej oblasti.
Druhá metóda používa jednoduché transformácie
vektorového pola, umožňujúce flexibilnú manipulá-
ciu lesku, vrátane posunu, rotácie, škálovania, preroz-
delenia a rozštvorčekovania.

2.1 Prispôsobovatel’né svetlo a tieň

Majme 3D objekt M. Predpokladáme, že dotyková
rovina povrchu M, pre ktrú platí p ∈M, je reprezen-
tovaná dvoma vektormi du(p) a dv(p), definované lo-
kálnymi súradnicami, spojitou funkciou p.
Tiež predpokladáme, že máme plochu normál N =
N(p), Obr. 2, ktorá je lokálne spojitá funkciou p.

2.2 Tvorba prispôsobitelnej Tienistej ob-
lasti

V prípade tvorby počítačovej animácie, predpokla-
dáme, že zdroj svetla je bod, alebo smerové svetlo.
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Tienisté oblasti sú difúznym komponentom, urče-
ným smerom osvetlenia a odkazujú sa na miesta po-
vrchu, ktoré vykazujú odrazivost’ podobnú Lamber-
tovmskému povrchu, nie tieňmi, ktoré vrhajú z jed-
ného objektu na iný.
Majme dané hodnoty tienistej oblasti:

δ1,δ2, ...δm, kde platí

(−1 = δ0 < δ1 < δ2 < ... < δm)

a majme tiež tienistú oblast’ Di, ktorá je definovanú
ako Di := {p ∈M|δi−1 ≤ 〈Ld ,N(p)〉< δi}},
pre i = 1,2, ...m, kde Ld je vektor smeru osvetlenia a
< ., . > - označuje skalárny súčin.
Každej tienistej oblast’ je potom priradená knštantná
farba. Pokial’ chce niekto presúvat’ zatienené plochy,
musí presunút’ aj svetelný zdroj. Toto by malo
byt’ vykonané pri každom snímku animácie svetla.
Môže to však vyžadovat’ vel’ké množstvo pokusov a
omylov kým sa získa požadovaný výsledok.

Preto navrhovaný algoritmus nahradil presúvanie
svetelného zdroja, presunutím tienistej oblasti. Takto
popresúva intenzitu z bodu Pa do d’alšieho bodu Pb,
oba body sa nachádzajú na povrchu M a sú určené
pomocou polohovacieho zariadenia. To vyžaduje
nájst’ nový smer svetla Ldnew , pre ktoré platí:
〈Ld ,N(pa)〉= 〈Ldnew,N(pb)〉.

Obrázok 2 vysvetl’uje algoritmus pre dosiahnutie
tohto ciel’a. Nech L(pa) reprezentuje smer svetla Ld v
bode pa, podobne ako L(pb), ktoré reprezentuje Ldnew

v bode pb. Následne jednoducho porovnáme L(pb)
s L(pa), teda nové svetlo v dotykovej rovine pb by
malo mat’ rovnaké lokálne súradnice ako dotyková
rovina v pa. Ďalej odvodený Ldnew z L(pb) je presu-
nutý spat’ do globálnych súradníc z pb dotykovej ro-
viny.

2.3 Tvorba prispôsobitel’ného lesku (zvý-
raznenia)

Začneme s l’ubovol’ným umiestnením svetelného
zdroja, ktorý zvýrazňuje počiatočné osvetlenie ob-
jektu M. Svetelný vektor, smeru osvetlenia L, môže
byt’ odlišný od globálneho svetla Ld z predchádzajú-
cej časti. Použitím lokálnej dotykovej roviny p ∈M,
môžeme zapísat’ výraz pre l’ubovol’ný vektor pol’a
{H(p)}p∈M:

H(p) = Hu(p)du +HN(p)N .

Domnienkou je, že pre tieto oblasti M, je dané
ε(0 < ε < 1.0) a vektorové pole {H(p)}(p∈M:

Ω[ε] := {p ∈M|〈N(p), Ĥ(p)〉> 1− ε}, (1)

kde ̂ označuje normalizáciu,

Ĥ(p) := H(p)/‖H(p)‖.

Nechajme H0(p) := (L + V )/‖L + V‖, aby bol
vektorom, kde L je svetelným vektorom a V je vektor
pohl’adu idúci z bodu p. Pokial’ H(p) = H0(p),
potom Blinnov model hovorí, že ak p sa nachádza
v Ω[ε] priradí sa bodu povrchu farba lesku, tak
ako to vidno na prvom jabĺčku z l’ava na Obrázku
1. Zadefinujme si Ω[ε] ako zvýrazňovanú oblast’,
a tienistej oblasti nastavíme Ω[ε] na (jednotnú)
konštantnú zvýrazňujúcu farbu (zvyčajne to býva
biela farba). Súvisiace vektorové pole {H(p)}p∈M v
(1) je označované ako zvýrazňujúce vektorové pole.

V skutočnosti je zvýraznená oblast’ definovaná ako
zvýrazňujúce vektorové pole. Každá transformácia
vektorového pola dokáže vykonávat’ operácie so zvý-
raznenou oblast’ou. Napríklad posunom zvýrazňujú-
ceho vektorového pola sa myslí posun zvýrazňova-
nej oblasti. V tejto súvislosti môžeme hovorit’ o al-
goritme, ktorý dokáže uskutočňovat’ priamu manipu-
láciu so zvýraznenou oblast’ou bez zložitých funkci-
onálnych zmien parametrov.

3 Cel-Shading

Cel shading (toon shading) je efektom, ktorý sa
využíva na 3D vykresl’ovanie tak, aby 3d scény
budili dojem komixovej ilustrácie. Toto bolo využité
v mnohých hrách, ako sú XII alebo Zelda Wind
Wakers.

Finálny rendering používa difúzne textúry. Al-
goritmus na generovanie takéhoto obrazu vyžaduje
použitie dvoch odlišných funkcií na GPU:
Diskretizáciu úrovne difúzneho osvetlenia, úrovne
osvetlenia a čierných obrysov na okrajoch.

Toto sa zvyčajne vykonáva pomocou dvoch častí,
alebo niekedy i viacerých. Najprv sa vykreslí scéna
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v backbuffery 1 s osvetlením, ktoré je modifikované
pomocou úrovňovej funkcie. V d’alšom kroku sú
k dispozícií iba normály a posledným krokom je
detekcia hrany pomocou algoritmu (Sobel filter), na
pridanie čierneho obrysu.

Ďalšia možná technika: vykreslí objekt s osvetle-
ním, odstráni prednú stranu a nadství kontrast, aby
obrys bol súvislá čierna farba.

Najt’ažšou čast’ou je určit’ hranicu objektu. V sku-
točnosti pracujeme na princípe spracovania každého
vrcholu samostatne (vertex shader), alebo prechá-
dzame po jednotlivých obrazových bodoch (fragment
shader). Takymto spôsobom je značne obtiažné spra-
covávat’ hrany. S podobným problémom sa môžeme
stretnút’ pri drôtovom modely, avšak teraz chceme
vonkajšiu hranicu objektu a nie mnohouholníky.

3.1 Obrys

Nato aby sme dostali obrys okolo útvaru, potre-
bujeme zistit’ hodnotu uhla medzi normálovým
vektorom vrcholu a vektorom pohl’adu smerujúceho
do toho istého vrcholu. Pokial’ sa hodnota uhla
pohybuje blízko hodnoty π/2 (90◦), potom sa daný
vrchol nachádza na hrane. Po nájdení nášho vr-
cholu na hrane, priblížime sa k jeho normále a týmto
spôsobom nájdeme obrys okolo útvaru, ako na Obr. 3.

3.2 Úroveň osvetlenia

Existuje mnoho spôsobov ako získat’ rovnice osvet-
lenia modelu. Najl’ahším spôsobom pre umelcov je
použit’ svetelnú textúru, Obr. 4. Preto sa používa
Lambert faktor ako UV vzor textúry. Textúra sa
následne implementuje na objekt pomocou Euclidia-
nového delenia.

3.3 Finalizácia Shaderu

Na záver stačí skombinovat’ oba efekty, teda vynáso-
bit’ Lambert faktor s obrysom útvaru, tak ako je na
Obr. 5, tým dostaneme požadovaný výstupný objekt.

1Pri pojme buffer, ide o určitú oblast’ pamäti, ktorá je pri-
delená na ukladanie obrazových dát. Do backbufferu sa ukladajú
dáta, ktoré sa majú na obrazovke ešte len vykreslit’.

4 Implementácia

Našou úlohou je vytvorit’ editačný program pre nefo-
torealistické zobrazenie scén a objektov.

4.1 Načítanie objektu

Vstupom je súbor, ktorý nesie informáciu o pozíciách
vrcholov a plochách, ktoré objekt vytvárajú.

4.2 Tvorba textúry pre rendering

Na načítaný objekt aplikujeme textúru vyrobenú po-
mocou shaderu, kde na základnú farbu objektu ap-
likujeme funkciu cos(θ), kde uhol θ je uhol medzi
vektorom k pozorovatel’ovi a normálovým vektorom
v bode.

Prvú textúru akú sme aplikovali na objekt bola di-
fúzna textúra, teda prechody medzi farbami boli ply-
nulé tak, ako na Obr. 6.

Aby sme dosiahli nefotorealistický efekt [5] ren-
deringu podobný ako je v japonských kreslených
mangá, použijeme namiesto spojitého tieňovania, tie-
ňovanie pomocou niekol’kých pásov [7]. Riadky v
textúre, pásy, môžu byt’ rovnakej farby, alebo rôz-
nej farby. Pásy sme vytvorili konštantným tieňo-
vaním tak, že príslušný pás sme vyfarbili základ-
nou farbou vynásobenou konštantou podl’a vzt’ahu
FRGBi =CRGBi, kde výsledná farba FRGBi pásu i je
súčin základnej farby CRGB a indexu pásu. Výsledok
renderingu je na Obr. 7.

Ďalej môžeme vytvorit’ textúru s pásmi, ktoré budú
postupne utlmené [8], Obr. 8. Takú textúru môžeme
jednoducho získat’ lineárnou interpoláciou medzi už
vypočítanou textúrou z Obr. 6 a pásovou textúrou z
Obr. 7. Vd’aka tejto textúre, môžeme na niektorých
miestach modelu pozorovat’ tónovaný prechod fareb-
ných pásov, ako je priblížené na Obr. 8. Miesto od-
kial’ sa bude textúra postupne menit’ podl’a cos(θ)
sa dá tiež prispôsobit’ podl’a užívatel’om daného pa-
rametra.

4.3 Zvýraznenie obrysu modelu

Obrys je kl’účovou vizuálnou informáciou na zvýraz-
nenie geometrie objektu. V d’alšom fragment shadery
uvedieme výpočet vonkajšieho obrysu objektu a vnú-
torných obrysov [2]. Vyrátame si dva skalárne súčiny,
v ·n a l ·n, kde v je vektor pozorovatel’a, l je vektor
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k svetelnému zdroju a n je normálový vektor troju-
holníkovej plôšky. Hrúbka vonkajšieho obrysu sa dá
prispôsobit’ podl’a vstupného parametra. Na Obr. 9
vidíme výslednú siluetu objektu.
Nasledovný kód ukazuje spôsob výpočtu pásového
tieňovania vo fragmet shadery:

float t = clamp(dot(lightDir, n), 0, 1);
float silhouette =

abs(dot(vec3(0, 0, 1), n));
vec4 color =

texture2D(tex,vec2(1.0-silhouette,t));

4.4 Rendering lesku

Lesklé plôšky na objekte nám nielen zvýrazňujú
najjasnejšie oblasti na povrchu objektu, ale aj zdô-
razňujú rôzne materiálové vlastnosti v abstraktnej
forme. Vo fragment shadery kontrolujeme či skalárny
súčin, H · n, nadobúda hodnoty väčšie ako (1− ε),
kde ε je uživatel’sky definovana šírka lesku. H sme
si označili vektor, pre ktorý platí, H0(p) := (L +
V )/‖L+V‖, kde L je svetelným vektorom a V je vek-
tor pohl’adu a n je normála trojuholníkovej plôšky.

4.4.1 Obrys lesku

Aby sa komixová ilustrácia ešte viac zdôraznila,
vytvoríme obrysy okolo lesku, zvýraznenej plôšky,
ako na Obr. 10. Obrys lesku sa vytvorí na miestach,
kde platí, že H · n > (1− ε − ε · 0.1) a sú to pixle na
hranici lesku vyznačené čiernou farbou.

Nasledovný kód ukazuje spôsob výpočtu lesku vo
fragment shadery:

float e = 0.01;
if (dot(H,n) > (1 - e - e * 2.1))

//cierny obrys highlight_lesku
{

color = vec4 (0, 0, 0, 1);
if (dot(H,n) > (1 - e))
color = vec4 (1, 1, 1, 1);
//highlight_lesk

}
gl_FragColor = color;

4.5 Interaktivita a ovládanie

Pochopitel’ne, návrhári a aj mnohí umelci manipu-
lujú omnoho radšej s objektmi priamo, pomocou
myši, alebo iných zariadení, než ručne nastavovat’
hodnoty parametrov. Hodnoty sa môžu menit’ v
reálnom čase na obrazovke, pomocou operácie
kliknite na tlačidlo - a - t’aháte.

Na Obr. 11 si môžeme všimnút’ vytvorené použí-
vatel’ské rozhranie za pomoci knižnice GLUI.

4.5.1 Kamera

Kamera je ovládatel’ná nielen na ovládacom panely,
ale aj šípkami a myškou. Šípkami,hore- dole, sa dá
priblížit’, alebo vzdialit’ od objektu a myškou sa do-
kážeme pohybovat’ okolo nášho objektu.

4.5.2 Výber farby

Vo farebnej škále je potrebné si vybrat’ farbu, klik-
nút’ na ňu a myška nám vráti na akú hodnotu bolo
kliknuté. Farebnú škálu sme vyrobili pomocou šest’-
uholníka so stredovým bodom, ktorému sme prira-
dili bielu farbu. Ostatným vrcholom sme priradili zá-
kladne farby z HSV modela farieb [4], podl’a modelu
farebnej kocky.

4.5.3 Počet pásov

Premenná počet pásov načítava zadané hodnoty z edi-
toru a následne ich vykresli na vzorovú textúru a aj na
náš objekt.

4.5.4 Menenie hrúbky vonkajšieho obrysu

Obrys sa nám mení zároveň s meniacou sa vstupnou
hodnotou na ovládacom panely.

4.5.5 Zmena polohy osvetlenia

Poloha osvetlenia máme označenú ako malý bod, kto-
rému môžeme menit’ súradnice spolu s polohou pre
zdroj svetla.
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Obr. 1: Ukážka priamej manipulácie štylizovaného
tieňovania. Prvé dva obrázky v l’avo ukazujú vý-
sledok po premiestnení zatienenej plochy. Na ostat-
ných obrázkoch môžeme vidiet’, ako sa zo zaoble-
ného tvaru lesku dajú tvarovat’ „okienka“ lesku, inak
povedané rozštvorčekovat’ lesk. Obrázok je prevzaný
z článku [3].

Obr. 2: Ladenie tieňovanej oblasti. Prenos difúznej
intenzity od Pa do Pb, čo znamená zmenu smerového
svetla.

Obr. 3: Na obrázku sú znázornené obrysy čajníka.

Obr. 4: Na obrázku vidno tienisté oblasti čajníka a na
pravo vidno pásovú textúru aplikovanú na objekt.

Obr. 5: Na obrázku je znázornené ktoré efekty treba
skombinovat’.

Obr. 6: Difúzna farba vážená funkciou cos(θ) na ob-
jekte. L’avý obrázok ukazuje výsledný objekt a na-
pravo je vidiet’ vypočítanú textúru.
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Obr. 7: Shader s pásovou textúrou. L’avý obrázok
ukazuje výsledný objekt a napravo je vidiet’ vypo-
čítanú textúru so siedmimi pásmi odvodených od zá-
kladnej zelenej farby CRGB = (200,200,0).

Obr. 8: Shader s pásovou textúrou postupne sa tó-
nuje. L’avý obrázok ukazuje výsledný objekt a na-
pravo je vidiet’ vypočítanú textúru so siedmimi
pásmi odvodených od základnej zelenej farby CRGB =
(64,224,208). Napravo zblížený efekt tónovaného
prechodu na objekte.
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Obr. 9: Shader so siluetou. Obrázky ukazujú výslednú
siluetu objektu.

Obr. 10: Shader s leskom a jeho obrysom.

Obr. 11: GLUI ovládanie pre náš editor.
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Abstract: We present a highly customizable inter-
face for gestural interaction with the desktop envi-
ronment. In this paper we describe our approach to
definition, detection and recognition of three dimen-
sional, user-defined gestures. We propose a method
of matching these gestures with keyboard events
which are executed once the gesture is recognized.
Our interface also includes an interactive mouse cur-
sor controlled by hand motion, allowing the user to
control the whole operating system using only his
body and the defined gestures.

Keywords: gesture recognition, human computer in-
teraction, gestural interfaces

1 Introduction

The rapid advancement in the industry of personal
computing over the last 40 years is undeniable by
all means. Capabilities provided by electronic de-
vices, such as processing speed or memory capacity,
have grown exponentially, and allow us to complete
tasks that would seem unimaginable just a couple of
years ago. Knowing what we can accomplish by us-
ing computers is highly important without doubt, but
the way how we accomplish certain task is almost as
important, if not more important.

While portable devices such as mobile phones,
tablets, or laptops have already gone through their
own revolution in the human computer interaction
domain by incorporating touch interfaces and voice
recognition, the way we interact with our home
computers has not changed much over the past few
decades. We still use the good old mouse and key-
board as our primary input devices, and compared to
the great progress other pieces of computer equip-
ment have been through, these peripherals might
seem like relics now.

There is no doubt that touch user interfaces signif-
icantly improve the natural feel of interaction with an
electronic device, however, they still require the user
to handle the device directly, using at most 10 fingers

∗jakkub@gmail.com
†pavol.fabo@gmail.com

Figure 1: Depth map is computed by analyzing
speckle pattern emited by infra-red laser projector.

in two dimensional interaction space. On the other
hand, free-form gestural interfaces utilize the whole
potential of the human body, and often the body is the
only input device for these interfaces [Saffer, 2008].

In this work we describe a free-form gestural inter-
face which allows the user to control the computer by
performing full body gestures in three dimensional
space. Our interface is not limited to a certain soft-
ware that was particularly designed for gestural inter-
action; it works with any software that can be con-
trolled with a keyboard or a mouse, therefore effec-
tively replacing these two peripheral devices with a
single human body. The user is able to define his
own set of gestures and assign each gesture a key, or
a combination of keys; a press of these keys will be
emulated in the desktop environment whenever the
user performs defined gesture. Moreover, we let the
user manipulate the mouse cursor using hand move-
ments, thus allowing to control basically the whole
operating system using nothing but one’s own body.

2 Motion Sensing

For the purposes of our work, we use the Kinect, a
motion sensing device featuring an RGB camera, a
depth sensor and a multi-array microphone. We have
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chosen this sensor for several reasons. First, the users
are not required to wear or hold any type of additional
controller, resulting in more natural movements. Sec-
ond, Kinect offers full body skeletal tracking and is
able to compute the position of 20 body joints in real-
time.

Computation of the human skeleton position is
done in a two stage process. First, the depth map
(shown in Figure 1) is computed using the depth
sensor, which consists of an infra-red laser pro-
jector and an infra-red camera. As explained in
[Khoshelham and Elberink, 2012], the laser source
emits a single beam, which is split into multiple
beams by diffraction, creating a constant speckle pat-
tern. Projection of the speckle pattern is captured by
the infra-red camera and correlated against a refer-
ence pattern, which is stored in the memory of the
sensor. “When a speckle is projected on an object
whose distance to the sensor is smaller or larger than
that of the reference plane the position of the speckle
in the infra-red image will be shifted in the direc-
tion of the baseline between the laser projector and
the perspective center of the infra-red camera. These
shifts are measured for all speckles by a simple image
correlation procedure, which yields a disparity im-
age” [Khoshelham and Elberink, 2012]. The depth of
the points is then measured using a triangulation pro-
cess.

Once the depth information is known, the body
parts are computed using a randomized decision for-
est classifier trained on hundreds of thousands of
training images. The position of the skeletal joints
is then inferred from the body parts using mean shift
algorithm [Shotton et al., 2013]. Figure 2 shows two
skeletons projected onto a 2D plane.

3 Gesture Definition

Considering our goal - mapping body gestures onto
keyboard events - we must distinguish two types of
gestures: static and dynamic.

Static gestures are gestures which do not depend
on motion and are defined as a pose of the user’s body
at a given time that somehow differs from the user’s
natural, default pose (e.g. the user is leaning to the
left). We will refer to static gestures as postures.

Dynamic gestures on the other hand “require mo-
tion and are based on the trajectory that is formed dur-
ing the motion in question” [Reifinger et al., 2007]
(e.g. the user raises his left hand, see Figure 3).

Figure 2: Each skeleton contains 20 joints.

Figure 3: Timeline of the dynamic gesture raise left
hand.

For our purposes, we treat postures as if the user
was holding down assigned key for the whole time
the posture is being recognized. On the contrary, we
consider the dynamic gesture as if the user pressed
and released assigned key at the exact moment the
dynamic gesture was recognized.

In the definition process, the user is required to per-
form the gesture just once as we followed the one-
shot learning concept in our work.

In order to store user-generated gestures internally,
we define skeleton frame SF as a set of 20 body
joints. One body joint Jt is represented as a single
point in three dimensional euclidean space.

SF = {Jt}, t ∈ JointTypes,

Jt = (x,y,z)
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3.1 Postures

To define a posture, we simply let the user demon-
strate his desired body pose that should be recognized
as this particular posture. When the user is standing
still, one skeleton frame is captured and stored into a
gesture repository.

To determine whether the user is standing still or
not, we analyze the the motion of the skeleton in the
last 45 frames. If the total motion during the last
45 frames decreases under the defined threshold, we
consider the skeleton stationary enough to capture the
skeleton frame. The total motion of the last n frames
is defined in Equation 1.

Mn =
n−1

∑
i=0

d(SFi,SFi+1), (1)

where d(SFi,SFi+1) is the motion between two con-
secutive frames and is defined in Equation 2.

d(SFj,SFk) = ∑
t∈JointTypes

d(Jt ,Kt); Jt ∈ SFj,Kt ∈ SFk

(2)

3.2 Dynamic Gestures

The definition of dynamic gestures is similar to the
definition of postures, except we must capture the
whole motion of the body. Therefore we wait until
the motion M45 in the last 45 frames decreases under
the defined threshold. At that moment, the skeleton
is stationary enough and the user is instructed by the
program that he can perform his intended gesture at
any time from now on.

Next, we wait until motion in the last 15 frames
is greater than defined threshold, which indicates the
user has begun to perform his gesture. From this mo-
ment, we capture and store each skeleton frame until
M15 is lower than the defined threshold, which im-
plies the user is done with performing and the captur-
ing is halted, as seen in Figure 4.

As the capturing starts at the point when the user is
already performing, we must append several frames
from the skeleton history to the beginning of the se-
quence, which allows us to store the whole performed
motion.

Figure 4: Total motion M15 while performing gesture
raise left hand. Yellow line is the threshold, where
capturing begins and ends.

4 Gesture Recognition

4.1 Postures

The attempt to recognize postures is being done every
time a new skeleton frame is received from the sensor.
When the recognizer receives a skeleton frame, the
skeleton, or candidate posture, is classified against
the set of template postures defined by the user. To
recognize postures, the user is also required to define
one default posture, which is the user’s neutral, pri-
mary pose.

To determine whether the candidate posture Pcan

correlates to the template posture Ptem, we must first
extract features by comparing the template posture
Ptem to the default posture Pde f . In the case of pos-
ture recognition, we refer to the feature as a joint of a
skeleton, whose position has changed more than de-
fined threshold in at least one of the axes. To ensure
the values are not dependant on the user’s position
within the room, we measure each joint’s relative po-
sition to the Hip Center joint, which is the root joint
in the bones hierarchy.

Next, we need to analyze if the joints in the can-
didate posture Pcan correlate to the joints which have
been declared as features in the template posture Ptem.
If all these feature joints in the Pcan lie within the
neighborhood of the feature joints in Ptem, the pos-
ture is recognized.

Separate features for each template posture allows
the recognizer to recognize more than one posture in
the same skeleton frame, if these postures affect dis-
joint sets of joints. Thus, the user is allowed to com-
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bine multiple postures at the same time.

4.2 Dynamic Gestures

The problem with recognizing dynamic gestures in
real-time is that it is never entirely clear whether the
user is performing a gesture intentionally, or is just
moving for some other reason with no intention to
cause an interaction. For that reason, we consider ev-
ery continuous movement as a potential gesture and
we try to classify that movement.

We extract these continuous movements from the
stream of skeleton frames using the same technique
as described in Section 3.2. Whenever the total mo-
tion M15 raises over the defined threshold, we start
capturing the motion frame after frame, until M15 de-
creases under that threshold. To ensure that the whole
motion is captured, several frames from the skeleton
history are appended to the beginning of the captured
sequence. We will refer to this sequence as a candi-
date gesture.

Classification of the candidate gesture against the
set of template gestures defined by the user is done
using modified $P Point-Cloud Recognizer described
by [Vatavu et al., 2012]. $P is mostly based on the $1
Unistroke Recognizer from [Wobbrock et al., 2007],
which is an instance-based nearest-neighbor classifier
with a Euclidean scoring function.

The $1 algorithm includes four steps:

1. The original raw input path defined by indefinite
number of points is resampled to N equidistantly
spaced points.

2. The gesture is rotated so the angle between x-
axis and the line defined by the centroid of the
gesture and gesture’s first point is 0◦.

3. The gesture is scaled to a reference square and
translated so that its centroid lies at (0,0).

4. Candidate points are compared to each set of
template points by computing the average dis-
tance between corresponding points. The tem-
plate gesture with the least distance to can-
didate gesture is the result of the recognition
[Wobbrock et al., 2007].

The $P algorithm, unlike $1, does not repre-
sent gestures as ordered series of points, but as un-
ordered sets, or clouds. This allows to recognize
multiple strokes independently on the number of

strokes, stroke ordering and stroke direction. The
algorithm associates each point in candidate cloud
to exactly one point in template cloud using greedy
matching function so the total distance between each
pair of points is minimum. The template with
the smallest total distance is the classification result
[Vatavu et al., 2012].

We have adjusted the $P algorithm for our pur-
poses by implementing three dimensional geometry.
Trajectory of each joint formed during the movement
is treated as a single stroke whose points are defined
by consecutive sequence of skeleton frames. As a
result, the input for the recognizer includes multiple
strokes in three dimensional space, where number of
strokes = number of joints and number of points =
number of frames. The output is the template ges-
ture with the smallest total distance to the candidate
gesture.

To allow the user being able to perform multiple
gestures at the same time (and therefore executing
multiple actions in the desktop environment at the
same time), we decided to divide the full body skele-
ton into three regions: left hand, right hand and body.
Each region is being sent into separate gesture recog-
nizer and is entirely independent on the other regions.
However, each recognizer implements the same algo-
rithm described above.

4.3 Mapping Gestures on Keys

Each user-defined gesture can be assigned a key, or
a combination of keys; whenever this gesture is rec-
ognized by a recognizer, a press of these keys is em-
ulated by sending appropriate keyboard event mes-
sages to the operating system. If a posture is rec-
ognized, given keys are being held down continually
until the posture is no longer recognized.

As we have four gesture recognizers running si-
multaneously, the user is also able to send combi-
nation of keys by performing dynamic gesture while
standing in a posture. The number of possible com-
binations is even higher considering the user is al-
lowed to combine multiple postures at the same time.
An overview of the whole recognition and emulation
process is shown in Figure 5.

Since we treat every movement of the user as a
potential dynamic gesture, only gestures recognized
with confidence better than the threshold are having
their keyboard event sent to the operating system.
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Figure 5: Overview of the recognition pipeline.

5 Mouse Cursor Control

To allow full control over the whole desktop envi-
ronment, we have implemented emulated mouse cur-
sor manipulation utilizing detection and analysis of
the hand movement. The user is able to control the
mouse cursor on the computer screen simply by mov-
ing the hand in desired direction. Hand movement
along the y-axis results in cursor being shifted up or
down; movement along the x- and z-axis will cause
the cursor being shifted to the left or right.

Each time a skeleton frame is received from the
sensor, we compute the number of pixels the mouse
cursor will be shifted in each axis by measuring the
difference between the position of the hand in the cur-
rent and last frame. Let dx and dy be a number of

pixels to move the mouse in x and y direction respec-
tively, H be a current position of the hand, G be a
position of the hand in the previous frame, and s be a
mouse sensitivity constant, then

dx = ((Gz−Hz)− (Gx−Hx))∗ s (3)

dy = (Gy−Hy)∗ s (4)

Left and right click of a mouse button can be
triggered by voice commands using Kinect’s built-in
speech recognition engine.

6 Conclusion

We have presented a highly customizable three di-
mensional gestural interface which allows the user
to control the entire operating system using dynamic
gestures, postures and voice commands. The main
asset of our work is that the user is able to tailor the
interface by defining his own set of gestures and as-
signing each gesture a keyboard event, which is exe-
cuted every time the gesture is recognized. Each user
is able to personalize the interface so it meets his in-
dividual requirements.

Our implementation includes three dynamic ges-
ture recognizers focused on three different parts of
the body, one posture recognizer, and a hand motion
recognizer to support the control of the mouse cur-
sor. Recognizers works simultaneously, thus allow-
ing the user to perform multiple dynamic gestures at
the same time, combine dynamic gestures with pos-
tures, or combine multiple postures. This approach
is beneficial for many applications, namely video
games, where the player is often required to carry out
several different tasks at the same moment. An exam-
ple of such use case is shown in Figure 6, where the
player performed dynamic gesture when standing in
a posture to make the character jump while running.

Our future work will be focused on improving the
existing algorithm for dynamic gesture recognition
by addressing several problems. First, sometimes the
gap between two consecutive gestures is too short, so
both gestures are recognized as one. Second, we have
to deal with gestures that contains other, shorter ges-
tures in their definition. Also a further user testing
will be required to adjust the thresholds for the best
results.
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Figure 6: One of many uses for our interface is ability to control video games. Consider this case, where the
player has assigned the right arrow key to his posture lean right. He also assigned the space bar key to his
dynamic gesture raise left hand. In this third-person shooter game, the player is leaning to the right, which
causes the right arrow key to be held down, therefore making the game character run to the right. When the
player raises his left hand, the spacebar key is pressed once, which makes the character jump while still running.
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Supervisor: Martin Madaras†

Department of Applied Informatics, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

Analysis of 3D models and processing of spatial
data is fundamental part of computer graphics. How-
ever acquired models are often non manifold or lack
crucial data i.e. skeletal representation, uv coordi-
nates... One of many methods commonly used to fill
the missing information is Shape Diameter Function
(SDF) [Shapira et al., 2008].

Let M be an input mesh surface defining a volumet-
ric object. SDF is a scalar function fv : M→ R that
consists of creating a cone centered around inward-
normal direction of every point p ∈ M. Inside this
cone several rays are send to the other side of the
mesh, measuring the euclidean distance at the point
of intersection. Outliers are removed and the remain-
ing values are averaged and smoothed. As the result
there is a single value for every point p ∈M.

Such ray casting is a highly parallel algorithm. If
processed on the CPU, the task becomes extremely
inefficient. Therefore, in our approach instead of
tracing one ray at a time, we propose a parallel
method for computing SDF that is performed on GPU
using OpenCL, exploiting the independence of rays.
Our implementation consists of four steps.

Step 1 - Preprocessing: In order to improve
the ray tracing routine an acceleration structure is
needed. For the purpose of comparison with the orig-
inal article we have chosen to use an Octree. We com-
puted the Octree on CPU because the preprocessing
time was not a concern.

Step 2 - Ray Casting: At first we have to generate
N rays in a cone centered around inward-normal di-
rection of a given point p. In order to reduce unneces-
sary overhead the rays have to be generated on GPU.
Our algorithm achieved this by evenly distributing
rays in a cone with the help of Spherical Fibonacci.
Once rays are generated we traverse our acceleration
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structure using a stack-based approach where the tree
is traversed in a top-down fashion all the way to the
leaves. Afterwards we compute ray-triangle intersec-
tion between the cast ray and triangles that belongs to
a given node. Normal at the point of intersection and
the ray direction are compared to make sure a we hit a
valid triangle. Additionally to original algorithm, we
skip intersections that are too close to the ray origin.

Step 3 - Outliers Removal: Similarly to original
algorithm, rays with lengths which do not fall within
one standard deviation from the median of all lengths
are removed. The remaining values are averaged us-
ing weighted averaging and normalized after we re-
trieve them from GPU.

Step 4 - Smoothing: The method chosen is di-
rectly related to the result we are trying to obtain be-
cause various methods can lead to significantly differ-
ent values. Therefore we propose 3 approaches. First
one is a CPU-oriented algorithm based on smoothing
on mesh that is achieved by defining k-ring neighbor-
hood Gaussian smoothing. The ’k’ specifies the blur
radius given by our connectivity in mesh. Second ap-
proach is a more GPU-oriented algorithm based on
projecting the points in their inward normal direc-
tion to a distance which is half of their SDF value.
Then for every point we perform nearest neighbor-
hood search within the radius of the given point’s
SDF value and average the values of every detected
point. In our third approach we have chosen a fully
GPU-oriented algorithm implemented via Shaders
that smooths the SDF values in texture, given that the
mesh has a proper UV coordinates.
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The Shape Diameter Function (SDF) is a scalar
function defined on the mesh surface expressing
a measure of the diameter of the object’s volume
in the neighborhood of each point on the surface
[Shapira et al., 2008]. In our approach we need to
compute internal skeleton, from which every mesh
vertex is visible. There are automatic techniques
for curve-skeleton extraction, but extracted curve-
skeletons using these techniques does not satisfy this
condition. For this, we have extended Laplacian
smoothing based method [Au et al., 2008] with SDF
term that moves skeleton vertices near Medial Axis
Transform (MAT). In addition, SDF values can be
used to modify parameters as weights and grouping
distance during Laplacian-based skeleton extraction
to obtain better results with skeleton extraction.

Extraction of Skeleton Sheets In order to pa-
rameterize a mesh using Skeleton Texture Map-
ping (STM) [Madaras and Ďurikovič, 2013], we have
to guarantee that the skeleton is reliable. Relia-
bility refers to the property of the curve-skeleton
that every boundary point (point on objects sur-
face) is visible from at least one skeleton location
[Cornea et al., 2007]. In majority of cases, the mesh
can be parameterize by curve-skeleton but not in
general. In some cases the skeleton has to contain
sheets, similarly to MAT. A skeleton consisting of
mixture of curves and surface sheets was defined
in [Tagliasacchi et al., 2012] as meso-skeleton, where
authors used Voronoi poles to guide the surface to-
ward the medial axis. We extended mesh contraction
method for skeleton extraction [Au et al., 2008] with
SDF centering term:
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where matrix C is composed of vertices shifted by
half of SDF values in the opposite of normal direc-
tion ci = vi− (SDF i/2) · ni, where vi, ni, SDF i are
position of vertex i, normal at vertex i and SDF value
at vertex i respectively.
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Updating of Contraction Weights During the
iterative contraction process, we change holding
weight WHi after each iteration based on SDF
values. We scale WHi according to normalized
SDF value SDFnormi. First we update WH,i ac-
cording to surface change of one ring areas as

Wt+1
H,i = W0

H,i

√
A0

i /At
i , where A0

i and At
i are the

original and current areas of adjacent faces for
vertex i, respectively. Then we normalize SDF
values to interval 〈0,1〉 as SDFnormi = (SDFi −
minSDF)/(maxSDF − minSDF), where minSDF
and maxSDF are the minimal and the maximal SDF
values. Afterwards, we change WHi according to vol-
ume change using SDF as WHi = WHi/(SDFnormi ∗
(1.0−bias)+bias), where bias is an offset value be-
cause we want to evade division by zero. We set
bias as 0.01 in our tests, which produces high WHi

values for SDFnormi = 0, while evading division by
zero. Using our iterative modification of contraction
weights base on SDF, we were able to preserve small-
scale details in case when thickness of the model
changes rapidly.
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Ďurikovič, R. (2013). Skeleton texture mapping.
In Proceedings of the 28th Spring Conference on
Computer Graphics, SCCG ’12, pages 121–127, New
York, NY, USA. ACM.

[Shapira et al., 2008] Shapira, L., Shamir, A., and Cohen-
Or, D. (2008). Consistent mesh partitioning and skele-
tonisation using the shape diameter function. Vis. Com-
put., 24:249–259.

[Tagliasacchi et al., 2012] Tagliasacchi, A., Alhashim, I.,
Olson, M., and Zhang, H. (2012). Mean curvature
skeletons. Comp. Graph. Forum, 31(5):1735–1744.

1

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2014, p. 92
ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Martin Madaras



Base Manifold Meshes from Skeletons
(Extended Abstract)

Michal Piovarči∗
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Skeletal structures are used in computer graph-
ics to represent basic topology of a model. This
representation allows artists to conveniently ani-
mate articulated models by manipulating key points
represented as joints in skeletons. Since skele-
tal structures carry an information about the topol-
ogy of a model, we could apply a reverse process
to skeleton extraction and recover the base mesh
represented by a skeleton. This paper proposes a
method for automatic generation of base manifold
meshes from supplied skeletons. Our algorithm is
based on Skeleton to Quad Dominant Mesh (SQM)
[Bærentzen et al., 2012]. SQM generates geometry
for each branch node in the skeletal structure. The
generated geometry is later joined with quadrilateral
tubes.

The input to our algorithm is a skeleton with
spheres assigned for each skeletal node. The assigned
spheres represent local desired volume of final base
mesh. The first step of the algorithm is skeleton
straightening. The input skeleton is straightened so
that nodes on each path between two branch nodes or
a branch node and a leaf node are collinear. The ro-
tations required to transform straightened skeleton to
original input skeleton are stored in quaternions for
later use. Second step of our algorithm is Branch
Node Polyhedron (BNP) generation. Vertices of a
BNP correspond to a set of points that are gener-
ated by intersecting the sphere assigned to a branch
node with each edge connected to said branch node.
These intersection vertices are then triangulated us-
ing Delaunay triangulation in spherical domain. The
third step of our algorithm is BNP refinement. BNPs
connected via path are bridged with tubes consisting
solely from quadrilaterals. This is done be connect-
ing the one-rings of two corresponding intersection
vertices with faces. To ensure that we can use only
quadrilaterals the one-rings need to have the same va-
lency. Each BNP is refined so that the valency of two
intersection nodes lying on the same path are equal.

∗michal.piovarci@gmail.com
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Fourth step of our algorithm is BNP joining. BNPs
connected via path can be joined with tube formed
by quadrilaterals. We translate the tube along the
path. At each connection node on the path we gener-
ate new set of vertices representing its local geometry.
These vertices are projected onto their corresponding
sphere. Leaf nodes are terminated with triangle fans
or capsules. The last step of our algorithm is final
vertex placement. All that remains is to reverse the
rotations used to straighten the input skeleton. We
transform positions of vertices in tessellation shaders
using Linear Blend Skinning. The required matrices
are computed using the quaternions calculated during
skeleton straightening.

Our algorithm also improves upon several draw-
backs of the original SQM algorithm. Our algo-
rithm is capable of generating base meshes from lin-
ear skeletons without branch nodes. Skeletons which
root is not a branch node can be generated in our al-
gorithm. First the input skeleton is re-rooted then a
base mesh is generated. Our algorithm can generate
base meshes from cyclic skeletons. The cyclic edges
are first broken. Then the algorithm is executed and
holes created by breaking cyclic edges are joined us-
ing Delaunay triangulation. We generalized spheres
assigned for each node to ellipsoids. We exploit the
fact that an ellipsoid can be represented as a sphere
with a transformation matrix. We compute our algo-
rithm with spheres and transform vertices with their
corresponding matrices in shaders. Leaf nodes can be
finished with triangle fans or capsules. Capsules are
generated by introducing new vertices into the input
skeleton in a pre-process step. The generated mesh
is tessellated directly on GPU in shaders. Lastly we
have moved Final Vertex Placement step of the algo-
rithm on GPU.
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Computer graphics come a long way since the be-
ginning of the era of personal computers. GPU pro-
cessing in conjunction with recent graphics engines
provide powerful tools for simulating and visualizing
enviromental processes. In order to achieve interac-
tive frame rates and realistic appearance, we need to
approximate real life conditions and phenomenons.
Adding weather states and sky to scene contributes
significantly to the overall impression . Most scenes
in realtime graphics [Möller et al., 2008] use a sky-
box or skydome method in order to add static atmo-
sphere to the scene. However this solution is not suf-
ficient to cover situations when we need a dynamic at-
mosphere, such as simulating day-night cycle . In this
paper, we present a solution to the dynamic weather
rendering and simulation in real time using Unity3D
[Goldstone, 2009] .

We have divided our weather rendering algorithm
into three categories. Rendering of sky, clouds and
weather particles. All of these categories have their
own pipeline which can be parametrized according
to the user needs. By this parametrization, we can
achieve different weather states, based on user pref-
erence. Rendering of the sky takes into account the
position of the sun in order to simulate atmospheric
scattering [Bruneton and Neyret, 2008]. Cloud ren-
dering is composed of two cloud layers. One rep-
resents a normal set of clouds, the other is attached
to the specific weather effects that require darker
shades of clouds, such as storms. These two cat-
egories merged together create impression of atmo-
sphere around the scene. In both cases we use para-
metric shaders to shade the skydome bounding the
scene . The last category, which is dedicated to the
rendering of additional weather effects, such as rain,
snow, mist and thunder is mainly composed of par-
ticle systems [Reeves, 1983] with different particle
textures and parameters.

By using sky in form of a skydome together
with suggested extensions , we can quickly create a
weather system in the scene. This gives us the op-
portunity to add weather simulation capabilities to

Figure 1: The current state of our sky and weather
rendering showing the skydome and procedural
clouds.

existing scenes. We have prepared 48 representa-
tive weather states, which are ready to be used and
extended. As future work, we plan to simulate the
changing of weather conditions between any of the
states.
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Tento abstrakt patrí k diplomovej práci s názvom 
„Model na simuláciu peny“, ktorej cieľom je návrh 
a implementácia modelu, ktorý bude simulovať 
penu, konkrétne interakcie medzi bublinami tejto 
peny, ako aj pôsobenie externých síl ako napr. 
gravitačná sila. 

 
Úvod do problematiky 

Pre oboznámenie sa s problematikou ako aj pre 
inšpiráciu som čerpal z nasledujúcich článkov: 

 Animation of Soap Bubble Dynamics, 
Cluster Formation and Collision [Ďurikovič] 

 Rendering and Simulation of Liquid Foams 
[Sunkel a spol.] 

 Animating Bubble Interactions in a Liquid 
Foam [Busaryev a spol.] 

 
Základné pravidlá formácie bublín, ktoré spolu 

vytvárajú penu sú popísané v článku od Ďurikoviča 
[Ďurikovič 2001] a ich autorom je belgický fyzik J. 
A. F. Plateau, ktorý tieto pravidlá popísal vo svojej 
práci [Plateau 1873] už v roku 1873. Sú to tieto 
pravidlá: 

1. Tri hladké povrchy mydlových filmov sa 
pretínajú pozdĺž priamky. 

2. Uhol medzi ktorýmikoľvek dvoma 
dotykovými rovinami k pretínajúcim sa 
povrchom, je v každom bode pozdĺž 
priamky, pozdĺž ktorej sa pretínajú tri 
povrchy, 120º. 

3. V jednom bode sa môžu spojiť maximálne 4 
hrany, z ktorých každá z nich je tvorená 
priesečníkom troch povrchov a spolu tvoria 
štvorboký uhol 190º 28’ 16’’ medzi každými 
dvoma susednými hranami. 

 
Ďalej takisto vieme, že pri dotyku dvoch bublín je 
stena medzi týmito bublinami zaoblená smerom do 
väčšej bubliny. Je to spôsobené tým, že v menšej 
bubline pôsobí väčší vnútorný tlak v porovnaní 
s tlakom vo väčšej bubline. Táto spoločná 
membrána je časťou povrchu gule, ktorej stred rc 
leží na polpriamke rarb, kde rb je stred menšej 
bubliny a platí tu vzťah: 

 
 

Návrh a implementácia 
Pri implementácii peny som sa rozhodol použiť 

pružinový model. Na výpočet rýchlostí a pozícií 
v čase som sa rozhodol použiť implicitnú metódu 
popísanú v článku od Busaryev a spol. [2012]. Táto 
implicitná metóda je v tvare systému lineárnych 
rovníc, ktorý vyzerá nasledovne: 

Na výpočet spoločnej steny a na renderovanie 
tejto peny používam metódu popísanu v článku od 
Sunkel a spol. [2004], ktorá posiela na grafickú 
kartu vrcholy bublín a ich spoločné steny, ktoré sú 
reprezentované ako rovné plochy a následne sú 
zodpovedajúce vrcholy posunuté na túto spoločnú 
stenu pomocou programu („geomtry shadera“) na 
grafickej karte. 

Obr. 1: Posúvanie vrcholov na spoločnú stenu 
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Systémy, používajúce rozšírenú realitu (AR sys-
témy), zobrazujú v jednom prostredí skutočné ob-
jekty, ktoré sú súčast’ou sveta okolo používatel’a,
a umelé objekty, ktoré sú počítačom generované
[Haller et al., 2007]. V súčasnej dobe tento druh
používatel’ského rozhrania získava viac pozornosti
vzhl’adom na to, že umožňuje používatel’ovi vyko-
návat’ jeho úlohy intuitívnym a efektívnym spôso-
bom. AR rozhranie primiešava virtuálne informácie
(2D alebo 3D, textové alebo obrazové) do scén re-
álneho sveta v reálnom čase. Umožňuje používate-
l’om interagovat’ s reálnymi a virtuálnymi prvkami
súčasne. Technické problémy AR spočívajú v určení
čo má byt’ zobrazené kde a ako, a to v reálnom čase.
Ďalší problém je obzvlášt’ dôležitý, ked’ je rozhodu-
júci výsledný vzhl’ad scény. Potom sa musí značné
úsilie investovat’ do presného umiestnenia informá-
cie do scény [Ferwerda, 2003].

Problém správneho umiestnenia viruálnej informá-
cie do scény reálneho prostredia sa nazýva registrá-
cia. Rieši sa sledovaním prostredia tak, aby virtu-
álne prvky mohli byt’ správnym spôsobom registro-
vané so skutočnou scénou. Značkové (marker based)
sledovanie, ktoré na určenie polohy kamery používa
neprirodzené značky rozmiestnené v reálnom pro-
stredí. Naproti tomu, bezznačkové (markerless) AR
systémy využívajú na určenie polohy kamery a zís-
kanie d’alších informácií prirodzené vlastnosti sledo-
vaného prostredia [Zitova and Flusser, 2003].

Obr. 1: Výsledok detekcie a spájania kl’účových bo-
dov.

V tejto práci sme zanalyzovali možnosti a navrhli
spôsob, ako pomocou techník rozšírenej reality zo-
brazit’ hrady na prenosnom zariadení, smartfóne
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alebo tablete. Zároveň sme navrhnutý spôsob imple-
mentovali a s použitím OpenCV sme vytvorili apli-
káciu pre operačný systém Android. Na rozdiel od
aplikácií využívajúcich rozšírenú realitu, ktoré zobra-
zujú malé objekty v interiérovom prostredí, my sme
nemohli predpokladat’ umiestnenie značiek (marke-
rov), pretože sme zobrazovali vel’ké obiekty v exteri-
érovom prostredí. Na určenie polohy zobrazovaného
objektu voči používatel’ovi sme použili optickú regis-
tráciu polohy zariadenia v priestore a snímače polohy
zariadenia, ako GPS, kompas, gyroskop a akcelero-
meter. Na obrázku 1 je vidiet’ výsledok detekcie a
spájania kl’účových bodov. Obrázok 2 zobrazuje pri-
miešanie hradu z pät’desiatych rokov do prostredia
snímaného kamerou.

Obr. 2: Snímka aplikácie. Na mieste skutočného bra-
tislavského hradu zobrazuje hrad z pät’desiatych ro-
kov.
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Vyhl’adávanie v databáze vizuálnych dát z mikroskopu
(rozšírený abstrakt)

Michal Vozný1∗

Školitel’: Zuzana Haladová2†

1 Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava
2 Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

V tejto práci sme vytvorili CBIR (Content Based
Image Retrieval) systém, teda aplikáciu na vyhl’a-
dávanie obrázkov, kde dopyt od užívatel’a je tiež vo
forme obrázku. Je prispôsobený na klasifikáciu a vy-
hl’adávanie troch typov melanómov(epitelový, nodu-
lárny a vretenový). Práca vznikla na podnet lekár-
skej fakulty. Účelom malo byt’ zjednodušenie práce s
potenciálne vel’kými databázami histopatologických
snímkov pre edukačné účely, prípadne ako pomocný
nástroj pri určovaní diagnózy pacienta.

V súčasnosti je asi najznámejším CBIR systémom
Google Image Search Engine, ktorý však nie je pris-
pôsobený pre tak špecifický problém, akým je kla-
sifikácia a vyhl’adávanie snímkov tkanív. Výsledky
vyhl’adávania tohto systému pre spomenuté vstupy
sa ukázali ako nepoužitel’né. Motiváciou pre vývoj
CBIR systémov v oblasti medicíny je teda skutoč-
nost’, že doména problému je príliš špecifická a záro-
veň vel’mi rýchlo rastúce databázy obrázkov. Naviac,
obrázky z našej databázy z rôznych tried sú aj pre člo-
veka bez vzdelania v danej oblasti nerozoznatel’né.

Výsledkom našej práce je funkčná a reálne nasa-
ditel’ná aplikácia. Preto sme sa sústredili aj na ná-
vrhovú a implementačnú stránku systému. Podstat-
nými požiadavkami na CBIR systém sú: presnost’,
rýchlost’, schopnost’ pracovat’ s vel’kým objemom
dát v databáze, schopnost’ pracovat’ s heterogén-
nymi obrázkami, intuitívne a jednoduché používatel’-
ské rozhranie.[Datta et al., 2005]

Základom práce bol návrh a implementácia prízna-
kov, ktoré mali reprezentovat’ obraz. Z viacerých dô-
vodov sme sa rozhodli zamerat’ najmä na príznaky
popisujúce textúru, teda príznaky matice opakova-
ných výskytov[Haralick et al., 1973], príznaky Run-
Length matice[Tang, 1998], príznaky gaborovych
filtrov[Zhang et al., 2000], príznaky šedoúrovňového
diferenčného vektora[Chandraratne et al., 2006]. Vý-
sledný príznakový vektor obsahoval 137 normalizo-
vaných hodnôt.
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Pre problém klasifikácie sme testovali KNN a
SVM klasifikátor. Využili sme už existujúce im-
plementácie v knižnici EmguCV(C# obálka pre
OpenCV). Samotné vyhl’adávanie sa uskutočňuje
len na obrázkoch zo zakalsifikovanej triedy pomo-
cou klasifikátora KNN, teda na základe euklidovskej
vzdialenosti vektorov daných obrázkov.

Výsledky kalsifikácie sme testovali pomocou krí-
žovej validácie na databáze obrázkov, kde bolo pre
jednotlivé typy melanónov 38 až 44 obrázkov. Pres-
nost’ klasifikátorov bola v priemere približne 81%
pre KNN a 76% pre SVM. Na základe týchto výsled-
kov sme sa rozhodli použit’ KNN aj na klasifikáciu
vo výslednej verzii aplikácie.

V budúcej práci sa zameriame na testovanie apli-
kácie lekármi a ich subjektívne hodnotenie, či už z
hl’adiska relevancie vyhl’adaných výsledkov, alebo z
hl’adiska celkovej použitel’nosti systému.
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Abstrakt: V práci sa skúma vplyv dočasnej dom-
inancie tuhej látky s kladným tlakom na vývoj ten-
zorových perturbácií v ére žiarenia. Pri zápornom
koeficiente pružnosti v šmyku sa amplitúda dl-
hovlnných tenzorových perturbácií zväčší a pri klad-
nom sa zmenší.

Keywords: tenzorové perturbácie, šmykové napätie,
anizotropie reliktového žiarenia

1 Úvod

V súčasnom kozmologickom modeli je zahrnutá koz-
mologická konštanta Λ vystupujúca v Einsteinových
rovniciach, ktorej zodpovedá zložka vesmíru so zá-
porným tlakom. Za túto zložku sa považuje látka,
ktorej pomer tlaku a hustoty energie je w = −1 a jej
koeficient pružnosti v šmyku je nulový1.

Ďalším možným spôsobom ako vysvetlit’ po-
zorované efekty je uvažovat’ o tuhej látke, pre ktorú
je w záporné a jej koeficient pružnosti v šmyku je
nenulový. Tuhú látku s takýmito vlastnost’ami je
možné realizovat’ siet’ou kozmických strún alebo
sústavou doménových stien. Energia struny resp.
doménovej steny je úmerná jej dĺžke resp. jej ploche.
Pre siet’ strún je potom w = −1/3 a pre sústavu
doménových stien je w=−2/3. Ak je siet’ strún resp.
sústava doménových stien nepravidelná, pričom ori-
entácie strún resp. doménových stien a aj ich dĺžky
resp. plochy sú l’ubovol’né a rovnomerne rozdelené,
tak pomer koeficientu pružnosti v šmyku a hus-
toty energie je v oboch prípadoch ξ = 4/15. Žial’,
ani jeden z týchto dvoch prípadov nevysvetl’uje po-
zorované efekty súvisiace s kozmologickou konštan-
tou.

Iným problémom, ktorý možno skúmat’, je prí-
pad vesmíru vyplneného tuhou látkou s kladným
tlakom[Balek a Škovran, 2014]. Motivácia pre skú-
manie takéhoto prípadu už nie je taká zaujímavá
ako pre prípad so záporným tlakom. Ide však o zú-
plnenie teórie vývoja vesmíru vyplneného látkou s
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1Čo je najprirodzenejšia možnost’.

nenulovýcm koeficientom pružnosti v šmyku a teda
potenciálne rozšírenie možností ako vysvetlit’ po-
zorovania.

Realizácie tuhej látky s dostatočne vel’kým ko-
eficientom pružnosti v šmyku a s kladným tlakom
sú už ale viac hypotetické ako tuhej látky so zá-
porným tlakom. Jednou z možností je uvažovat’ o
takých strunách a doménových stenách, ktorých ener-
gia by nebola priamo úmerná ich dĺžke, resp. ploche,
ale závisela by od nej iným spôsobom. V prípade
ak by ich energia bola nepriamo úmerná ich dĺžke
resp. ploche, tak pre prostredie tvorené nepravidel-
nou siet’ou strún by bolo w = 1/3 a pre sústavu
doménových stien by bolo w = 2/3 a v oboch prí-
padoch by bolo ξ = −2/15. Záporné ξ znamená, že
štvorec priečnej rýchlosti zvuku je záporný a priečne
zvukové vlny v prostredí vyplnenom takouto tuhou
látkou sú nestabilné. V takom prípade je preto nutné
pre vektorové perturbácie, s ktorými súvisia zvukové
vlny, klást’ nulové počiatočné podmienky.

Jedným z experimentálne dostupných spôsobov
ako overit’ prítomnost’ tuhej látky v rannom ob-
dobí vývoja vesmíru je skúmanie kozmologick-
ých perturbácií, ktoré sa prejavia na reliktovom
žiarení[Muchanov, 2005]. Väčšinu času pred rekom-
bináciou vo vesmíre dominovalo žiarenie. Ak chceme
uvažovat’ takú tuhú látku, ktorá mala na kozmolog-
ické perturbácie významný vplyv iba v ére žiarenia,
musela vzniknút’ fázovým prechodom, pri ktorom
sa na ňu premenila nezanedbatel’ná čast’ žiarenia.
Zároveň pre ňu musí byt’ w > 1/3, aby nad ňou
mohlo žiarenie po čase prevládnut’.

V tejto práci sa skúma vplyv dočasnej dominan-
cie tuhej látky na vel’kost’ tenzorových perturbácií.
Uvažuje sa tuhá látka, pre ktorú je 1/3 < w ≤ 1 a
ktorá sa objavila v ére žiarenia a zároveň sa jej príspe-
vok k celkovej hustote energie stal už v ére žiare-
nia zanedbatel’ným. Vplyv tuhej látky na tenzorové
perturbácie je daný aj jej stavom tesne po fázovom
prechode. Ak by pri fázovom prechode zdedila svoju
vnútornú metriku priamo od časopriestorovej metriky
vesmíru, tak by bola v okamihu fázového prechodu
v relaxovanom stave a na tenzorové perturbácie by
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nemala žiaden vplyv. Uvažuje sa preto taký fázový
prechod, pri ktorom vznikla tuhá látka, ktorá v poči-
atočnom stave nebola relaxovaná a svoju vnútornú
metriku nezdedila od metriky vesmíru, ale jej poči-
atočná vnútorná metrika bola plochá.

2 Rovnica pre tenzorové perturbá-
cie

Tenzorové perturbácie hi j, ktoré skúmame, pred-
stavujú čisto tenzorovú poruchu k Robertsonovej -
Walkerovej metrike, takže celková časopriestorová
metrika je[Muchanov, 2005]

ds2 = a2(dη2− (δi j−hi j)dxidx j) (1)

pričom

hi,i = 0 hi j, j = 0 (2)

Rovnica pre tenzorové perturbácie, ktorú budeme
riešit’, je [Bucher and Spergel, 1999]

h′′i j +2H h′i j−∆hi j +ξ ρa2 (hi j−hi j(ηs)) = 0 (3)

kde čiarka znamená deriváciu podl’a konformného
času η , H = a′/a a ξ je pomer koeficientu pružnosti
v šmyku a hustoty energie tuhej látky, ktorá vypĺňa
vesmír. Špeciálny prípad tejto rovnice s nulovým ξ
možno nájst’ aj v [Muchanov, 2005]. Po vyriešení
rovnice (3) by sme však zistili, že tuhá látka by ne-
mala žiaden vplyv na vel’kost’ tenzorových pertur-
bácií.2 Budeme preto d’alej uvažovat’ taký prípad,
ked’ tuhá látka bude mat’ tesne po fázovom prechode
plochú vnútornú metriku, a potom

hi j(ηs) = 0 (4)

To zodpovedá predstave tuhnutia kvapaliny v za-
krivenom priestore, pri ktorom zakrivenie priestoru
síce nemá na kvapalinu žiaden vplyv v zmysle jej de-
formácie3, avšak na tuhú látku už vplyv má. Tuhá
látka má totiž tesne po fázovom prechode plochú
vnútornú metriku, no priestor, v ktorom sa nachádza,
je zakrivený. Preto táto tuhá látka nebude v okamihu

2Pretože uvažujeme taký prípad, ked’ pred fázovým pre-
chodom bola vel’kost’ tenzorových perturbácií konštantná v čase
(neskôr uvidíme, prečo). Počiatočné podmienky spolu s takouto
rovnicou potom dajú podmienku hi j(η) = 0, čím by sa tenzorové
perturbácie úplne vylúčili.

3Kvapalina reaguje iba na zmenu objemu, nie tvaru.

fázového prechodu v čiastočne relaxovanom stave,
ale budú na ňu pôsobit’ aj nenulové šmykové napä-
tia.

Budeme tiež uvažovat’ také tenzorové perturbácie,
ktoré sú v tvare rovinných vĺn, tj. hi j ∝ eik jx j

. Rovnica
pre tenzorové perturbácie, ktorú budeme riešit’, bude
mat’ preto tvar

h′′i j +2H h′i j +(k2 +µa2)hi j = 0 (5)

3 Prípad s ε � 1

Budeme riešit’ rovnicu pre tenzorové perturbácie v
prípade, ked’ v rannom vesmíre, v ktorom domi-
novalo žiarenie, na istý čas prevládla tuhá látka s
nenulovým kladným tlakom, ktorá vznikla pri fá-
zovom prechode premenou dominantnej časti žiare-
nia. Podiel tlaku a hustoty energie tejto tuhej látky
je rovný konštante ws = p/ρ , na ktorú kladieme
obmedzenie ws > 1/3, aby mohlo žiarenie po ne-
jakom čase opät’ prevládnut’. Budeme sa zaujímat’
o výslednú zmenu vel’kosti tenzorových perturbácií
spôsobenú dočasnou dominanciou tuhej látky, teda
o porovnanie vel’kosti tenzorových perturbácií v prí-
pade s fázovým prechodom a ich vel’kosti v prípade,
keby fázový prechod nenastal.

3.1 Výpočet škálovacieho parametra

Friedmannova rovnica pre škálovací parameter a ako
funkciu času t s nulovou krivost’ou je

ȧ2

a2 =
8πκ
3c2 ρ (6)

kde ρ je hustota energie a časová derivácia je oz-
načená bodkou. Po zavedení konformného času η :

η =
∫ dt

a
(7)

a v jednotkách, kde c = 16πκ = 1, Friedmannova
rovnica prejde na tvar

a′ =

√
1
6

ρa4 (8)

kde čiarka označuje deriváciu podl’a konformného
času.

Ak uvažujeme stavovú rovnicu p = wρ , tak z
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rovnice kontinuity (ρa3)̇ = −p(a3)̇ možno vyjadrit’
hustotu energie ako funkciu škálovacieho parametra

ρ = ρs

(
a
as

)−3(1+w)

(9)

kde ρs a as sú hustota energie a škálovací parameter
v l’ubovol’ne vybranom a pevnom čase. V našom prí-
pade to bude v čase fázového prechodu, ked’ η = ηs.

V prvej fáze dominovalo žiarenie, v ktorého
stavovej rovnici je w = 1/3. Hustota energie ako
funkcia škálovacieho parametra je potom

ρ = ρs

(
a
as

)−4

(10)

takže

a′ =

√
1
6

ρsa4
s ≡C (11)

Riešenie tejto rovnice pri počiatočnej podmienke
a(η = 0) = 0 je

a =Cη (12)

V konformnom čase ηs dôjde k fázovému pre-
chodu, pri ktorom sa čast’ energie žiarenia spotrebuje
na vznik tuhej látky s w = ws. Celková hustota en-
ergie je potom daná vzt’ahom

ρ = ερs

(as

a

)4
+(1− ε)ρs

(as

a

)3(1+ws)
=

= ρs

(as

a

)4
[

ε +(1− ε)
(as

a

)3(1+ws)−4
]
(13)

Pomer celkovej energie žiarenia tesne po fázovom
prechode k jej celkovej energii tesne pred fázovým
prechodom sme označili ε a budeme ho považovat’
za vel’mi malý. Po zavedení ∆ = 3ws− 1 a dosadení
(13) do (8) dostaneme rovnicu pre škálovací parame-
ter v čase po fázovom prechode

a′ =

√
1
6

ρsa4
s

√
ε +(1− ε)

(as

a

)∆
=

= C

√
ε +(1− ε)

(as

a

)∆
(14)

Obdobie po fázovom prechode s η > ηs sa dá
rozdelit’ na dve fázy. V prvej fáze s ηeq > η >
ηs dominuje tuhá látka. V konformnom čase ηeq

však opät’ prevládne žiarenie a nastúpi druhá fáza

s η > ηeq. Aby mohlo žiarenie opät’ prevládnut’,
musí platit’ ∆ > 0, teda ws > 1/3. Stavová rovnica s
takým ws sa nazýva „tuhá"(stiff). Škálovací param-
eter budeme počítat’ zvlášt’ pre obe fázy, a to tak,
že počas nich budeme vesmír považovat’ za jedno-
zložkový.

Konformný čas ηeq bude rozumné zadefinovat’ ako
čas, v ktorom sa hustota energie tuhej látky rovná
hustote energie žiarenia. Zo vzt’ahu (13) vidno, že
podmienka pre aeq, škálovací parameter v ηeq, sa dá
sformulovat’ ako

ε = (1− ε)
(

as

aeq

)∆
(15)

Odtial’ možno vyjadrit’

aeq = as(ε−1−1)1/∆ ≈ asε−1/∆� as (16)

V prvom období po fázovom prechode dominuje
tuhá látka. V tomto prípade sa rovnica (14) redukuje
na

a′ =C
(as

a

)∆/2
(17)

Riešením tejto rovnice je

a =

[(
∆
2
+1
)

a
∆
2
s Cη̃

]1/( ∆
2 +1)

=

=

(
1+3ws

2
a

3ws−1
2

s Cη̃
) 2

1+3ws

(18)

kde

η̃ = η−η∗ (19)

pričom η∗ hrá úlohu integračnej konštanty.

V období, ked’ η > ηeq, opät’ prevládne žiarenie a
rovnica (14) pre škálovací parameter sa zredukuje na

a′ =
√

εC (20)

Riešenie je

a =
√

εC ˜̃η (21)

kde

˜̃η = η̃−η∗∗ (22)

pričom η∗∗ má význam d’alšej integračnej konštanty.
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Obr. 1: Náčrt závislosti škálovacieho parametra od
konformného času

Celkové riešenie pre škálovací parameter je

a =





Cη η < ηs[(∆
2 +1

)
a

∆
2
s Cη̃

]1/( ∆
2 +1)

ηs < η < ηeq
√

εC ˜̃η ηeq < η

(23)

Na obrázku 1 je načrtnutá funkcia a(η) daná týmto
vzt’ahom. Spojitá je nielen samotná funkcia a(η), ale
aj jej prvá derivácia, pretože podl’a rovnice (8) sa
rovná výrazu, ktorý je spojitou funkciou.

Zostáva už len určit’ konštanty η∗ a η∗∗ zo zoší-
vacích podmienok v bodoch ηs a ηeq. V každom bode
bude jedna zošívacia podmienka, pretože rovnica
pre škálovací parameter bola diferenciálnou rovnicou
prvého rádu. Zo zošívacej podmienky v konformnom
čase ηs dostávame

η∗ =
∆/2

∆/2+1
ηs (24)

Predtým než určíme η∗∗ z druhej zošívacej pod-
mienky, bude užitočné najprv vyjadrit’ η̃eq zo vzt’ahu
(16), do ktorého dosadíme riešenie pre škálovací pa-
rameter (23), pričom ε považujeme stále za malé.
Takýmto spôsobom dostaneme

η̃eq =
1

∆/2+1
ε−(∆/2+1)/∆ηs (25)

Tento vzt’ah sa využije pri určovaní η∗∗. Zo zošívacej
podmienky v konformnom čase ηeq dostávame

η∗∗ =−
∆
2

η̃eq (26)

Ďalej sa ukážu byt’ užitočnými aj pomery:

η̃s

ηs
=

1
∆/2+1

(27)

˜̃ηeq

η̃eq
=

∆
2
+1 (28)

3.2 Riešenie rovnice pre tenzorové pertur-
bácie

V období pred fázovým prechodom η < ηs, ked’
dominuje žiarenie, platí

µ = 0 a =Cη H =
a′

a
=

1
η

(29)

Rovnica (5) bude mat’ v tomto prípade tvar

η2h′′i j +2ηh′i j + k2η2hi j = 0 (30)

Riešením tejto rovnice získame tvar tenzorových per-
turbácií v období pred fázovým prechodom

hi j ∝ k1η−1/2J1/2(kη)+ k2η−1/2Y1/2(kη)

∝
1
η
(c1 sin(kη)+ c2 cos(kη)) (31)

Funkcie J a Y sú Besselove funcie prvého a druhého
rádu, ktoré sa pri poločíselných koeficientoch dajú
vyjadrit’ kombináciou analytických funkcií. Znak
úmernosti ∝ vo vyjadrení tenzorových perturbácií hi j

znamená, že tenzorové perturbácie sa rovnajú súčinu
priestorovej časti v tvare rovinných vĺn4 a časti, ktorá
závisí už len od konformného času. Nás bude zaují-
mat’ práve tá druhá čast’, ked’že nám ide o analýzu
zmien vel’kosti tenzorových perturbácií v čase pod
vplyvom dočasného prevládnutia tuhej látky.

V čase po fázovom prechode ηs < η < ηeq, ked’
ešte dominuje tuhá látka, platí

a ∝ η̃
2

1+3ws H =
a′

a
=

2
1+3ws

1
η̃

(32)

Ďalej

µa2 = ξ̃ η̃−2 ξ̃ ≡ 24ξ
(1+3ws)2 (33)

Rovnica (5) bude mat’ potom tvar

η̃2h′′i j +
4

1+ws
η̃h′i j +(k2η̃2 + ξ̃ )hi j = 0 (34)

4čím ale nestrácame nič na všeobecnosti, pretože vd’aka
linearite rovníc môžeme l’ubovol’nú priestorovú závislost’
vyskladat’ z rovinných vĺn. Takisto si možno povšimnút’, že pre
každú komponentu tenzora hi j by sme mohli zvolit’ vždy iné vl-
nové číslo, teda k→ ki j, no po prípadnom poskladaní rovinných
vĺn do všeobecnej priestorovej závislosti by to nijako nezavážilo.
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Obr. 2: Náčrt závislosti vel’kosti tenzorových pertur-
bácií od konformného času v limite pre ε � 1

Jej riešením získame hl’adaný tvar tenzorových per-
turbácií

hi j ∝ k3η̃β Jα(kη̃)+ k4η̃βYα(kη̃) (35)

kde

β =−3
2

1−ws

1+3ws
α =

√
β 2− ξ̃ (36)

Pre ws < 1 je β záporné.

V poslednej fáze s ηeq < η , v ktorej opät’ pre-
vládne žiarenie, sa použitím rovnakého postupu ako
v prípade s η < ηs získa závislost’ tenzorových per-
turbácií od konformného času

hi j ∝ k5 ˜̃η−1/2J1/2(k ˜̃η)+ k6 ˜̃η−1/2Y1/2(k ˜̃η)

∝
1
˜̃η
(c5 sin(k ˜̃η)+ c6 cos(k ˜̃η)) (37)

Časová závislost’ tenzorových perturbácií teda je

hi j ∝





k1η−1/2J1/2(kη)+ k2η−1/2Y1/2(kη)

k3η̃β Jα(kη̃)+ k4η̃βYα(kη̃)

k5 ˜̃η−1/2J1/2(k ˜̃η)+ k6 ˜̃η−1/2Y1/2(k ˜̃η)

(38)

Náčrt tejto funkcie je na obrázku 2.
Konštanty k3 až k6 je možné vyjadrit’ zo zoší-

vacích podmienok, pričom konštanty k1 a k2 urču-
júce tvar tenzorových perturbácií pred fázovým pre-
chodom považujeme za dané. Zošívacie podmienky
sú štyri: pre oba body ηs a ηeq po dve podmienky,
jedna za spojitost’ funkcií hi j a druhá za spojitost’
ich prvých derivácií. To preto, lebo funkcie hi j sme
hl’adali ako riešenia diferenciálnych rovníc druhého
rádu.

Obr. 3: Náčrt závislosti vel’kosti tenzorových pertur-
bácií od konformného času v limite pre ε � 1 a pre
vel’mi dlhé vlny

3.3 Dlhovlnné priblíženie s ε � 1

V tejto časti budeme uvažovat’ dlhovlnný prípad s
vel’mi malým vlnovým číslom, pri ktorom by vlnová
dĺžka priestorovej závislosti tenzorových perturbá-
cií bola omnoho väčšia ako polomer pozorovatel’nej
časti vesmíru, tak aby |kη |, |kη̃ |, |k ˜̃η | � 1. Závislost’
tenzorových perturbácií od konformného času (38)
rozvinieme do prvého rádu. Pre Besselove funkcie
Jα(x) a Yα(x) pre x blízke nule platia približné
vzt’ahy

Jα(x) ≈
1

Γ(1+α)

( x
2

)α
(39)

Yα(x) ≈
cosαπ

Γ(1+α)

( x
2

)α
−

− 1
Γ(1−α)sin(απ)

( x
2

)−α

ktoré ked’ dosadíme do (38), získame približný
vzt’ah pre vel’kost’ tenzorových perturbácií v dl-
hovlnnom priblížení

hi j ∝





k̃1 + k̃2η−1 η < ηs

k̃3η̃β+α + k̃4η̃β−α ηs < η < ηeq

k̃5 + k̃6 ˜̃η−1 ηeq < η
(40)

Náčrt tejto približnej funkčnej závislosti hi j(η) je na
obrázku 3.

Konštantu k̃2 môžeme položit’ rovnú nule, pretože
budeme uvažovat’ taký prípad, v ktorom bude roz-
padávajúci sa člen k̃2η−1 v čase fázového prechodu
ηs oproti konštantnému členu k̃1 zanedbatel’ný a k̃2 sa
nijakým spôsobom neprejaví. V tom prípade nás neb-
udú zaujímat’ priamo konštanty k̃3 až k̃6, ale len ich
pomery ku k̃1. Určíme ich zo zošívacích podmienok.
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Obr. 4: Závislost’ celkovej zmeny vel’kosti ten-
zorových perturbácií od ξ v limite ε� 1 a pre vel’mi
dlhé vlny

V konformnom čase ηs použijeme dve zošívacie pod-
mienky. Jednu za spojitost’ hi j a druhú za spojitost’
h′i j. Takto dostaneme vzjadrenia pre k̃3/k̃1 a k̃4k̃1.
Rovnako aj v konformnom čase ηeq z dvojice zoší-
vacích podmienok možno vyjadrit’ k̃5 a k̃6.

Pre η > ηeq sa amplitúda tenzorových perturbá-
cií po čase ustáli na hodnote k̃5. Pomer k̃5 ku k̃1
bude preto predstavovat’ výslednú zmenu vel’kosti
tenzorových perturbácií spôsobenú fázovým pre-
chodom, pri ktorom sa väčšina energie žiarenia
spotrebovala na vznik tuhej látky. Explicitné vyjadre-
nie pomeru k̃5 ku k̃1 je

k̃5

k̃1
= β−α

2α
[
pβ+α (−1− (β +α)q)

]
+

+β+α
2α
[
pβ−α (1+(β −α)q)

]
(41)

kde

p =
η̃eq

η̃s
=

(
aeq

as

) 1+3ws
2

=
(
(ε−1−1)1/∆

) 1+3ws
2

=

= (ε−1−1)−
1
2

1+3ws
1−3ws ≈ ε

1
2

1+3ws
1−3ws

q =
˜̃ηeq

η̃eq
=

∆
2
+1 =

1+3ws

2
(42)

Pri výpočte p sa v prvom kroku použil vzt’ah (18) a
potom (16). Pri výpočte q zase vzt’ah (28).

Na obrázku 4 je závislost’ pomeru k̃5/k̃1 od
parametra ξ pre ws = 2/3 a pre P = 103 a 1013, kde

P = p2/(1+3ws) = (ε−1−1)1/(3ws−1) = (ε−1−1)1/∆ (43)

Pri poslednej úprave sa využili vzt’ahy (16) a (23).
Zároveň podl’a (23)

P =

(
η̃eq

η̃s

) 2
1+3ws

=
aeq

as
=

Ts

Teq
(44)

Obr. 5: Závislost’ celkovej zmeny vel’kosti ten-
zorových perturbácií od ws v limite ε� 1, pre vel’mi
dlhé vlny a maximálne možné ξ .

Posledná rovnost’ platí pre vesmír vyplnený
žiarením, čo je v ηs a ηeq splnené. Takže P je pomer
teploty vesmíru v okamihu fázového prechodu ku
teplote vesmíru v okamihu rovnováhy medzi tuhou
látkou a žiarením.

Ked’že α =

√
β 2− ξ̃ , tak koeficient pružnosti v

šmyku tuhej látky nemôže byt’ l’ubovol’ne vel’ký.
Má svoju maximálnu hodnotu, pri ktorej sa α blíži k
nule. V takom prípade pomer k̃5 ku k̃1 bude

k̃5

k̃1
= pβ [(1+βq)(1−β ln p)−βq] (45)

Na obrázku 5 je závislost’ pomeru k̃5/k̃1 od ws v
limite maximálneho koeficientu pružnosti v šmyku
tuhej látky, teda pri maximálnom ξ , pri ktorom α →
0, opät’ pre ws = 2/3 a P = 103 a 1013.

Ako sme už spomínali, pre η > ηeq sa amplitúda
tenzorových perturbácií po čase ustáli na hodnote k̃5.
Nás však nezaujíma vel’kost’ tenzorových perturbá-
cií v nekonečne, ale v čase rekombinácie, ked’ sa
tenzorové perturbácie prejavia na polarizácii relik-
tového žiarenia, ktoré dnes pozorujeme. Mohlo by sa
preto stat’, že v čase rekombinácie bude k vel’kosti
tenzorových perturbácií prispievat’ aj rozpadávajúci
sa člen k̃6 ˜̃η−1. Konformný čas η̂ , v ktorom budú k
vel’kosti tenzorovej perturbácie prispievat’ rovnako
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Obr. 6: Závislost’ ˜̂̃η/ ˜̃ηeq od ξ

oba členy k̃5 aj k̃6 ˜̃η−1, sa definuje vzt’ahom

k̃5 = k̃6
˜̂̃η
−1

(46)

Teda

˜̂̃η =
k̃6

k̃5
=

˜̃ηeqqξ̃
α coth(α ln p)−β − ξ̃ q

(47)

Na obrázku 6 je graf závislosti ˜̂̃η/ ˜̃ηeq od ξ pre P=

103 a 1013.

4 Špeciálne prípady s konečnou
hodnotou ε

Pozrieme sa teraz na dva prípady so špeciálnymi hod-
notami parametra ws, ked sa dajú rovnice pre škálo-
vací parameter aj tenzorové perturbácie vyriešit’ ana-
lyticky pri l’ubovol’nej hodnote parametra ε .

4.1 Dlhovlnný prípad s ws = 2/3

Doteraz sme rozoberali také prípady, kde ε � 1.
Odteraz na ε nebudeme klást’ žiadne obmedzenia
okrem celkom prirodzenej podmienky 0 < ε < 1/2.5

Tentoraz však položíme ws = 2/3, teda ∆= 3ws−1=
1. V takom prípade rovnica (14) pre škálovací param-
eter ako funkciu konformného času prejde na tvar

a′ =C
√

ε +(1− ε)
as

a
(48)

5Horné ohraničenie parametra ε číslom 1/2 sa vyžaduje
preto, aby tuhá látka v čase po fázovom prechode prevládla. Na
nasledujúcich výpočtoch by sa však vôbec nič nezmenilo, ak by
sme hodnotu ε uvažovali zo širšieho intervalu (0,1).

Riešenie tejto rovnice sa dá vyjadrit’ v paramet-
rickom tvare

a =
1− ε

2ε
as(coshψ−1)

Cη̃ =
1− ε
2ε
√

ε
as(sinhψ−ψ) (49)

kde tentoraz

η̃ = η−η∗ = η−
−
[
1− 1

ε

(
1− 1−ε

2
√

ε ln 1+
√

ε
1−√ε

)]
ηs (50)

a ηs sa nijako nelíši od predošlého prípadu.6 Bude
užitočné určit’ hodnotu parametra ψ , pri ktorom a =
as. Označme si ju ψs. Z vyjadrenia a ako funkcie
parametra ψ vo vzt’ahu (49) vidno, že podmienka pre
ψs sa dá zapísat’ ako

as =
1− ε

2ε
as(coshψs−1) (51)

Odtial’ možno vyjadrit’

ψs = ln
1+
√

ε
1−√ε

(52)

Opät’ budeme uvažovat’ prípad s dlhými vlnami. V
tom prípade vlnové číslo k v rovnici (5) pre vel’kost’
tenzorových perturbácií možno zanedbat’, a tie po-
tom s dostatočnou presnost’ou spĺňajú rovnicu

h′′i j +2H h′i j +µa2hi j = 0 (53)

Pripomeňme, že µ = ξ ρ , pričom ρ je hustota energie
tuhej látky, teda

ρ = ρs

(as

a

)4
(1− ε)

as

a
ρsa4

s = 6C2 (54)

čo vidno zo vzt’ahu (13). Rovnica (53) po zámene
parametra η za ψ potom nadobudne tvar

(hi j)
′′

ψψ +
(

coth
ψ
2

)
(hi j)

′
ψ +

+12ξ
1

coshψ−1
hi j = 0 (55)

Počiatočné podmienky sú hi j(ψs) = 1 a (hi j)
′
ψ(ψs) =

0. Prvá počiatočná podmienka je len našou vol’bou,
ktorú môžeme spravit’, pretože nás zaujíma pomer

6V tom zmysle, že ηs je v rámci tohto výpočtu rukou dodaný
čas fázového prechodu.
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Obr. 7: Numericky vypočítaná funkcia hi j(ψ) pre
ws = 2/3 v dlhovlnnom priblížení.

medzi počiatočnou a konečnou vel’kost’ou ten-
zorových perturbácií a vd’aka linearite rovníc
tento pomer nezávisí od ich počiatočnej vel’kosti.
Samozrejme, tenzorové perturbácie, ktoré mali na
počiatku vel’kost’ 1 už nemožno považovat’ za per-
turbácie, pretože perturbácie musia byt’ malé, aby
bolo použitie poruchovej teórie relevantné. Ten-
zorové perturbácie, ktoré sú riešeniami rovnice
(55) s počiatočnou podmienkou hi j(ψs) = 1 preto
nazveme preškálovanými tenzorovými perturbáci-
ami a skutočné tenzorové perturbácie získame ich
prenásobením číslom omnoho menším ako číslo 1.
Pomer medzi počiatočnou vel’kost’ou skutočných
tenzorových perturbácií k ich výslednej vel’kosti po
ustálení, sa preto priamo rovná hodnote preškálo-
vaných tenzorových perturbácií po ustálení. Druhá
podmienka (hi j)

′
ψ(ψs) = 0 je v súlade s tým, že pred

fázovým prechodom boli tenzorové perturbácie konš-
tantné v konformnom čase, pretože v čase fázového
prechodu bol nekonštantný člen už utlmený.

Na obrázku 7 sú numerické riešenia rovnice (55)
pre ξ = 0,005 a P = 50, 1000 a 20000. Na obrázku 8
sú porovnané závislosti výsledných zmien vel’kostí
tenzorových perturbácií, resp. výslednej vel’kosti
preškálovaných tenzorových perturbácií od ξ pre
ws = 2/3 získané numerickým riešením rovnice (55)
a približným vzt’ahom (41) platným v limite ε � 0,
pre P = 50, 1000 a 20000.

Numerickým riešením rovnice (55) sme získali
požadované výsledky s dostatočnou presnost’ou.
Túto rovnicu však možno d’alšou substitúciou

x = cosh
ψ
2

(56)

Obr. 8: Závislost’ výslednej zmeny vel’kosti ten-
zorovej perturbácie od ξ pre ws = 2/3 v dlhovlnnom
priblížení. Plná čiara predstavuje túto závislost’
získanú zo vzt’ahu (41) , ktorý platí v limite ε � 0
a prerušovaná čiara závislost’ získanú numerickým
riešením rovnice (55).

previest’ na tvar

(x2−1)(hi j)
′′
xx +3x(hi j)

′
x +

24ξ
x2−1

hi j = 0 (57)

Takúto rovnicu je už potom možné riešit’ pomocou
pridružených Gegenbauerových funkcií

hi j(x) ∝ K1C
1,−1/2+

√
1/4−24ξ

0 (x)+

+ K2D
1,−1/2+

√
1/4−24ξ

0 (x) (58)

pričom konštanty K1 a K2 je možné určit’ z počia-
točných podmienok hi j(xs) = 17 a hi j

′
x(xs) = 0, kde

xs = cosh(ψs/2).

4.2 Dlhovlnný prípad s ws = 1

V tomto prípade bude opät’ 0 < ε < 1/28 a ws =
1, teda ∆ = 3ws − 1 = 2. Budeme sa však musiet’
obmedzit’ na ξ ≤ 0, pretože pre malé ε platí rieše-
nie (35),(36):

hi j ∝ k3η̃β Jα(kη̃)+ k4η̃βYα(kη̃)

β =−3
2

1−ws

1+3ws
α =

√
β 2− ξ̃ (59)

7Opät’ z rovnakého dôvodu, ako predtým.
8Resp. aj 0 < ε < 1, ako v prípade s ws = 2/3.
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Ked’že pre ws = 1 je β = 0, tak aby α mohlo byt’
reálne, ξ musí byt’ záporné.
Rovnica pre škálovací parameter (14) bude mat’ tvar:

a′ =C

√
ε +(1− ε)

(as

a

)2
(60)

Riešením tejto rovnice je

a =

√
εC2η̃2 +2as

√
1− εCη̃ (61)

kde tentoraz

η̃ = η−η∗ = η−
(

1− 1−
√

1− ε
ε

)
ηs (62)

pričom ηs sa nijako nelíši od predošlých prípadov.
Na výpočet závislosti tenzorových perturbácií od
konformného času sa použije rovnaká diferenciálna
rovnica (53) ako v predchádzajúcom prípade.

h′′i j +2H h′i j +µa2hi j = 0 (63)

Po zavedení substitúcie

τ =Cη̃ (64)

rovnica (63) prejde na tvar

C2(hi j)
′′
ττ +2C

τ
ετ+as

√
1−ε

ετ+2as
√

1−ε C(hi j)
′
τ +

+ξ 6C2(1− ε)a2
s

1

(ετ2+2as
√

1−ετ)
2 hi j = 0 (65)

Pripomeňme, že as =Cηs a tiež platí τs =Cη̃s. Potom

as =
ε

1−
√

1− ε
τs (66)

a rovnica (65) nadobudne tvar

(hi j)
′′
ττ +

2
τ

ετ+ ε
√

1−ε
1−
√

1−ε τs

ετ+2 ε
√

1−ε
1−
√

1−ε τs
(hi j)

′
τ +

+6ξ ε2(1−ε)

(1−
√

1−ε)
2

τ2
s(

ετ2+2 ε
√

1−ε
1−
√

1−ε τsτ
)2 hi j = 0 (67)

Po d’alšej substitúcii

χ = ετ (68)

rovnica (67) prejde na

hi j
′′
χχ +

2
χ

χ +F
χ +2F

hi j
′
χ +6ξ

1
χ2

F2

(χ +2F)2 hi j = 0 (69)

kde

F =

√
1− ε

1−
√

1− ε
ετs (70)

Posledná substitúcia, ktorou sa docieli najkrajší tvar,
je

ϑ =
χ
F

(71)

a výsledný tvar rovnice je potom

(hi j)
′′
ϑϑ +

2
ϑ

ϑ +1
ϑ +2

(hi j)
′
ϑ +

+6ξ
1

ϑ 2
1

(ϑ +2)2 hi j = 0 (72)

Počiatočné podmienky sú hi j(ϑs) = 1 a (hi j)
′
ϑ (ϑs) =

0 z rovnakých dôvodov ako v predchádzajúcom prí-
pade, takže aj v tomto prípade budeme hovorit’ o
preškálovaných a skutočných tenzorových perturbá-
ciách, pričom tieto pojmy boli vysvetlené v pred-
chádzajúcej podkapitole. Počiatočný preškálovaný
čas ϑs sa dá vyjadrit’ cez ε ako

ϑs =
1√

1− ε
−1 (73)

Riešením rovnice (71) s danou počiatočnou pod-
mienkou je

hi j(ϑ) ∝ cos
[√

3ξ
2 ln

(
ϑs

ϑs+2
ϑ+2

ϑ

)]
=

= cosh
[√

3(−ξ )
2 ln

(
1−
√

1−ε
1+
√

1−ε
ϑ+2

ϑ

)]
(74)

Čo je preškálovaná vel’kost’ tenzorových perturbácií.
Nás zaujíma pomer medzi konečnou a počiatočnou
vel’kost’ou skutočných tenzorových perturbácií, čiže
konečná vel’kost’ preškálovaných tenzorových per-
turbácií, ktorá je

hi j(∞) = cosh

(√
3(−ξ )

2
ln

1−
√

1− ε
1+
√

1− ε

)
(75)

Na obrázku 9 sú porovnané závislosti výsledných
zmien vel’kosti tenzorových perturbácií, čiže výsled-
nej vel’kosti preškálovaných tenzorových perturbácií
od ξ pre ws = 1 určené presným vzt’ahom (75) a pri-
bližným vzt’ahom (41) platným v limite ε � 0, pre
P = 50, 1000 a 20000.

5 Záver

Skúmali sme vplyv dočasnej dominancie tuhej látky s
kladným tlakom, ktorej pomer tlaku a hustoty energie
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Obr. 9: Závislost’ výslednej zmeny vel’kosti ten-
zorových perturbácií od ξ pre ws = 1 v dlhovlnnom
priblížení. Plná čiara predstavuje túto závislost’
získanú zo vzt’ahu (41) , ktorý platí v limite ε � 0
a prerušovaná čiara závislost’ podl’a vzt’ahu (75).

w bol z intervalu (1/3,1〉, pričom jej pomer koefi-
cientu pružnosti v šmyku a hustoty energie ξ mohol
byt’ l’ubovol’ný9. Zaujímali sme sa o pomer vel’kosti
tenzorových perturbácií po ustálení po skončení ob-
dobia dominancie tuhej látky a ustálenej vel’kosti ten-
zorových perturbácií pred fázovým prechodom, ktorý
si teraz označme ako R. V priblížení, pri ktorom sa pri
fázovom prechode iba vel’mi malá čast’ hustoty en-
ergie žiarenia, ktorej prislúchal jej pomer k celkovej
hustote energie vyjadrený číslom ε , nespotrebovala
na vznik tuhej látky, bolo R ≈ k̃5/k̃1. V prípadoch,
ked’ ε nebolo infinitezimálne malé, no obmedzili sme
na špeciálne ws = 2/3 resp. ws = 1, bolo R = hi j(∞).
Číslo R bolo pre kladné ξ menšie ako jedna a pre zá-
porné ξ väčšie, pričom od jednotky sa v nami uvažo-
vaných prípadoch nelíšilo o mnoho rádov.

Zmena vel’kosti tenzorových perturbácií sa pre-
javí v reliktovom žiarení. Nehomogenity reliktového
žiarenia sú charakterizované dvojbodovou korelač-
nou funkciou

C(ϑ) =

〈
δT
T0

(
~l1
) δT

T0

(
~l2
)〉

~l1 ·~l2 = cosϑ

kde δT/T0 je kontrast teploty reliktového žiarenia,~l1
a~l2 sú jednotkové vektory zodpovedajúce smerom, z
ktorých k nám reliktové žiarenie prichádza a lomené

9V rozumných medziach.

zátvorky znamenajú, že výraz v nich sa ustredňuje
cez všetky smery. Tenzorové perturbácie vplývajú na
nehomogenity reliktového žiarenia počas jeho šíre-
nia sa z plochy posledného rozptylu k nám, takže
dôležitý je nielen vývoj tenzorových perturbácií pred
rekombináciou, ale aj po nej. Našt’astie pri skúmaní
vývoja tenzorových perturbácií možno použit’ poru-
chovú teóriu s lineárnymi rovnicami. Ak sa preto za-
ujímame o čast’ zmeny vel’kosti tenzorových pertur-
bácií spôsobenú dočasnou dominanciou tuhej látky s
kladným tlakom v ére žiarenia, nemusíme skúmat’
ich d’alší d’alší vývoj. Ak si tenzorovú čast’ kore-
lačnej funkcie, ktorá by zodpovedala prípadu, keby
v ére žiarenia nebol býval nastal žiaden fázový pre-
chod a nebola by žiadna éra dominancie tuhej látky s
kladným tlakom, označíme ako CT (0)(ϑ), tak pre ten-
zorovú čast’ korelačnej funkcie CT (ϑ) zodpoveda-
júcu nami uvažovanému prípadu s dočasnou domi-
nanciou tuhej látky v ére žiarenia platí

CT (ϑ) = R2CT (0)(ϑ)

To znamená, že ak boli tenzorové perturbácie nulové
pred fázovým prechodom, musia byt’ nulové aj
neskôr a na reliktovom žiarení sa nijako nepre-
javia. Zoslabenie tenzorových perturbácií v prípade
s kladným koeficientom pružnosti v šmyku je síce
napohl’ad nezaujímavým javom, môže byt’ však
vysvetlením toho, prečo dnes nepozorujeme výrazne-
jšie prejavy tenzorových perturbácií. Tenzorové per-
turbácie mohli byt’ v počiatočných fázach vývoja
vesmíru vel’ké, ale nami rozoberaným mechanizmom
sa mohli zoslabit’.
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Disociácia molekúl BeD1−3
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Abstrakt: V tomto článku prezentujeme základné
fyzikálne charakteristiky malých molekúl BeD1−3 ur-
čené kvantovo-chemickými metódami DFT a MP2
(v báze aug-cc-pCVTZ). Optimalizovali sme geomet-
rie týchto neutrálnych molekúl a vypočítali ich diso-
ciačné energie, ich väzbové energie, tvorné entalpie
a zmeny reakčných entalpií a Gibbsových energií pre
viaceré disociačné kanály pri teplotách od 0 - 1000 K.
Ukázali sme tiež, že BeD sa môže vytrhnút’ z povr-
chu berýlia energiou, ktorú získa BeD2 vytvorením
väzby s d’alším deutériom a následným rozpadom
BeD3 na BeD a D2.

Kl’účové slová: berýlium, deutérium, fusion, disociá-
cia

1 Úvod

V rámci vývoja a testovania termofúzneho reaktora
ITER vo Francúzsku sa skúmajú aj rôzne nečistoty,
či prach, ktoré vznikajú pôsobením plazmy na steny
reaktora alebo sa šíria z divertora. Následné kontami-
nujú plazmu, čím znižujú efektívnost’ fúznej reakcie,
alebo aj poškodenie samotného reaktora. Materiálový
dizajn vnútornej časti reaktoru má pozostávat’ najmä
z volfrámu a berýlia . Budú tvorit’ podstatné časti
vnútorných stien, tzv. the first-wall (W, Be) a diver-
tora (W).

Tieto materiály sa nazývajú plasma-facing mate-
riály a interakcie medzi nimi sa označujú ako plasma-
wall interactions (PWI). I ked’ prebiehajú experi-
menty v doteraz postavených tokamakoch (JET v
UK, TEXTOR v DE a Tora Supra vo FR), sústred’u-
júce sa na PWI, je výhodné tieto interakcie skúmat’ aj
teoreticky. Takto sa študujú rôzne povrchy, ich bom-
bardovanie rôznymi časticami, a tiež častice a klastre
častíc, ktoré sú produktom týchto simulácií pri níz-
kych energiách od 1-100 eV, kedy sa kontrolované
experimenty t’ažko uskutočňujú. Tieto simulácie v
molekulovej dynamike používajú analytický bond-
order potenciál pre Be-C-W-H[Juslin et al., 2005],
ktorý popisuje PWI interakcie.

∗sukuba@fmph.uniba.sk
†urban@fmph.uniba.sk

Takýto typ klastrov predstavujú aj molekuly
BeDn, n = 1 − 3. Už z predchádzajúcich prác
([Björkas et al., 2009]) vieme, že pri nízkych ener-
giách (od 7 eV) sa vplyvom bombardovania povrchov
berýlia alebo mixu berýlia s volfrámom, vytrháva be-
rýlium tzv. chemickým sputteringom, presnejšie čas-
tejšie ako molekula BeD. Pri teplote okolo 300 K
sa s ovel’a nižšou pravdepodobnost’ou vyskytujú aj
molekuly BeD2 a BeD3. Pri vyšších teplotách (nad
900 K) je prevaha v prospech väčších molekúl. Pozo-
rovanie experimentátorov, na druhej strane, je také,
že sa detekuje najmä BeD pri nízkých aj vysokých
teplotách[LAS, ]. Táto krátka práca si dáva za úlohu
napomôct’ k zisteniu, či tento jav nie je pozostat-
kom nejakého artefaktu v ABOP potenciáli, alebo je
môžné, že BeD2 a BeD3 disociujú vplyvom teploty
a okrajovej plazmy, v dôsledku čoho sa tieto mole-
kuly nedetekujú v nadmernom množstve. Článok z
roku 2014 [Virot et al., 2014] sa z časti zaoberal BeH
a BeH2, kde ich porovnával s BeD a BeD2 pomo-
cou CCSD a DFT metódy, ale dôležitú čast’ ohl’adom
BeD3 neštudoval. Je to aj výborná príležitost’ porov-
nat’ viaceré metódy a ich použitie na BeD molekuly.

2 Metodológia

Všetky výpočty sme uskutočnili pomo-
cou kvantovo-chemického balíka programov
TURBOMOLE[TUR, ]. Optimalizované geomet-
rie klastrov, ich zodpovedajúce energie základného
stavu boli určené metódouDensity Functional Theory
(DFT) s B3LYP funkcionálom[Becke, 1993], ktorý
predstavuje tzv. hybridný typ, kde sa mieša výmenná
a korelačná čast’ s Hartree-Fockovou metódou. DFT
je metóda založená na hustote elektrónového naboja
ρ(r) a celková energia je vyjadrená ako funkcionál
tejto hustoty náboja:

E [ρ(r)] = ε. (1)

Tento funkcionál správna hustota náboja mi-
nimalizuje. Je to iteratívna metóda, závisiacia
najmä od použitého funkcionálu pre výmenno-
korelačnu čast’, ktorý jediný nie je konkrétne de-
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finovaný.(Podrobnejší opis tejto teórie pozri napr.
v[Burke, 2007].) Takisto sme použili aj poruchovú
teóriu Møller–Plesset druhého rádu MP2 (po-
zri napr.[Szabo and Ostlund, 1989], ktorá rozširuje
Hartee-Fockovu metódu o korelačnú energiu v rámci
perturbácie:

ε = EHF +E(2)
MP. (2)

V oboch prípadoch sme použili aug-cc-p(C)VTZ
bázu. Disociačné energie D0

1 boli korigované o
energiu nulového bodu (zero-point energy) EZPE

2

z vibračnej analýzy, z ktorej sme aj získali zá-
kladné termodynamické veličiny ako termálnu ko-
rekciu Ethermal a entropiu S◦T pre danú teplotu T a
tlak p = 0.1 MPa. Pomocou týchto údajov sme po-
tom vypočítali zmenu tvorných entalpií ∆ f H◦ pre
jednotlivé molekuly M, ako aj zmenu Gibbsových
vol’ných energií ∆ f G◦ (pozri výrazy (3)-(5) ). Štan-
dardné tvorné entalpie, entropie a Gibbsove energie
pre Be(g), D(g) a D2(g) sme získali z NIST-JANAF
databázy [Chase, 1998].

∆ f H◦T (M) = ∆ f H◦0K +E0→T
thermal +RT (3)

∆ f H◦0K (M) = ∆ f H◦0K (X)−D0 (4)

∆ f G◦T (M) = ∆ f H◦T −T (S◦T (M)−S◦T (X)) (5)

∆ f H◦0K (X) a S◦T (X) sú sumy entalpií, resp. entropií
prvkov X, prenásobené ich stechiometrickými koefi-
cientmi s akými sa nachádzajú v danej molekule M.
Zmeny reakčných entalpií a Gibbsových energií pri
teplote T pre skúmané disociačné kanály sme určili
podl’a rovníc:

∆rH◦ (T ) = ∆ f H◦prod (T )−∆ f H◦reakt (T ) (6)

∆rG◦ (T ) = ∆ f G◦prod (T )−∆ f G◦reakt (T ) (7)

∆ f H◦prod (T ) a ∆ f H◦reakt (T ) predstavujú sumy cez
všetky produkty, resp. reaktanty reakcie pri teplote T.
Rovnovážne konštanty sme určili zo vzt’ahu KT

EQ =

e
−∆rG◦T

RT .

2.1 Disociačné kanály BeD1−3

Skúmali sme tieto reakcie disociácie molekúl BeDn,
n = 1,2,3:

1D0 predstavujú rozdiel medzi atomizačnou energiou mo-
lekuly De a zero-point energiou EZPE : D0 = De − EZPE , kde
De = ∑xε0(X)− ε0(M)

2rozdiel medzi energiou základného vibračného stavu a mi-
nimom potenciálnej energie systému

1. BeD(g)→ Be(g) + D(g)

2. BeD2(g)→ BeD(g) + D(g)

3. BeD2(g)→ Be(g) + D2(g)

4. BeD3(g)→ Be(g) + D2(g) + D(g)

5. BeD3(g)→ BeD(g) + D2(g)

6. BeD3(g)→ BeD2(g) + D(g)

Reakcie predstavujú niektoré možné disociačné
kanály, ktoré môžu nastat’ v tzv. edge plasma časti
tokamaku (okrajová plazma). Všetky molekuly sme
v týchto reakciách považovali za neutrálne a hodnoty
určovali pre teploty od 0 do 1000 K. Počas chodu to-
kamaku je v podmienkach okrajovej plazme pri ste-
nách teplota okolo 1200 - 1500 K. Neutrálne mole-
kuly môžu interagovat’ s iónmi a stat’ sa nabitými
časticami, ktoré môžu mat’ odlišné vlastnosti.

3 Výsledky

3.1 Optimalizácia molekúl

Charakteristiky väzieb, väzbových uhlov D-Be-D a
disociačných energií pre molekuly BeD1−3 určené
geometrickou optimalizáciou metódami DFT/B3LYP
a MP2 sú spolu s experimentalnými údajmi a s dá-
tami ostatnej teoretickej práce[Virot et al., 2014] za-
znamenané v Tab. č. 1 v prílohe. Kvantovo-chemické
metódy využívajúce Born-Oppenheimerovo priblíže-
nie pri výpočte elektrónových energií nereflektujú
izotopové zmeny. Doteraz neboli publikované expe-
rimentálne údaje o BeDn molekulách, len o BeH
a BeH2. Geometrické charakteristiky, ktoré sme ur-
čili pre BeD1−3, sú totožné aj pre vodíkové analógy,
sú vo výbornej zhode s experimentálnymi údajmi
[Shayesteh et al., 2003, Le Roy et al., 2006]. Porov-
naním tvorných entalpií ∆ f H◦298.15K molekúl BeH1−3
s BeD1−3 sa určili rozdiely ∆ f H◦298.15K(BeHx)-
∆ f H◦298.15K(BeDx) 0.70 (0.76), 5.85 (5.83) a 8.34
(8.41) kJ/mol v poradí pre x=1-3 v DFT/B3LYP
(MP2) metóde.

3.2 Disociácia

Zo skúmaných reakcií disociácie BeD1−3, (2.1), 4.
a 5. vykazujú z vypočítaných hodnôt ∆rH◦298.15K a
∆rG◦298.15K tendenciu ku skôršiemu výskytu ako pri
ostatných kanáloch rozpadu BeD2 a BeD3 molekúl
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(∆rG◦T < 0 už pri 400 K v B3LYP aj MP2 metóde).
Taktiež disociačné energie pre tieto reakcie sú na
úrovni od 0.05-0.52 eV, ktoré v prostredí okrajovej
plazmy s elektrónmi od 1-100 eV bude možné l’ahko
získat’. Môže to aj vysvetl’ovat’ dovôd, prečo expe-
rimentátori nepozorujú pri zvýšenej teplote (nad 900
K) väčšie množstvo BeD3 molekúl vzhl’adom k počtu
BeD ako to naznačujú molekulové simulácie [LAS, ].
Pre rozpad BeD2 sa určili disociačné energie od 1.2-
1.6 eV pre reakciu č.2, a 3.8-4.0 eV pre reakciu č.3.
Aj z pohl’adu zmien Gibbsovej energie je viditel’né,
že preferovaným disoc. kanálom tejto molekuly bude
rozpad na Be + D2, a nie na BeD + D. Priebeh zá-
vislosti Gibbsových energií od teploty pre disociačné
reakcie 1-3 je zobrazený v Obr. č. 1, pre reakcie 4-6
na Obr. č. 2. Žial’, o skúmaných reakciách (2.1) nie
sú zatial’ žiadne informácie z experimentov, okrem
alternatívnych reakciách s vodíkom namiesto deuté-
ria. Hodnoty reakčných entalpií a zmien Gibbsových
energie pre reakcie (2.1) sú v Tab. č. 2 a 3 v prílohe. Z
grafov závislosti zmien Gibbsovej energie od teploty
vidíme, že rozdiely medzi hodnotami z DFT/B3LYP
a MP2 výpočtov sú v rozmedzí od 18-70 kJ/mol.

3.3 Sputtering BeD z povrchu berýlia

Pomocou údajov o entalpiách a Gibbsových ener-
giách reakcií (2.1) môžeme určit’, či je proces, ktorý
sa často opakuje pri simuláciach bombardovania po-
vrchov Be iónmi deutéria, pri ktorej sa vytrhne BeD
z povrchu berýlia, preferovaný:

BeD2 +D→ BeD3→ BeD+D2 (8)

Pre zjednodušenie a väčšiu názornost’ neberieme do
úvahy ostatné berýlia, ktoré sú v okolí vytrhnutej mo-
lekuly BeD. Pre teplotu 298.15 K z Tab. č. 2 a 3 (vid’
príloha) použijeme hodnoty ∆r1G◦298.15K = −17.73
kJ/mol pre prvú čast’ reakcie a ∆r2G◦298.15K =−54.66
kJ/mol v rámci DFT metódy. Celková zmena ∆rG◦ <
0, čo znamená, že táto reakcia je energetický výhodná
a preferovaná. Hodnoty určené z MP2 výpočtov vy-
kazujú kladnú, ale malú zmenu Gibbsovej energie pre
zlúčenie BeD2 s D na BeD3: ∆r1G◦298.15K = 12.72
kJ/mol a zápornú ∆r2G◦298.15K = −103.38 kJ/mol ,
spolu taktiež je celková zmena Gibbsovej energie zá-
porná. ∆rH◦298.15K je záporná v obidvoch prípadoch,
čo indikuje celkovú exotermickú reakciu.

Obr. 1: Závislost’ ∆rG◦T [kJ/mol] disociácie klastrov
BeD a BeD2 od teploty

Obr. 2: Závislost’ ∆rG◦T [kJ/mol]disociácie klastrov
BeD3 od teploty

Záver

Týmto príspevkom sme chceli poukázat’ na niektoré
charakteristiky molekúl BeD1−3, ktoré môžeme od-
vodit’ z kvantovo-chemických výpočtov a vzt’ahov
z termodynamiky. Prínosné je to najmä z hl’adiska
nedostatku údajov z experimentov nie len pre de-
uteridy berýlia, ale prakticky z celkového stavu skú-
mania vlastnosti berýlia a z neho odvodených ma-
teriálov kvôli jeho vysokej toxicite. Druhým dôleži-
tým aspektom je zistenie správania sa takýchto mo-
lekúl v podmienkach okrajovej plazmy, kde sa tieto
molekuly budú dostávat’ posôbením rôznych čas-
tíc na vnútorné steny reaktora. V neposlednom rade
sú systémy ako tento vhodné na skúmanie nových
kvantovo-chemických metód.
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Z geometrií z DFT/B3LYP a MP2 výpočtov sa ur-
čila dĺžka Be-D(H) väzby 1.338 Å, ktorá je v exce-
lentnej zhode s experimentom. Určené zmeny tvor-
ných entalpií ∆ f H◦298.15K pre BeD a BeD2 sú rela-
tívne v dobrej zhode s hodnotami pre hydridy berýlia
pre DFT metódy, zatial’ čo MP2, resp. CCSD experi-
mentálne hodnoty prevyšujú o okolo 45 kJ/mol. Tieto
údaje sú v Tab. č. 1.

Tiež sme ukázali, že reakcia (8) môže prebehnút’ v
podmienkách, pri ktorých simulujeme bombardova-
nie povrchu berýlia iónmi deutéria, ked’že celá ret’az
reakcií ma konečnú zápornú ∆rG◦ už pri 300 K. Ne-
smieme zabudnút’ pripomenút’, že počas chodu reak-
toru, bude mat’ na reakcie vplyv aj vyššia teplota a
molekuly budú aj zionizované.

Táto práca je základom k rozšírenejšej analýze
správania sa deuteridov berýlia, nie len neutrálnych
molekúl, ale aj iónov, počas simulovania bombardo-
vania povrchov berýlia a berýlia s volfrámom v pod-
mienkach okrajovej plazmy projektu ITER, termo-
fúzneho reaktora, ktoré uskutočňujeme v programe
DL_POLY 3.09 s nami implementovaným ABOP
potenciálom[Matuška and Sukuba, 2012].
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Príloha

Tabul’ka 1: Dĺžky väzieb, disociačné energie, uhly D-Be-D a zmeny tvorných entalpií, Gibbsových energií pri
T=298.15K pre skúmené molekuly BeDn, n = 1,2,3.

Metóda BeDn De [eV] Be-D [Å] D-D [Å] 6 D-Be-D ∆ f H◦298.15K [kJ/mol] ∆ f G◦298.15K [kJ/mol]
DFT/B3LYP

BeD 2.500 1.338 310.535 335.110
BeD2 6.721 1.326 180.0 138.834 200.967
BeD3 7.355 1.324 1.333 152 304.994 389.765

1.419 56.0
MP2

BeD 2.312 1.338 328.795 353.387
BeD2 6.431 1.326 180.0 175.440 237.498
BeD3 6.630 1.323 1.261 153.5 372.014 456.770

1.414 52.9
other works

exper. BeH 1.341 321±30
BeH2 1.326−1.334 125.5

DFT/VSXC BeD 1.361 343.5
BeD2 1.338 155.0

CCSD(T)/CBS BeH 340.7
BeH2 168.1

Tabul’ka 2: Termodynamické charakteristiky skúmaných reakcií disociácie molekúl BeDn, n = 1,2,3. Hodnoty
vypočítané z DFT/B3LYP údajov.

reakcia ∆rH◦298.15K [kJ/mol] ∆rH◦1000K [kJ/mol] ∆rG◦298.15K [kJ/mol] ∆rG◦1000K [kJ/mol] K298.15K
EQ K1000K

EQ
BeD→ Be + D 235.135 217.033 157.627 −60.352 2.4x10−28 1.4x103

BeD2 → BeD + D 393.396 389.759 340.721 205.238 2.1x10−60 1.9x10−11

BeD2 → Be + D2 185.191 155.244 85.242 −190.665 1.2x10−15 9.1x109

BeD3 → BeD2 + D 55.485 51.508 17.730 −92.905 8.3x10−4 7.1x105

BeD3 → BeD + D2 5.541 −10.281 −54.656 −223.219 3.7x109 4.6x1011

BeD3 → Be + D2 + D 240.676 206.752 102.972 −283.571 9.1x10−19 6.5x1014

Tabul’ka 3: Termodynamické charakteristiky skúmaných reakcií disociácie molekúl BeDn, n = 1,2,3. Hodnoty
vypočítané z MP2 údajov.

reakcia ∆rH◦298.15K [kJ/mol] ∆rH◦1000K [kJ/mol] ∆rG◦298.15K [kJ/mol] ∆rG◦1000K [kJ/mol] K298.15K
EQ K1000K

EQ
BeD→ Be + D 216.875 198.834 139.350 −78.401 3.8x10−25 1.2x104

BeD2 → BeD + D 375.025 371.313 322.442 181.541 3.2x10−57 3.2x10−10

BeD2 → Be + D2 148.560 118.599 48.686 −232.412 3.0x10−9 1.3x1012

BeD3 → BeD2 + D 25.096 21.204 −12.719 −118.168 169.2 1.5x106

BeD3 → BeD + D2 −43.219 −59.031 −103.383 −272.179 1.3x1018 1.7x1014

BeD3 → Be + D2 + D 173.656 139.802 35.967 −350.580 5.0x10−7 2.1x1018
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Abstrakt 

V predloženej práci sa zaoberáme prípravou 
supravodivých MgB2 tenkých vrstiev za účelom 
optimalizácie ich transportných vlastností. Vrstvy 
sme pripravovali v dvoch krokoch. Najprv sme 
vákuovým naparovaním pripravili prekurzor MgB a 
následne sme ich ex-situ žíhali za účelom 
rekryštalizácie a vytvorenia supravodivej tenkej 
vrstvy MgB2. Našim cieľom bolo optimalizovať 
prípravu vrstiev vhodnými depozičnými 
parametrami a to predovšetkým ex-situ žíhaním. 
Kľúčovým faktorom vplývajúcim na kvalitu 
pripravovaných vrstiev bola voľba pracovného 
plynu v ktorom sme vzorky žíhali a žíhacia teplota. 
Ako pracovné plyny sme používali argón, dusík 
a zmes argónu s vodíkom(5%). Žíhali sme pri 
teplotách 700, 750 a 800°C. Sledovali sme vplyv 
teploty a pracovného plynu na chemické zloženie, 
štruktúrne a supravodivé vlastnosti pripravených 
tenkých vrstiev. Na vyšetrovanie chemického 
zloženia vzoriek sme používali röntgenovú 
fotoelektrónovú spektroskopiu a energeticko – 
disperznú analýzu röntgenového žiarenia, 
kryštalickú štruktúru sme určovali röntgenovou 
difrakčnou analýzou a supravodivé vlastnosti sme 
zisťovali meraním R(T), I(V) a Ic(T) charakteristík. 
Na tvarovanie mikroštruktúr sme využívali optickú 
a iónovú litografiu. Topografiu vrstiev sme určovali 
atómovým silovým mikroskopom a využitím 
skenovacieho elektrónového mikroskopu sme 
merali hrúbku vrstiev a šírku mikromostíkov. 
Kľúčové slová: vákuové naparovanie, žíhanie, 
MgB2 supravodivá tenká vrstva  

1 Úvod 

V súčasnosti sa supravodivé materiály pripravujú 
v rôznych formách. Ako objemové materiály slúžia 
na generovanie silných magnetických polí často krát 
omnoho väčších ako u permanentných magnetoch 
alebo na výrobu káblov a transformátorov. Ako 
supravodivé tenké vrstvy, nachádzajú praktické 
využitie v ultrarýchlej elektronike a v logických 
obvodoch [Maheľ et al., 1997]  

Možností využitia supravodičov je v dnešnej 
dobe kvantum, mnohé z nich len čakajú na 

zužitkovanie v praxi. Supravodivosť možno označiť 
za technológiu budúcnosti, ktorá môže zásadne 
zmeniť techniku a fyziku. Najväčším cieľom je 
vyvinúť supravodivý materiál pri izbovej teplote. 
Výskum sa v dnešnej dobe orientuje na prípravu 
nových supravodičov. 

V súčasnosti sa na katedre experimentálnej 
fyziky FMFI venujeme výskumu supravodivosti v 
MgB2,  pniktidoch a  chalokogenidoch. S výskumom 
supravodivosti v MgB2 sa začalo na Slovensku 
ihneď po jeho objavení v roku 2001. Slovenskí 
vedci prispeli k overeniu dvojmedzerovej 
supravodivosti v MgB2 [Szabó et al., 2008] 
Vzhľadom na to, že pracovisko disponuje 
potrebným vybavením na prípravu a analýzu 
supravodivých tenkých vrstiev, zaumienili sme si 
venovať sa príprave a štúdiu vlastností 
supravodivých tenkých vrstiev MgB2. 

2 Supravodivosť  MgB2 

MgB2 patrí do skupiny kovalentných supravodičov 
v ktorých sa atómy medzi sebou navzájom viažu 
kovalentnými väzbami. Do tejto skupiny patrí 
napríklad kremík, karbid kremíka alebo bórom 
dopovaný diamant. Ich spoločnou črtou je, že 
obsahujú jeden ľahký prvok a majú silné smerové 
kovalentné väzby [Szabó et al., 2008] .  

Supravodivosť v tejto intermetalickej zlúčenine 
má pozoruhodné vlastnosti, čím rastie jej využitie 
v praxi. V skupine binárnych zlúčenín má vysokú 
kritickú teplotu Tc=40K, čím sa radí medzi 
strednoteplotné supravodiče. Podľa odozvy 
materiálu na magnetické  pole patrí diborid horčíka 
medzi supravodiče II. druhu. Zaujímavými pre prax 
aj z hľadiska výskumu sú preto vysoké hodnoty 
kritickej prúdovej hustoty a kritického 
magnetického poľa.  

Experimentálne sa ukázalo, že MgB2 vykazuje 
silný izotopický efekt, ktorý je typický pre BCS 
supravodiče a  tým sa potvrdilo klasické párovanie 
Cooperových párov v tejto zlúčenine. BCS  teória 
predpokladá, že ľahšie atómy vedú k vyššej 
frekvencii fonónov, čo môže viesť k zvýšeniu 
kritickej teploty. V prípade, že izotop 

11
B nahradíme 

izotopom 
10

B vzrastie kritická teplota o 1K.  
Naopak, ak zameníme izotop 

24
Mg za 

25
Mg, dôjde 

len k veľmi malému posunu Tc. O desať krát 
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menšiemu ako pri zámene bóru. Tento objav 
vyvrátil dovtedy zaužívanú predstavu, že fonónová 
supravodivosť je možná iba pre kritické teploty 
približne do 30K [Xi, 2008] . 

Navyše tento materiál má jednoduchú 
kryštalickú štruktúru. Má AlB2 typ kryštalickej 
štruktúry, ktorá je rozšírená medzi boridmi. 
Kryštalizuje v hexagonálnej sústave so stranami 
a=308,6 a c=352,4 pm [Xi, 2008] Obsahuje bórovú 
štruktúru podobnú grafitu, ktorá je oddelená od 
hexagonálnej štruktúry horčíku. Roviny bóru sa  
striedajú s rovinami horčíka, pričom atóm horčíka je 
umiestnený pod respektíve nad stredom hexagónu 
tvoreného z bórových atómov nad ním respektíve 
pod ním. Štruktúra kryštálu je znázornená na 
obrázku 1. 

 
Obr. 1: Štruktúra mriežky MgB2 [Xi, 2008] . 

Susediace atómy bóru v jednej rovine sú 
navzájom medzi sebou silne viazané σ väzbami. S 
atómami horčíka sú atómy bóru viazané nad a pod 
bórovými rovinami π väzbami. Elektróny v π páse 
majú slabú elektrón-fonónovú väzbu a tým pádom 
aj malú supravodivú energetickú medzeru π(0) 
2meV. Naopak elektróny v σ páse majú silnú 
elektrón-fonónovú väzbu a veľkú supravodivú 
energetickú medzeru  σ(0)7meV [Xi, 2008]  
Tento fakt prispel k ďalšej veľmi zaujímavej 
vlastnosti MgB2, existencii dvoch energetických 
medzier. Závislosť veľkosti obidvoch energetickým 
medzier od teploty je znázornená na obrázku 2. Plná 
čiara predstavuje teoretický model a inými farbami 
sú vyznačené výsledky z viacerých meraní.  

 
Obr. 2: Teplotná závislosť veľkosti energetických 

medzier v MgB2 získaná z mikrokontaktnej 

spektroskopie [Xi, 2008] . 

3 Technológia prípravy MgB2 

tenkých vrstiev  

3.1 Preddepozičná príprava substrátu 

Povrch substrátu bol pred samotnou depozíciou 
kontaminovaný a preto sme ho museli špeciálne 
upraviť, aby sme získali vhodnú adhéziu tenkej 
vrstvy k substrátu. Museli sme dbať aby sme použili 
také čistenie, ktoré by nijako mechanicky alebo 
chemicky nepoškodilo povrch substrátu. Ako 
substráty sme používali zafír Al2O3. Na to aby sme 
dokázali pripravovať reprodukovateľné vrstvy pred 
každou depozíciou sme čistili substráty vždy 
v uvedenom poradí. V prvom kroku sme ponorili 
substráty do acetónu a vložili ich na 15 minút do 
ultrazvukovej čističky. Po vybratí z acetónu sme ich 
dôkladne osušili. V druhom kroku sme použili 
izopropylalkohol a zopakovali čistenie 
v ultrazvukovej vaničke s tým istým časom. 
Následne sme substráty opäť osušili a v treťom 
kroku zopakovali celý proces znovu s destilovanou 
vodou. Na záver sme pre odstránenie vlhkosti 
použili laboratórnu piecku a vyhrievali sme ich 10 
minút pri teplote 100°C. 

3.2 Vákuové naparovanie tenkých 
vrstiev 

Po očistení sme substráty založili do naparovacej 
aparatúry. Schéma aparatúry je na obrázku 3. 
Podložka so substrátmi bola umiestnená v hornej 
časti vákuovej komory oproti zdrojovým 
materiálom. Pri jednej depozícii sme mohli na 
podložku umiestniť až 12 vzoriek.  

Po vyčerpaní komory na hraničný tlak približne 
2.10

-3 
Pa sme začali s naparovaním, ktoré trvalo 15 

minút. Pár minút na začiatku naparovania sme 
používali záklopku umiestnenú pred substrátmi, 
slúžila na zachytávanie nečistôt z odparovacieho 
a zdrojového materiálu, pretože ich povrch bol pred 
začiatkom naparovania kontaminovaný.  

Na naparovanie bóru sme používali elektrónové 
delo. Ako emitor elektrónov sme používali 
wolfrámové vlákno a napájali sme ho prúdom19A . 
Wolfrám má najvyššiu teplotu topenia spomedzi 
kovov 3695 K [Lassner et al., 1998] Anóda v ktorej 
bol umiestnený bór bola z medi, ktorej teplota 
topenia je 1356,15 K [Greenwood et al., 1998] a 
bola chladená vodou. Teplota topenia bóru je 
2349K [Greenwood et al., 1998] Katóda bola 
napájaná napätím 3,2kV  a medzi katódou a anódou 
tiekol prúd 150-180 mA.  Naparovacie rýchlosti 
bóru boli zvyčajne 0,15 nm/s.  Pre naparovanie 
horčíka sme použili vyparovaciu lodičku s deravým 
viečkom aby nedochádzalo k erupciám horčíka do 
komory. Lodička bola s tantalu s teplotou topenia 
923,15 K [Greenwood et al., 1998] Lodičku sme 
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napájali prúdom 55A. Naparovacie rýchlosti pre 
horčík sa pohybovali okolo hodnoty 16nm/s. Na 
reguláciu procesu, meranie hrúbky naparenej tenkej 
vrstvy a naparovacej rýchlosti, boli v komore 
použité kryštály z Al2O3. Ako vidieť z obrázka 3 
v komore sú dva kryštály umiestnené na držiaku. 
Jeden meria hrúbku a naparovaciu rýchlosť bóru 
a druhý horčíka. Princíp merania spočíva v tom, že 
kryštál vybudíme na jeho vlastnú frekvenciu. 
Zmenou hmotnosti kryštálu dôjde k zmene vlastnej 
rezonančnej frekvencie a zobrazovacia jednotka 
nám to prepočíta na hrúbku nadeponovanej vrstvy 
použitím konštánt, ktoré sú jedinečné pre každý 
prvok. Vďaka časovaču získame aj informáciu o 
naparovacej rýchlosti nanášanej tenkej vrstvy. 

                 Vzhľadom na to, že horčík má veľkú 
schopnosť unikať zo vzorky pri žíhaní, 
naparovaním sme pripravovali prekurzor MgB, 
v pomere horčík k bóru približne 3:2. 

 
Obr. 3: Schéma depozičnej aparatúry. 

3.3 Žíhanie tenkých vrstiev 

Po príprave MgB prekurzora v depozičnej aparatúre 
sme vzorku museli ešte umiestniť do žíhacej pece, 
kde sme ju žíhali a vytvorili sme tak očakávanú 
kryštalickú supravodivú tenkú vrstvu MgB2. 
Procesu žíhania sme venovali veľkú pozornosť, 
keďže vplýva na rekryštalizáciu, zmenu 
stechiometrie, zmenu hrúbky oxidačnej vrstvy na 
povrchu a rast zŕn [Martin, 2009]  

Do žíhacej komory sme na výhrevnú platničku 
umiestnili substráty s prekurzorom MgB. Výhrevná 
platnička je z Al2O3. Na čerpanie komory sme 
použili membránovú vývevu. Počkali sme do tlaku 
približne 3,9.10

-2 
Pa a potom sme spustili 

turbomolekulárnu vývevu. Komoru sme čerpali 
okolo pol hodiny. Ako pracovné plyny sme si 
používali argón, dusík a zmes argónu 
s vodíkom(5%). Žíhali sme pre teplotách 700, 750 
a 800°C. Dosiahnuté výsledky uvádzame v časti 
výsledky a diskusia. Pracovali sme vždy 
v prietokovom režime s tlakom 700Pa. Na meranie 
teploty sme používali termočlánok, ktorý bol 
zasunutý vo výhrevnej platničke. Zvyšovali sme 
konštantne napätie až do požadovanej teploty. 
Zamedzovali sme tak prudkému zvýšeniu teploty, 
ktoré by mohlo spôsobiť zničenie výhrevného 
telieska. Po docielení žíhacej teploty sme stiahli 
napätie na nulovú hodnotu. Následne sme počkali 
kým teplota  klesla na hodnotu 50°C. 

4 Použité experimentálne 
metódy 

Vlastnosti tenkých vrstiev sú dané ich chemickým 
zložením, kryštalickou štruktúrou objemu 
a povrchu, druhom a koncentráciou porúch tejto 
štruktúry, obsahom a druhom nečistôt v objeme a na 
povrchu a tiež topografiou povrchu [Eckertová, 
1973] K skúmaniu týchto vlastností sme použili 
niekoľko analytických metód, ktoré popisujeme 
v nasledujúcich podkapitolách. Okrem uvedených 
analytických metód uvádzame aj prípravu štruktúr 
i mikroštruktúr a meranie R(T), I(V) a Ic(T) 
charakteristík. 

4.1 Röntgenová fotoelektrónová 
spektroskopia  

Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (X-ray 
photoelectron spectroscopy XPS), tiež nazývaná aj 
elektrónová spektroskopia pre chemickú analýzu 
(ESCA) patrí medzi najpoužívanejšie metódy 
analýzy povrchov. Je to nedeštruktívna metóda 
ktorá nám poskytuje možnosť kvalitatívnej aj 
kvantitatívnej analýzy povrchu. 

Výsledkom merania je fotoelektrónové spektrum 
– závislosť intenzity dopadajúceho röntgenové 
žiarenia od väzbovej energie resp. kinetickej 
energie emitovaných fotoelektrónov. Na meranie 
spektier sme využívali Omicron multifunkčný 
systém s hemisferickým analyzátorom. Funkciou 
analyzátora je separovať elektróny podľa ich 
kinetických energií, detektor potom meria ich 
energie a počítač na záver vypočíta väzobné energie 
a zobrazí namerané spektrum. 

Na merania sme využitím monochromátora 
používali monochromatické charakteristické 
žiarenie Al Kα s energiou 1486,6 eV.   

Hodnoty väzbových energií pre rôzne chemické 
zlúčeniny prvkov sme vyhľadávali v  referenčných 
databázach a literatúre. Na kalibráciu spektra nám 
slúžila väzbová energia elektrónov 1s v atóme 
uhlíka, ktorej hodnota je 284,4 eV. 
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Merali sme hĺbkový profil pripravených tenkých 
vrstiev využitím Ar ionového dela s kinetickou 
energiou iónov 2 keV s dĺžkou leptania 30 minút. 

Počas merania sa nám vzorka nabíjala, aby sme 
eliminovali tento efekt používali sme 
nízkoenergetické elektrónové delo. 

 

4.2 Röntgenová difrakcia 

Röntgenová difrakcia (X-ray Difraction XRD) je 
metóda, ktorá sa využíva na určenie kryštálovej 
štruktúry a kryštalografickej orientácie materiálov. 
Dopadajúce röntgenové žiarenie sa rozptyľuje na 
atómoch vo vzorke a za určitých podmienok 
dochádza k interferencii (pružne) rozptýlených vĺn 
a tak možno vytvoriť difrakčný obraz – 
difraktogram. Ak v nejakom smere interferujú lúče 
konštruktívne, tak pre daný smer pozorujeme 
maximá intenzity.  

Na meranie kryštalického zloženia tenkých 
vrstiev sme používali obidve konfigurácie Bragg – 
Brentanovo usporiadanie aj metódu šikmého 
dopadu. Analýza prebiehala na difraktometri Xpert 
PRO MRD firmy PANalytical. Na štruktúrnu 
analýzu sme používali žiarenie Cu Kα s vlnovou 
dĺžkou λ=1,5418nm. V GIXRD bol nastavený uhol 
dopadu na hodnotu 0,6°. V Bragg – Brentanovom 
usporiadaní sme pre zamedzenie silného odraz z 
monokryštalického substrátu použili malé odsadenie 
ω=1,5° od symetrické nastavenie θ/2θ. 

4.3 Rastrovací elektrónový mikroskop 

SEM získava informácie o  povrchu vzorky 
pomocou rastrovania sfokusovaného vysoko 
energetického zväzku primárnych elektrónov 
s energiou od niekoľkých keV do 50 keV [22]. 
Dopadajúce primárne elektróny môžu excitovať 
atómy vzorky, vyraziť z nej elektróny alebo sa 
odraziť od atómov vzorky. Dôsledkom týchto 
interakcií vznikajú sekundárne elektróny, Augerove 
elektróny, röntgenové žiarenie, nepružne a  pružne 
odrazené primárne elektróny.   

Rastrovací elektrónový mikroskop (Scanning 
electron microscopy SEM) sme využívali na rýchlu 
analýzu chemického zloženia MgB2 tenkých vrstiev 
pred a následne po žíhaní a na meranie hrúbky i 
šírky mikromostíkov. Používali sme mikroskop 
Lyra 3 od firmy Tescan. Na generovanie 
elektrónového lúča slúžila schottkyho katóda a 
urýchľovacie napätie sme zvolili pri energeticko – 
disperznej analýze röntgenového žiarenia EDX 5kV 
a pri meraní sekundárnych elektrónov 30kV.  

4.4 Tvarovanie mikroštruktúr 

Pre ďalšie využitie supravodivých tenkých vrstiev 
v podobe súčiastok alebo ako tomu bolo aj v našom 
prípade na meranie kritických prúdových hustôt je 

potrebné tvarovať tenké vrstvy. Na ich tvarovanie 
sme využívali priamu optickú litografiu. Pracovali 
sme s negatívnym fotorezistom AZ6624. Na 
expozíciu sme používali kontaktnú metódu 
a pracovali sme s expozičnou jednotkou JUB 
2104,16 s ortuťovou výbojkou UV HBO200 
s vlnovou dĺžkou λ=365nm. Na vyvolávanie sme 
použili chemický roztok AZ400K a destilovanej 
vody zmiešaný v pomere  1:2. Na záver sme vzorky 
leptali iónmi argónu s urýchľujúcim napätím 500V, 
počas leptania boli vzorky umiestnené na rotačnom 
držiaku. 

Štruktúry, ktoré boli pripravené optickou 
litografiou na MgB2 tenkých vrstvách sme ďalej 
upravovali využitím fokusovaného iónového zväzku 
(Focused Ioned Beam FIB). Našim cieľom bolo 
dotvoriť na štruktúre pripravenej optickou 
litografiou mikrometrové mostíky, ktoré potom 
slúžili na meranie kritickej prúdovej hustoty jc 
supravodivej tenkej vrstvy. 

Využívali sme plazmový výboj ako zdroj iónov 
Ga

+
. Iónový zväzok sme urýchľovali napätím 30 kV 

a prúd zväzku dosahoval hodnotu približne 80 pA. 

4.5 Atomárna silová mikroskopia 

Metódu AFM sme používali na trojrozmerné 
zobrazovanie povrchov tenkých vrstiev MgB2 na 
atomárnej úrovni a  vyhodnocovanie ich drsnosti. 
Na rastrovanie povrchu vzorky sa používa ihla, 
ktorá sa skladá z ostrého hrotu niekoľko desiatok 
mikrometrov dlhého, ktorý je umiestnený na konci 
pružného nosníka - konzoly.  Princíp metódy 
spočíva v meraní krátkodosahových van der 
Walsových síl medzi hrotom a povrchom vzorky 
prostredníctvom vychýlenie nosníka. 

Na meranie sme využívali zariadenie Solver P47 
Pro firmy NT-MDT. Pracovali sme 
v semikontaktnom móde v režime  konštantnej sily. 
Dôležitým parametrom atomárnej silovej 
mikroskopie je rozlišovacia schopnosť mikroskopu,  
ktorá je daná polomerom zakončenia  hrotu 
a dĺžkou  kroku hrotu po povrchu vzorky. V našom 
prípade je na konci hrotu polomer menej ako 10 nm.  

4.6 Transportné merania 

Je dôležité poznať základné parametre ako kritická 
teplota TC a kritická prúdová hustota jC, ktoré určujú 
podmienky za akých je vzorka supravodivá a tak 
definujú kvalitu pripravenej tenkej vrstvy 
z hľadiska supravodivých vlastností. Za tým účelom 
sme merali závislosť odporu pripravených tenkých 
vrstiev od teploty R(T) voltamérové charakteristiky 
I(V) a s použitím výsledkov meraní I(V) sme 
určovali teplotné závislosti kritickej prúdovej 
hustoty jc(T). Na meranie R(T) a I(V) charakteristík 
supravodičov je nevyhnutná nízka teplota. Na jej 
dosahovanie sme používali Dewarovu nádobu 
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s tekutým héliom (LHe), ktorého teplota varu je 4,2 
K [Szabó et al., 2008] a záves pre merania do 
nízkych teplôt. Teplotu sme regulovali zmenou 
polohy závesu a na získavanie nižších teplôt sme 
záves postupne ponárali až po hladinu LHe. Vzorku 
sme uchytili na držiak posuvného závesu na 
medenú podložku z ktorej druhej strany bola 
umiestnená dióda na meranie teploty. Využitím 
medenej podložky sme zabezpečili tepelný skrat 
medzi vzorkou a diódou. 

Meranie R(T) charakteristík sme realizovali 
využitím jednosmernej štvorkontaktnej metódy. Na 
vzorke sme vytvorili dva kontakty, ktoré sme 
napájali konštantným zdrojom prúdu. Zvyšné dva 
kontakty sme umiestnili na vzorku ako je to 
znázornené na obr.4 a slúžili na meranie napätia. 

 
Obr. 4: Schéma kvadratickej štvorbodovej metódy 

merania odporu tenkej vrstvy. 

Na kontaktovanie sme používali indium, ktorého 
merný elektrický odpor je 83,7.10

-9
 m 

[Greenwood et al., 1998] čo je dostatočné nízka 
hodnota aby sme eliminovali prechodový odpor pri 
meraní. Na meranie prúdu sme používali prúdový 
zdroj Keithely 202 a napätie na vzorke sme merali 
pomocou multimetra Keithely 2000.  Kvôli 
eliminácii termonapätí sme napätie zmerali pre 
obidva smery prúdu a výsledný odpor sme určili 
ako priemer z oboch hodnôt. Prúd prechádzajúci 
vzorkou a merané napätie boli snímané a 
spracované automatickým meracím systémom 
pomocou počítača, kde sa namerané dáta ukladali 
do súboru pre potreby vyhodnocovania a archivácie. 
Z nameranej R(T) charakteristiky sme zisťovali 
teplotu TCon, pri ktorej začína vzorka prechádzať do 
supravodivého stavu , teplotu pri ktorej klesla 
hodnota merného elektrického odporu na nulovú 
hodnotu TC0 a z týchto dvoch hodnôt sme určovali 
šírku prechodu do supravodivého stavu T= TCon- 
TC0. 

Na obrázku 5 je načrtnutý spôsob 
štvorkontaktného merania volt - ampérových 
charakteristík na pripravených mikromostíkoch z 
tenkých vrstiev  MgB2. 

 
Obr. 5: Náčrt štvorkontaktného merania I(V) 

charakteristík na vytvarovanom mikromostíku z  

tenkých vrstiev MgB2. 

Ako zdrojové a meracie zariadenie sme 
používali prístroj Keithley 6430. Slúžil ako zdroj 
prúdu a zároveň meral napätie. Charakteristiky sme 
merali pre obe polarity prúdu a počas merania sme 
mohli vhodne ovládať hodnotu prúdového kroku. 
Oblasť prechodu zo supravodivého do normálneho 
stavu, ktorá sa vyznačuje nárastom napätia 
z nulovej hodnoty sme premeriavali podrobnejšie 
a v niekoľkých prípadoch aj viackrát. Meranie  I(V) 
charakteristík sme uskutočnili pri viacerých 
teplotách, pričom teplotu vzorky sme stabilizovali 
fixovaním závesu v zvolenej výške. Z nameraných 
charakteristík sme určili hodnoty kritického prúdu Ic 
pri viacerých teplotách. Zo závislosti Ic(T) a obsahu 
prierezu skúmaného mostíka S, sme na záver určili 
teplotnú závislosť kritickej prúdovej hustoty jc(T).  

5 Výsledky a diskusia 

V procese žíhania sme experimentovali s viacerými 
pracovnými plynmi a vyskúšali sme aj rôzne žíhacie 
teploty. Výsledky R(T) charakteristík namerané pre 
rôzne podmienky žíhania sú znázornené na obrázku 
6. V prípade a) boli vzorky žíhané v argóne, b) 
v dusíku a c) v  zmesi argónu a vodíku(5%) pri 
tlaku 700 Pa a teplote 700, 750 a 800 °C. 
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Obr. 6: R(T) charakteristiky MgB2 tenkých vrstiev 

žíhaných v a)Ar b)N2 c)Ar+5%H2 pri teplotách 700, 

750 a 800°C. 

Z nameraných charakteristík sme určili teplotu 
TCon, TC0 a šírku prechoduT. Výsledky sú 
uvedené v  tabuľke 1. 

 
Tab. 1: Teplota TCon, TC0 a šírka prechodu T MgB2 

tenkých vrstiev žíhaných v rôznych atmosférach (Ar, N2, 

Ar+5%H2) pri teplotách 700,750 a 800 °C. 

Najvyššiu hodnotu teploty, pri ktorej klesol 
odpor na nulovú hodnotu TC0=34,8K sme 
zaznamenali na vzorke žíhanej v dusíku pri teplote 
800°C. Táto vzorka vykazovala aj najostrejší 
prechod do supravodivého stavu so šírkou prechodu 

T=0,1K. Vyznačuje sa preto vysokou čistotou 
a homogenitou. Platí, že čím je tenká vrstva čistejšia 
a homogénnejšia, tým je menšia šírka prechodu T 
do supravodivého stavu. So znižovaním žíhacej 
teploty sa znižovali aj hodnoty TC0 a zvyšovali 
hodnoty T pre ďalšie vzorky žíhane v dusíku. 
Rovnaký priebeh sme pozorovali aj v prípade 
použitia argónu. Pri  žíhaní v Ar+H2 sme 
nepozorovali žiadny vplyv žíhacej teploty na 
kritickú teplotu vzoriek. 

Pre vzorky žíhané v Ar a Ar+H2 atmosfére pri 
teplote 800°C sme merali I(V) charakteristiky. 
Pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu 
sme zistili hrúbku tenkých vrstiev a využitím 
atomárneho silového mikroskopu sme určili šírku 
vytvorených mikromostíkov optickou a iónovou 
litografiou. Z hodnôt kritických prúdov a plochy 
prierezu meraného mikromostíka sme následne 
určovali teplotné závislosti kritickej prúdovej 
hustoty (obr. 7, 8). 

  

 
Obr. 7: Teplotná závislosť kritickej prúdovej hustoty 

pre vzorku žíhanú v Ar+H2 atmosfére pri tlaku 700 

Pa a teplote 800°C. 

 
Obr. 8: Teplotná závislosť kritickej prúdovej hustoty 

pre vzorku žíhanú v Ar atmosfére pri tlaku 700 Pa 

a teplote 800°C. 
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XPS analýzou sme merali chemické zloženie 
vzoriek a hĺbkové profily. Vzorky boli na povrchu 
kontaminované z okolitej atmosféry. V povrchovom 
spektre MgB2 tenkých vrstiev sme namerali uhlík 
C1s a kyslík O1s, zvyšné píky pochádzali od MgB2 
a nezistili sme žiadne iné chemické prvky. Uhlík 
sme pozorovali len na povrchu a v malej 
koncentrácii. Kyslík sme zaznamenali aj vo vrstve 
pri meraní hĺbkového profilu ale s omnoho menšou 
koncentráciou ako na povrchu vzoriek. Spektrá sme 
zmerali vo vysokom rozlíšení a urobili sme 
dekonvolúcie píkov použitím Gauss – Lorentzovho 
fitu, čím sme zistili prítomnosť MgO vrstvy na 
povrch všetkých vzoriek. MgO fáza je tvorená zo 
zvyškového kyslíka v žíhacie atmosfére a kyslíka, 
ktorý bol začlenený do vrstvy v priebehu depozície 
z okolitej  atmosféry alebo z cieľových materiálov. 
Na obrázku 9 sú XPS hĺbkové profily MgB2 

tenkých vrstiev žíhaných v a)Ar b)N2 a c)Ar+5%H2 
atmosfére, pri tlaku 700 Pa a teplote 750°C. 
Závislosť atómovej koncentrácie od času leptania 
sme určovali z fotoelektrónových píkov Mg2p, B1s, 
O1s a Al2s. Vzorky sme leptali iónmi argónu 
s energiou 2keV. Z obrázkov je vidieť, že hrúbka 
MgO vrstvy záleží od atmosféry v ktorej sme 
žíhanie robili. Vzorky žíhané v Ar+5%H2 vykazujú 
najmenšiu hrúbku, kvôli eliminácii kyslíka 
v redukčnej atmosfére. Naopak vzorky žíhané v N2 
majú najväčšiu hrúbku MgO na povrchu. So 
zväčšením žíhacej teploty na hodnotu 800°C sme 
pozorovali zvýšenie hrúbky MgO vrstvy v prípade, 
že sme ako pracovný plyn používali argón a dusík, 
zatiaľ čo pri žíhaní v redukčnej atmosfére Ar+5%H2 
sme nepozorovali žiadny vplyv žíhacej teploty na 
formovanie MgO vrstvy. 

 

 

 

 
Obr. 9: XPS hĺbkové profily MgB2 tenkých vrstiev 

žíhaných v a)Ar b)N2 a c)Ar+5%H2 atmosfére pri 

tlaku 700 Pa a teplote 750°C. 

Pre potvrdenie výsledkov XPS merania sme 
vykonali röntgenovú difrakciu XRD. Meraním v 
symetrickom Bragg – Brentanovom BB usporiadaní 
sme zaznamenali len veľmi slabý signál ukazujúci 
len málo difrakčných maxím, preto sme použili aj 
metódu šikmého dopadu GIXRD. Porovnaním BB 
a GIXRD difraktogramu sme pozorovali rôzne 
relatívne intenzity píkov, čo naznačuje prítomnosť 
prednostnej orientácie kryštalitov vo vrstve. Na 
obrázku 10a je difraktogram MgB2 tenkých vrstiev 
žíhaných v Ar, N2 a Ar+5%H2 atmosfére pri tlaku 
700 Pa a teplote 750°C merané metódou šikmého 
dopadu pre uhol 2ϴ=15°-100°. Je vidieť, že vzorka 
sa neskladá len z čistej MgB2 fázy, ale že obsahuje 
aj ďalšie fázy. Po dodatočnej analýze sme dospeli 
k záveru, že sa pravdepodobne jedná o zmes 
hexagonálnehej fázy MgB2 a kubickej fázy MgO. 
Všetky píky boli nakoniec identifikované. 
Vzhľadom k pomerne veľkému hluku a malej 
hrúbke vrstvy sme nenašli ďalšie drobné fázy. V 
prípade BB usporiadania hlavným vrcholom 
v difrakčnom zázname odpovedali odrazy od MgB2 
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(001) a (002) rovín. Kryštality MgB2 sú prednostne 
orientované k rovine Al2O3 (001) substrátu.  

Aby sme kvantitatívne porovnali vzorky žíhané 
v rôznych atmosférach merali sme vo väčšom 
rozlíšení píky MgO (220) a MgB2 (102). Najväčší 
pomer intenzít MgO(220)/MgB2(102)=1,09 sme 
zaznamenali pre vzorky žíhané v N2, čo je vidieť aj 
na obrázku 10b. Pre vzorky žíhané v Ar+5%H2 bol 
získaný pomer najmenší MgO(220)/MgB2(102) = 
0,19. 

 

 
Obr. 20: Difraktogramy MgB2 tenkých vrstiev 

žíhaných v Ar, N2 a Ar+5%H2 atmosfére pri tlaku 700 

Pa a teplote 750°C a)merané metódou šikmého 

dopadu pre uhol 2ϴ=15°-100° a b) pre uhol 2ϴ=55°-

70°.  

Z difrakčného záznamu na obrázku 10b bola 
použitím Schererovej rovnice určená priemerná 
veľkosť MgB2 zrna. Najväčšia hodnota bola 
namerná pre vzorku žíhanú v N2 a to približne 
12nm, pre vzroku žíhanú v Ar to bolo zhruba 10nm 
a najmenšiu hodnota MgB2 zrna približne 8nm 
prislúchala vzorke žíhanej v Ar+5%H2. Rovnakou 

metódou bola počítaná aj veľkosť MgO zrna. Opäť 
najväčšia hodnota približne 39nm  odpovedala 
vzorke žíhanej v N2, zhruba 22nm sme namerali pre 
vzorky žíhané v Ar a najmenšia veľkosť zrna okolo 
16 nm prislúchala opäť vzorke žíhanej v Ar+5%H2.  

Na určenie množstva a rozloženia MgO fázy vo 
vzorke sme použili GIXRD metódu s tromi rôznymi 
uhlami dopadu 0.25° , 0.33° a 0.78°. Zväčšovaním 
uhla sa zväčšuje aj penetračná hĺbka prieniku 
röntgenových lúčov do tenkej vrstvy. Vo všetkých 
meraniach sa pomer intenzít MgB2/MgO zvýšil dva 
až tri krát, keď sme zmenili uhol z 0.25° na 0.78°.   
Tento výsledok potvrdzuje, že koncentrácia MgO 
fázy je najväčšia na povrchu, čo je v priamej zhode 
s vyššie uvedenou analýzou XPS. 

GIXRD meranie sme robili aj na nežíhaných 
vzorkách. Zistili sme, že vzorka obsahuje 
nanokryštálity Mg nachádzajúce sa medzi amorfnou 
maticou Mg – B. 

Z transportných meraní, XPS a XRD analýz je 
vidieť, že teplota a najmä voľba vhodnej atmosféry 
pri akej vzorky žíhame má obrovský vplyv na 
kvalitu pripravených tenkých vrstiev. Je známe, že 
formovanie fázy MgB2 začína pri žíhacej teplote 
650 °C. Po dosiahnutí tejto teploty dochádza 
k topeniu horčíka, zvýši sa tým jeho difúzny 
koeficient a dochádza k vytváraniu MgB2 fázy ale aj 
k neželanému unikaniu horčíka z vrstvy do komory 
[Ma et. al., 2012] Ďalší problém je, že horčík veľmi 
silno reaguje so zvyškovým kyslíkom v žíhacej 
komore alebo s kyslíkom zabudovaným do vrstvy 
počas depozície povrchovú vrstvu MgO. XPS 
a XRD analýzou sme zistili, že na povrchu všetkých 
vzoriek sa nachádza vrstva MgO a vzorky žíhané 
pri rozličných atmosférach vykazujú rôznu hrúbku 
tejto vrstvy. Hoci žíhanie v redukčnej atmosfére 
viedlo k  zníženiu obsahu kyslíka vo vrstve, 
prekvapivo spôsobilo pokles kritickej teploty, 
kritickej prúdovej hustoty, veľkosti zŕn a nárast 
šírky prechodu do supravodivého stavu v porovnaní 
so žíhaním v argóne alebo dusíku. Na druhej strane 
práve vzorky, ktoré boli žíhané v dusíku a mali na 
povrchu najväčšiu hrúbku MgO vrstvy vykazovali 
najvyššiu kritickú teplotu. O niečo menšiu hrúbku 
a nižšiu kritickú teplotu dosahovali vzorky žíhane 
v argóne. Môže to byť zapríčinené vyššou čistotou 
argónu ako dusíku. 

Zdá sa, že práve hrúbka vrstvy MgO na povrchu 
má zásadný vplyv na rekryštalizáciu v procese 
žíhania. Veríme, že vrstva MgO slúži na povrchu 
ako ochranná vrstva a zabraňuje unikaniu horčíka 
zo vzorky do vákuovej komory počas žíhania. To 
zabezpečí lepšie stechiometrické množstvo horčíku 
vo vrstve a vznikne aj priestor pre vytváranie 
väčších kryštalitov MgB2, čo má pozitívny vplyv na 
kvalitu pripravených tenkých vrstiev. 
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6 Záver 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť vplyv žíhacej 
atmosféry a teploty na chemické zloženie, 
kryštalickú štruktúru  a supravodivé vlastnosti 
pripravených tenkých vrstiev MgB2. Supravodivé 
tenké vrstvy boli pripravované vákuovým 
naparovaním a ex-situ žíhaním. Počas ex-situ 
žihania sme pozorovali vytváranie MgO na povrchu 
vrstvy a čiastočne aj v MgB2 vrstve v dôsledku 
veľkej reaktivite horčíka ku kyslíku. Nežiadúci 
kyslík bol inkorporovaný počas depozície MgB 
prekurzora ako aj počas žíhania v relatívne 
vysokom tlaku. Bolo preukázané, že žíhanie v Ar 
a N2 pri teplotách 700, 750 a 800 °C vytvára 
hrubšiu vrstvu MgO na povrchu vzoriek, zatiaľ čo 
vzorky žíhané v redukčnej atmosfére Ar+5%H2 
vykazovali len veľmi tenkú vrstvu MgO  na 
povrchu.  

Mohlo by sa spočiatku zdať, že žíhanie 
v redukčnej atmosfére bude mať priaznivý vplyv na 
kvalitu vrstiev a že práve tieto vzorky budú 
dosahovať, čo najvyššie hodnoty kritickej teploty a 
kritickej prúdovej hustoty. Výsledok meraní bol o to 
viac prekvapivý. Bolo potvrdené, že vzorky 
s hrubšou vrstvou MgO na povrchu dosahujú 
podstatne vyššie hodnoty kritickej teploty. Na 
základe výsledkov možeme predpokladať že 
povrchová vrstva MgO bráni difúzii horčíka 
z vrstvy do vákuovej komory pri vysokoteplotnom 
žíhaní. Vďaka tomu máme dostatok horčíka, ktorý 
može reagovať s boróm a vytvárať tak 
stechiometrické MgB2 zložené z väčších MgB2 zŕn 
a čo je pre nás najžiadanejšie dané vrstvy majú 
vyššiu kritickú teplotu ako aj kritickú prúdovú 
hustotu.  
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Abstrakt 
V tejto práci je predstavená metóda AFM 

lokálnej anodickej oxidácie na modifikáciu povrchu 
supravodivých tenkých vrstiev pniktidu Ba–122. 
Ďalej sa práca zaoberá možnosťou využitia takto 
pripravených tenkých štruktúr ako leptacej masky 
pri leptaní v iónovom zväzku.  
Kľúčové slová: lokálna anodická oxidácia, 
nanolitografia, železné pniktidy, Ba-122, leptanie 
v iónovom zväzku 

1 Úvod 
V súčasnosti nachádza Atomárna silová 

mikroskopia (AFM) využitie nie len pri zobrazovaní 
povrchu na nanometrovej úrovni, ale tak isto 
v oblasti nanotechnológií. Využíva sa na 
manipuláciu s atómami (molekulami) a na 
modifikáciu povrchu s vysokou priestorovou 
presnosťou. AFM nanolitografia umožňuje prípravu 
a tvarovanie štruktúr na nanometrovej úrovni. Jej 
základný princíp je založený na interakcii medzi 
AFM hrotom a povrchom vzorky. Vo všeobecnosti 
táto interakcia môže byť mechanická, napr. 
"škrabanie" povrchu, alebo elektrická, napr. lokálna 
anodická oxidácia (LAO).  

Metóda LAO vďaka svojej presnosti a 
precíznosti nachádza široké uplatnenie pri príprave 
nanoelektronických štruktúr a nanozariadení. 
Doposiaľ sa využíva na polovodičových 
a kovových  tenkých vrstvách. Ukazuje sa, že 
niektoré supravodivé vrstvy, ako sú pniktidy, na 
povrchu oxidujú a preto využitie LAO by mohla 
byť perspektívnou metódou prípravy štruktúr.  

2 Teoretická časť 

2.1 AFM lokálna anodická oxidácia 

Pri bežných podmienkach sa na povrchu každej 
vzorky na vzduchu nachádza tenká vodná vrstva, 
ktorá pri oxidácii slúži ako elektrolyt. Uzatvorením 
procesu do komory je možné presnejšie kontrolovať 
vlhkosť vzduchu a tým skvalitniť podmienky na 
oxidáciu. Pri tesnom priblížení AFM hrotu 

k povrchu sa medzi nimi vytvorí vodný meniskus. 
Vodivý hrot slúži ako katóda, povrch vzorky ako 
anóda. V dôsledku toho, že špička AFM hrotu má 
len niekoľko nanometrov a je v tesnej blízkosti 
povrchu, po aplikovaní napätia medzi hrotom a 
vzorkou vzniká v jeho okolí veľmi vysoké 
elektrické pole, ktoré spôsobuje rozklad molekúl 
vody. Trhaním kovalentných väzieb vznikajú 
záporné ióny (OH-), ktoré slúžia v chemickej reakcii 
ako oxidant. Dôležitá je správna polarita 
aplikovaného napätia; AFM hrot musí mať záporný 
potenciál vzhľadom na povrch vzorky, aby záporné 
ióny postupovali k povrchu (Obr.1). Oxidácia 
povrchu začne po prekročení určitého prahového 
napätia. Oxidovaný materiál sa lokálne „vyduje“ na 
mieste, kde pôsobil hrot (Obr.2), pretože oxid, ktorý 
vznikol má väčší objem ako pôvodný materiál 
vzorky. Po odpojení napätia sa oxidácia zastaví. 
Týmto spôsobom je možné veľmi presne vytvárať 
štruktúry s rozmermi typicky niekoľko desiatok 
nanometrov. 

Obr.1: Vľavo – Tenká vodná vrstva na povrchu 
vzorky a vytvorenie vodného menisku medzi hrotom 

a povrchom. 
Vpravo – Kladné ióny postupujú ku hrotu. 

Záporné ióny postupujú ku povrchu a vytvárajú oxid. 
[zdroj: condenselab.phy.ncu.edu.tw]  

 

Obr.2: Oxidovaný materiál sa lokálne „vyduje“ na 
mieste, kde pôsobil hrot. [zdroj: wikipedia.org]  
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Po skončení oxidácie je možné vytvorenú 
štruktúru hneď zobraziť s použitím toho istého 
AFM hrotu (bez naloženého napätia). [1] 

2.2 Supravodi če na báze železa 

Supravodiče na báze železa (Fe-Sc) sú 
supravodivé zlúčeniny, ktoré ako už samotný názov 
napovedá, obsahujú železo. Prvý krát boli ich 
supravodivé vlastnosti objavené v roku 2006 
v Japonsku na zlúčenine LaOFeP – štruktúra, ktorá 
obsahuje vrstvy lantán oxidu −+ 23 OLa  a železného 
pniktidu −+ 32 PFe  [2]. Rýchlo sa stali predmetom 
veľkého záujmu vedeckej spoločnosti a v 
niektorých oblastiach postupne vytláčajú iné typy 
supravodičov. Vyvíja sa veľká snaha o pochopenie 
ich fundamentálnych vlastností ako je napr. šírka 
energetickej medzery a symetria párovania. 
Doposiaľ sú výsledky rôzne a poväčšine zatiaľ nie 
úplne nekonzistentné. [3]  

Fe-Sc sú nové typy supravodičov, ktoré majú 
sendvičovú štruktúru a skladajú sa zvyčajne 
z vodivých vrstiev železa a pniktidov (prvkov V.A 
skupiny periodickej tabuľky prvkov) ako arzén (As), 
fosfor (P). [3] Tiež boli objavené supravodivé 
vlastnosti u chalkogénov, napríklad FeSe. 

Obr.3: Vľavo - Štruktúra LaOFeAs. 
Vpravo - BaFe2As2.[4,5] 

Kryštalická štruktúra pniktidov ako LaOFeAs sa 
často klasifikuje ako „1111“. Majú ortorombickú 
symetriu kryštálovej mriežky, kde základná bunka 
je formovaná FeAs vrstvami a oddelená LaO 
(Obr.3). Pri nahradení kyslíka pomocou fluóru F sa 
zlúčenina stáva supravodičom s kritickou teplotou 
26 K [4]. Po tomto objave začali mnohé vedecké 
skupiny experimentovať v obmenách prvkov. 
Ukázalo sa, že pri náhrade lantánu pomocou prvkov 
vzácnych zemín (Ce, Sm, Nd, Pr) je možné vytvoriť 
supravodivé zlúčeniny s kritickou teplotou až 52 K. 
Ďalšími typmi sú zlúčeniny ako BaFe2As2 (Obr.3), 
ktoré sa klasifikujú ako „122“ [5]. Patria tam 
napríklad SrFe2As, alebo CaFe2As2, zlúčeniny typu 
„111“, napríklad LiFeAs, NaFeAs, LiFeP [6] a typu 
„42622“ ako napríklad Ca4Al2O6Fe2Pn2. [7] 
Dopovaním týchto zlúčením alebo aplikovaním 
vysokého tlaku je možné vytvoriť supravodivý 
materiál [8] Kritické teploty pre supravodiče na 
báze železa sa pohybujú od cca 20 K až po 56 K 
[9]. Tieto supravodiče sú však zaujímavé najmä 

vďaka tomu, že dosahujú vysoké hodnoty 
kritického magnetického poľa a prúdovej hustoty. 
Perspektívne uplatnenie by teda mohli nájsť okrem 
iného v silnoprúdových aplikáciách. 

3 Experimentálna časť 

3.1 Príprava vrstiev 

Supravodivé tenké vrstvy Ba(Co0.1Fe0,9)2As2 
dopované kobaltom (Ba-122) boli pripravené 
technológiou pulznej laserovej depozície (PLD), 
ktorá zabezpečila epitaxný rast vrstiev s (001) 
orientáciou z Ba(Co1Fe0,9)2As2 terčíka s použitím 
248 nm KrF žiarenia pri frekvencii 7 Hz pri ultra 
vysokom vákuu (UHV). Teplota substrátu pri 
depozícii bola 700 °C. Vrstvy boli pripravené na 
CaF2 substráte. Ihneď po príprave a vybratí z UHV 
komory boli vrstvy zabalené v plastikovom obale 
s ochrannou Ar atmosférou, aby sa minimalizoval 
kontakt so vzduchom. Vrstvy boli pripravené 
v inštitúte Institute for Metallic Materials 
v Drážďanoch v Nemecku. Z ochranného obalu boli 
vrstvy vybalené až tesne pred začiatkom merania 
v našich laboratóriách. 

3.2 XPS analýza vrstiev 

Analýza povrchov tenkých vrstiev Ba-122 
pomocou Röntgenovej fotoelektrónovej 
spektroskopie (XPS) ukázala výraznú degradáciu 
povrchu na vzduchu. Vrstvy boli merané 
v nasledujúcich štádiách: prvý krát v pôvodnom 
stave po vybalení z ochrannej atmosféry, potom po 
leptaní v iónovom zväzku (IBE) s energiou iónov 
400 eV po dobu 90 minút, potom po 1 hodine 
vystavenia vzduchu a nakoniec po 3 hodinách 
vystavenia vzduchu.  

Obr.4: Typické XPS spektrum Fe a O píkov merané 
na vzorkách Ba-122 na CaF2 substrátoch v pôvodnom 
stave (čierna), po leptaní IBE (červená), po 1 hodine 

na vzduchu (modrá), po 3 hodinách na vzduchu 
(zelená). 

Ako možno vidieť na Obr.4(a), Fe sa nachádza 
vo viacerých chemických stavoch. Pík na energii 
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705,9 eV pochádza z pniktidu a je veľmi blízky 
väzbovej energii Fe kovu. Pík na energii 709,7 eV 
odpovedá chemickým stavom Fe2+ a Fe3+, ktoré 
nasvedčujú prítomnosti FeO a Fe2O3 oxidov na 
povrchu vzoriek. U vzoriek v pôvodnom stave 
vidno výrazný vplyv oxidu. Po leptaní XPS 
spektrum obsahuje iba pík od pniktidu, zatiaľ čo pík 
od oxidov úplne zmizol. Analogicky na Obr.4(b) 
vidieť O pík. Vzorka v pôvodnom stave vykazuje 
široký a asymetrický kyslíkový pík, čo nasvedčuje 
tomu, že kyslík je prítomný v dvoch chemických 
stavoch, ako Fe2O3 a hydroxylové skupiny a ako 
FeO a BaO. Po IBE sa koncentrácia kyslíku na 
povrchu výrazne znížila. Po tom ako boli vrstvy 
vystavené vzduchu po dobu 1 hodiny sa 
koncentrácia kyslíka vrátila na pôvodnú hodnotu. 
Analogicky je to možné vidieť aj na píku pre oxidy 
železa. Po 3 hodinách na vzduchu je výsledok 
veľmi podobný. Tieto výsledky už boli publikované 
v [10]. 

3.3 Vytváranie Ba-122 nanoštruktúr 
AFM lokálnou anodickou oxidáciou 

Na základe výsledkov spomenutých 
v predchádzajúcom odseku sa ukázalo, že povrch 
Ba-122 na vzduchu oxiduje (Obr.4). Na povrchu sa 
vytvárajú oxidy Fe2O3, FeO a BaO. Z toho dôvodu 
sme sa rozhodli skúmať, či by bolo možné vytvárať 
na povrchu štruktúry pomocou AFM lokálnej 
anodickej oxidácie.  

Pri experimente bola vrstva Ba-122 umiestnená 
v komore SPM mikroskopu s kontrolovanou 
hodnotou vlhkosti vzduchu nastavenou na hodnotu 
70%. Vrstva bola uzemnená a na AFM hrote bolo 
udržiavané záporné napätie. Pre vytváranie 
homogénnych štruktúr je dôležité, aby z hrotu do 
vzorky tiekol konštantný prúd. Pri pohybe hrotu po 
povrchu sa však mení odpor ich kontaktu, preto sme 
museli použiť externý prúdový zdroj.  

Pri prvých pokusoch o vytvorenie štruktúr boli 
naoxidované čiary pomerne hrubé a ich okraje boli 
zle definované (Obr.5,6). Naším úmyslom bolo 
vytvoriť tenký mostík. Medzi parametre, ktoré 
ovplyvňujú rozmery vytvorených štruktúr patria 
napríklad tvar špičky AFM hrotu, vlhkosť 
prostredia, rýchlosť posunu hrotu pri oxidácii a tiež 
hodnota aplikovaného napätia (resp. v prípade 
prúdového zdroja prúdu). Pri ďalších pokusoch sme 
menili nastavenia parametrov, najviac vyhovujúce 
výsledky sme dosiahli pri znižovaní hodnoty prúdu. 
Ukázalo sa, že pri znížení prúdu je možné vytvoriť 
tenšie čiary s celistvejšími okrajmi (Obr.7,8). 

Týmto spôsobom sme vytvorili tenký mostík 
dlhý približne 30 µm, široký ~100 nm a vysoký ~15 
nm (Obr.9). Naším ďalším záujmom bolo využitie 
takto pripravenej oxidovej štruktúry ako masky na 
leptanie v iónovom zväzku. Z poznatkov získaných 
pri XPS (Obr.4) sme predpokladali, že IBE leptacia 

rýchlosť oxidu je nižšia ako rýchlosť leptania 
samotnej pniktidovej vrstvy. Na vrstvu 
s vytvoreným mostíkom bola naprášená vrstva 
platiny a nanesený fotorezist s maskou pre 
vytvorenie prúdových a napäťových kontaktov ku 
mostíku. Takto pripravená štruktúra bola potom 
leptaná v iónovom zväzku.  

Obr.5: Štruktúry vytvorené na vrstvách Ba-122 
pomocou AFM LAO pri hodnote prúdu 500 nA. 

Obr.6: Štruktúry vytvorené na vrstvách Ba-122 
pomocou AFM LAO pri hodnote prúdu 300 nA. 

Obr.7: Štruktúry vytvorené na vrstvách Ba-122 
pomocou AFM LAO pri hodnote prúdu 300, 200, 150 

nA (smerom zdola hore). 
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Obr.8: Štruktúry vytvorené na vrstvách Ba-122 
pomocou AFM LAO pri hodnote prúdu 200 nA. 

Obr.9: AFM topografia tenkého mostíka na 
povrchu Ba-122, ktorý bol vytvorený AFM LAO pri 

hodnote prúdu 300 nA. 

Obr.10: Typický výškový profil mostíka z Obr.9. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.11: AFM topografia výslednej štruktúry, 
ktorá vznikla po leptaní naoxidovaného mostíka 
v IBE. Na snímke vidno aj prívodné elektródy. 
 

3.4 Diskusia 

Prvý predpoklad sa potvrdil, podarilo sa nám na 
povrchu pniktidu Ba-122 pomocou metódy AFM 
LAO vytvoriť tenký mostík, ktorý je na Obr.9. 

Druhý predpoklad sa tiež potvrdil, pri vhodných 
leptacích parametroch by bolo možné oxidovú 
štruktúru využiť ako leptaciu masku. V našom 
experimente sme túto metódu použili po prvý krát 
a nepodarilo sa nám vhodne odladiť parametre 
leptania. Ako vidno na Obr.11 leptanie trvalo príliš 
dlho a boli odleptané aj určité časti z vytvoreného 
mostíka. Z toho dôvodu sme nemohli ďalej 
s mostíkom pracovať a zmerať jeho transportné 
vlastnosti. Momentálne ďalej pokračujeme 
s experimentami na Ba-122 vrstvách, kde by bol 
následne mechanizmus leptania opatrený spätnou 
väzbou. Leptanie by sa potom zastavilo presne vo 
chvíli, keď sa okolitá vrstva vyleptá po substrát 
a teda zostala by len tá časť pniktidu, ktorá bola 
ukrytá pod naoxidovaným mostíkom a nedošlo by 
k jeho poškodeniu. 

4 Záver 
V tejto práci sme sa zaoberali využitím metódy 

AFM lokálnej anodickej oxidácie na modifikáciu 
povrchu supravodivých tenkých vrstiev Ba-122. 
Táto metóda sa doposiaľ používala len na 
polovodičových a kovových vrstvách, skúmali sme 
teda, či by ju bolo možné aplikovať aj na tenké 
vrstvy z pniktidov. Tieto vrstvy na vzduchu 
oxidujú, preto sme predpokladali, že by bolo možné 
pomocou AFM LAO vytvárať oxidové štruktúry. 
Tento predpoklad sa potvrdil, vytvorili sme na 
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povrchu Ba-122 tenký mostík, ktorého typická šírka 
bola 100 nm a výška 15 nm.  

Ďalej sme skúmali, či by bolo možné vytvorenú 
oxidovú štruktúru použiť ako leptaciu masku pri 
IBE vďaka menšej leptacej rýchlosti vytvoreného 
oxidu. To sa tiež potvrdilo, no na vytvorenie 
vyhovujúcich štruktúr bude ešte potrebné vyladiť 
proces leptania. 

V súčasnosti ďalej pokračujeme v experi-
mentoch, leptanie plánujeme opatriť spätnou 
väzbou, aby sa zastavilo práve vo chvíli vyleptania 
vrstvy až po substrát. Týmto spôsobom by sa 
mostík nepoškodil a mohli by sme s ním potom 
ďalej pracovať, napr. zmerať jeho transportné 
vlastnosti. 
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Znalost’ chemického zloženia materiálu nepo-
chybne nestačí na určenie všetkých jeho fyzikálnych
vlastností. V neposlednom rade jeho vlastnosti závi-
sia od samotnej štruktúry materiálu. Nastáva otázka,
či pri známom chemickom zložení, poznáme všetky
možné štruktúry. Je úlohou materiálového inžinier-
stva odpovedat’ na túto otázku.

Nepochybne úloha to nie je jednoduchá. V tejto
práci sa obmedzíme na hl’adanie kryštalických štruk-
túr popisatel’ných formalizmom bravaisovej mriežky
a bázy. Úlohu komplikuje fakt, že s nárastom po-
čtu atómov v jednotkovej bunke rastie exponenciálne
komplexita energetickej krajiny, ako aj vypočtová ná-
ročnost’ na jej kalkuláciu.

Informácia o tvare celej energetickej krajiny je pre
nás však zbytočná. V skutočnosti nás zaujíma po-
loha globálneho minima prípadne iných energeticky
nízkoležiacich miním, ktoré by mohli tvorit’ me-
tastabilné fázy. Vznik rôznych algoritmov, pomáha-
júcich prehl’adávat’ energetickú krajinu efektívnym
spôsobom bol preto logickým vyústením spomína-
ného problému.

Jedna z metód, akou sa tento problém dá riešit
je priame hl’adanie (direct search). V optimalizačnej
praxi je známa, ako stochastické gradientné hl’ada-
nie. Metóda spočíva vo vytvorení množiny náhodne
vytvorených štruktúr, ktoré sa optimalizujú. A z nich
sa vyberie tá s najmenšou energiou.

Problém hl’adania nových štruktúr je úspešne
riešený aj evolučnými algoritmami. Táto me-
tóda je inšpirovaná evolúciou a je popísaná v
[Lyakhov et al., 2010]. Za jej úspešnost’ môže ho-
vorit’ fakt, že sa ňou poradilo riešit’ prob-
lém obchodného cestujúceho s 10 000 mestami
[Lyakhov et al., 2010]. Pre úplnost’ uvediem, že spo-
mínaný problém má približne 1035000 možných ciest.

V našej práci sme vykonali hl’adanie kryštálových
štruktúr evolučnými algoritmami na dichalkogeni-
doch prechodových kovov pri tlakoch v okolí 1MBar.
∗pravod@gmail.com
†martonak@fmph.uniba.sk

Konkrétne sme sa venovali sulfidu molybdeničitému
a selenidu molibdeničitému. Nepodarilo sa nám nájst’
nové termodynamicky stabilné štruktúry, ale podarilo
sa nám ukázat’, že pri spomínanom tlaku nastáva ich
chemická dekompozícia na sulfid molybdenatý a síru,
prípadne selenid molybdenatý a selén.

Na implementáciu evolučných algorit-
mov sme použili sotware-ový balík XtalOpt
[Lonie and Zurek, 2010] a na štruktúrne optimalizá-
cie balík Quantum Espresso [Giannozzi et al., 2009],
ktorý precuje v priblížení teórie hustotového
funkcionálu (DFT).
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In this paper our aim was to give an overview
of two heuristic methods for solving complex opti-
mization problems, namely Simulated Annealing and
Parallel Tempering also known as Replica Exchange
Monte Carlo. We describe Parallel Tempering and
Simulated Annealing optimization methods in terms
of Markov Chains and then apply Parallel Tempering
to the benchmark problem of Lennard-Jones clusters.
Our goal was to find ground states of configurations
of atoms interacting through the Lennard-Jones po-
tential, which describes Van der Waals interactions
between rare gas atoms

ULJ = 4ε
[(σ

r

)12
−
(σ

r

)6
]
, (1)

where ε is the depth of potential well and σ is the
distance at which the potential between two atoms
becomes zero. Complexity of this task arises from
the number of local minima of potential energy which
tends to grow exponentially with size of the system
[Wales et al., 1998] . By simulating systems consist-
ing of 38, 55 and 147 atoms we find their ground
states. These configurations are in perfect agreement
with Cambridge cluster database. We also discuss the
geometric structure of ground states of clusers.

Idea of Parallel Tempering lies in concurrent simu-
lation of number of nearly identical systems of atoms
differing only in temperature and consequent ex-
change of configurations between systems at different
temperature [Swendsen and Wang, 1986] . Therefore
we are able to explore larger volume of configuration
space and locate the ground state, or in another words
the best candidate for global minimum of potential
energy. We thoroughly describe our approach to the
problem of LJ clusters and implementation of Paral-
lel Tempering to search for ground state of clusters.

We consider ensemble consisting of M replicas
i.e. copies of LJ system, one for each of temper-
atures T1 < ... < TM. The sequence {Ti}M

i=1 forms

∗juraj.hasik.sk@gmail.com
†martonak@fmph.uniba.sk

temperature ladder. State of the composite sys-
tem X is specified by configuration of each replica
X1, ...,XM where Xi is configuration of system at
temperature Ti. For each replica we construct a
Markov chain of states to sample E(Xi) which is
the energy of configuration Xi. Each system is
simulated by standard Metropolis-Hastings algorithm
[Metropolis et al., 1953] using trial move acceptance
criterion to define probability of accepting new con-
figuration

Pnew,init =

{
exp(−∆E/kT ) ∆E > 0
1 ∆E < 0

, (2)

where ∆E is difference between energy of new (trial)
and initial configuration. Novelty comes from intro-
ducing swap moves between replicas when the whole
configurations are exchanged. Acceptance criterion
for exchanging configurations Xi and Xi+1 is

Pswap =

{
exp(−(βi−βi+1)∆E) ∆E > 0
1 ∆E < 0

, (3)

in terms of inverse temperature β . By virtue of swap
moves it is possible to achieve better sampling of con-
figuration space, which results in faster convergence
of algorithm.
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Abstract 
The aim of this work is to look for how the muons 
in b-jets could be used to predict if the b-jet was 
inicialized by b-quark or anti-b-quark. I have 
investigated the soft muons production mechanisms. 
I have optimized selection criteria from the view 
point of efficiency and purity. 
Keywords: b-jet identification, soft muons, top-
quark events 

1 Introduction 
The b-quark belongs to third generation of quarks. 
It is unstable particle with rest mass is about 4,2 
GeV. With other quarks it forms different B-
hadrons, for example B0 meson (d-quark and anti-
b-quark), B+ (u-quark and anti-b-quark) and B - 
(anti-u-quark and b-quark) that decays in very short 
life-times. 
Decay products of B-hadron form a b-jet. It is a 
“shower” of the particles, mainly π mesons, in  
approximately the same direction. The jet can 
contain also leptons – electrons and muons which 
can be used to indentify the original quark – if it 
was b or anti-b quark. 
In my work I used only muons for this purpose. For 
electrons there are few problems which are still 
unsolved. 

2 Top-quark events and decay 
modes of B-hadron 

2.1 Top-quark 

The top-quark is the heaviest elementary particle. 
Its mass is 172.7 ± 2.9GeV. It belongs to third 
generation of quarks and it is very unstable. Mean 
lifetime is 5.10-25 s. This is 20 times less that time 
needed for hadronisation. It enables us to study 
decay of the top-quark without an effect of 
hadronization. At LHC top quarks are produced in 

pairs via gluon-gloun fusion (90%) or quark-
antiquark anihilation (10%). 
In 99,8% of events top quark decays to b-quark and 
W+ boson. Other decay branches (0,2%) were not 
considered in this work. 
The b-quark forms a  B-hadron, decays in very short 
time (τ ≈10-12 s) and forms the b-jet. The W-boson 
can decay hadronicaly or leptonicaly. I have used 
only tt bar events with one W boson decaying 
hadronicaly and the other one dacaying leptonicaly 
to eletron or muon. The events when one of W-
bosons deacying to electron (muon) we called 
electron branch (muon branch). 

2.2 Decay of b-hadron 

We selected only the events, where one of decaying 
b-hadrons produces muon. We call it the soft muon, 
because its energy is lower than energy of an 
isolated lepton in top-quark events and it is within 
the cone of the jet. There are few different ways, 
how soft muon can be produced. 

2.2.1 Direct decay 

B-quark in B-hadron can decay semi-leptonicaly, 
for example 

b → c + W - → c + µ + ν 
We can see, the muon has the same sign of an 
electric charge as the original b-quark. We call it 
direct decay of b-hadron. Of course, the c-quark  
and the other quark of the orignal b-hadron decay 
and form a jet. 
Further I will use the term “soft muon from direct 
decay” for all decays of b-quark that produces muon 
with the same sign of charge as original b-quark. 

2.2.2 Cascade and oscilation decay 

There are in general 2 possible ways, how b-hadron 
can decay and produce the muon with opposite sign 
of charge as the original b-quark 
The first one is cascade decay, where W-boson 
from b-quark decays hadronicaly and c-quark 
decays semi-leptonicaly. 
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Figure 1: One of the possible cascade decays of b-
quark. 

The second one is the oscilation decay of B-hadron, 
it means that the b-hadron oscilated to an anti-b-
hadron (so b-quark changes to anti-b-quark) and 
anti-b-quark decay directly. In this decay soft muon 
has an opposite sign of charge as the original b-
quark. 
We expect the mean relative transverse momentum 
with respect to jet axis of the soft muons from 
cascade decay, is lower that of the soft muons from 
direct decay, because the W boson which decays to 
2 jets carries part of the b-jet energy. 
Another possible decay is when B-hadron oscilates 
and than decays by cascade decay. This type of 
decay produces the softmupon with the same sign of 
charge as the original b-quark. 

2.2.3 Fake muons 

There are also other particles that can be 
reconstructed as muons, however they are not 
muons. It is mainly electrons and photons. 
In my work I have searched their fraction in the all 
events where the soft muon were reconstructed. 

2.2.4 Muons from c-jets, and other light jets 

Among other background processes there are muons 
from c-jets and light-jets. The background soft 
muons mainly come from c-jets that were incorectly 
reconstructed as b-jets. There are also other light 
jets producing soft muon. 

2.3 Effective charge of b-jet 

B-jet is formed by lots of charged particle. It is 
practically imposibble to detect all particles and 
calculate the charge of jet as sum of all particle 
charges in jet. 

To predict the charge of the b-quark that inicialized 
a b-jet without using the soft muon, we use an 
effective charge of the b-jet. 
The effective charge of a b-jet is calculated by 
formula 
 
 
 
 
 
 
where qi is the charge of i-th particle, j is the unit 
vector in direction of jet axis, pi is the momentum 
of i-th particle and κ ≈ 0.5 is constant optimized for 
the best separation between b-jets and anti-b-jets. 

3 MC sample and selection 
criteria 

3.1 MC sample 

Next-to leading order Monte Carlo (MC) sample 
(MC@NLO + Herwig) for proton-proton collision 
at ATLAS experiment at CMS energy 7 TeV was 
used. 
The sample contains only events that were 
identified as events with the top-quark pair 
production, with at least one W-boson decaying 
leptonicaly. 

3.2 Selection criteria 

Exactly one soft muon in the event is required. 
Events with two and more soft muons were 
removed.  
At least two b-tagged jets are required (B-tagger: 
MV1, 0.601317). 
At least 4 jets with pT > 25 GeV and │η│ < 2.5 are 
required. One of them must be b-tagged. B-tagging 
effeciency is 70%. 
Missing transverse energy ET > 30 GeV is required. 
At least one soft muon with pT > 4GeV in the jet 
cone dR < 0.4 is required. 
For electron branch, exactly one electron with pT > 
25 GeV and │η│ < 2.47 and no muon with pT > 20 
GeV are required. 
For muon branch, exactly one muon with pT > 20 
GeV and │η│ < 2.47 and no electron with pT > 25 
GeV are required. 

4 Soft muons in MC sample 
I have searched what part of soft muons comes from   
• direct decay 
• cascade and oscilation decay 
• c-jet and background processes  
• fake muons 

130 Michal Dubovský



 

 

I have used MC truth information about the b-
hadron that inicialized the jet and compare the sign 
of moun with the sign of the original b-quark. 
The soft muons with the same sign of charge as the 
original quark were considered to come from direct 
decay of B-hadron. 
The soft muons with the opposite sign of charge as 
original quark were considered to come from 
cascade and oscilation decay. 
The soft muons from jets that were reconstructed 
incorectly as b-jets were classified to category of c-
jets and other jets. 
All particles reconstructed incorectly as muons were 
clasified as fake muons. 

4.1 pT rel. spectra of soft muons 

In the first step I have searched for pT rel. spectra of 
each category of soft muons. The pT rel. is the 
relative transverse momentum of a soft muon with 
respect to axis of jet. 
I have used MC samples from muon and electron 
brach separatelly. 

4.1.1 Electron branch 

Figure 2: Soft muon pT rel. spectra el. branch 

There are 4 sources of the soft muons in the 
reconsturucted events: 

direct decay     49,1% 
cascade and oscilation decay  32,2% 
fake muons    15,7% 
c-jets, other jets and background 3,0% 

4.1.2 Muon branch 

Figure 3: Soft muon pT rel. spectra muon branch 

There are 4 sources of the soft muons in the 
reconsturucted events: 

direct decay     49,4% 
cascade and oscilation decay  31,7% 
fake muons    15,7% 
c-jets, other jets and background 3,0% 

4.2 The cuts on pT rel. and purity 

We can see, that mean momentum of soft muons 
coming from cascade and oscilation decay is lower 
than momentum of mouns from direct decay. To 
exclude muons from cascade and oscilation decay, 
we can use a cut on pT rel.  
In the next step I have calculated the diferential and 
integral purity and made histograms of them.  
The integral purity is a ratio of the number of events 
with reconstructed muon (or antimuon) having the 
relative transverse momentum higher thana given pT 
and with the same charge sign as we expect from 
direct decay of b-hadron, and the number of all 
events with reconstructed muon (or antimuon) 
having the relative transverse momentum. 
Diferential purity. It is ratio of the number of events 
with reconstructed muon (or antimuon) having the 
relative transverse momentum in interval <pT ; pT 
+ 100MeV> and the same charge as we expect from 
the direct decay of b-hadron, and the number of all 
particles reconstructed as muon (or antimuon) 
having this relative transverse momentum.  

4.2.1 Electron branch 

Figure 4: Integral purity for electron branch 

Figure 5: Diferential purity for electron branch
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4.2.2 Muon branch 

Figure 6: Integral purity for muon branch 

Figure 7: Diferential purity for muon branch 

4.3 Optimalization of pT rel. cut 

We can see, that the integral purity decrease with  
pTrel  higher than 2 500MeV, however the diferential 
purity is constant. It means that the soft muons with 
pT rel > 4GeV have a lower diferential purity. To 
exclude them we use maximal cut for relative 
transverse momentum. We require pT rel < 4GeV. 
I have searched for integral purity with this cut. 
With rising pT rel  cut, the integral purity is rising, 
but the number  of events decreases. As a 
consequence the statistical uncertainty is rising, 
while systematic one is decrases. To find an optimal  
cut for the pT rel  we use an optimization tool  the 
factor 

F(pT rel  ) = (1 – 2.P)2.ε 
for this purpose. Where: 
P is the integral purity. 
ε  is the effeciency. It is sum of MC weights of 
events, that passed the pT rel  cut. It is proportional to  
number of events that passed. 
This factor is inversly proportional to error, so we 
are looking for maximum of this factor. 

The dependences of the integral purity and F(pT rel) 
from pT rel are shown in figures 8-11. 

4.3.1 Electron branch 

 

Figure 8: Integral purity for electron branch 

Figure 9: Factor F(pT rel) for electron branch 

We can observe maximum of F(pT rel  ) at the 
histogram for pT rel. = 1000MeV. Maximal value is  
F(1 000MeV) = 286.966 
The most useful pT rel  cut is to require  
1 GeV  <  pT rel <  4GeV 
The integral purity is 72,5% and effeciency is 
44,8% at this point.  

4.3.2 Muon branch 

 

 Figure 10: Integral purity for muon branch 
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Figure 11: Factor F(pT rel) for muon branch 

We can observe maximum of F(pT rel  ) at the histogram 
for pT rel. = 1000MeV. Maximal value is  
F(1 000MeV) = 486.813 
The most useful pT rel  cut is to require  
1 GeV  <  pT rel <  4GeV 
The most useful pT rel. cut is to require pT rel. > 1.0 
GeV. The integral purity is 72.7% and effeciency is 
45,4% at this point. 

4.4 Effective charge of sofmuon b-jet 
and sign of soft muon 

An another useful cut to maximalize the function 
F(pT rel)  can be to require a minimal value of 
product Qbjet . Qsoft muon , where Qbjet is an effective 
charge of b-jet containing the soft muon and Qsoft 

muon is charge of the soft muon. 
If we had an ideal detector and the direct decay of 
B-hadron, the mean value of  this product would be 
positive, because a sign of b-quark charge that 
inicialized the jet and a sign of muon charge from 
direct decay are the same. 
In the figure 12, there is a histogram for value of 
this product (we call it “combined charge”) for 
muon branch and soft muons with  
0 GeV  <  pT rel <  4GeV 

Figure 12: Combined charge   

We can see the possitive mean value of the 
combined charge. We expect the mean value will 
rise with increasing the pT rel. For a comparison 

histogram for soft muons with 1.5 GeV  <  pT rel <  
4GeV at Figure 13. 
For different pT rel the mean values and RMS of the 
combined charge is summarized in the Table 1. 

 

Figure 13: Combined charge 

pT. rel  Mean RMS 
0MeV < pT rel < 4GeV 0.0913 0.2946 

500MeV < pT rel < 4GeV  0.1141 0.2972 

1000MeV < pT rel < 4GeV 0.1484 0.3012 

1500MeV < pT rel < 4GeV 0.1742 0.3017 

 
Table 1: Mean values and RMS of combined charge 

I have used the cut for minimal value of this 
combined charge to maximalize the function F(pT 

rel). The different cuts were tried and it has been 
found out, that the best cut is to require 

Qbjet . Qsoft muon > 0 
I have also calculated the integral purity and the 
values of F(pT rel)  for this cut (pT rel < 4GeV is 
required) for both branches, the electron and the 
muon one. 

4.4.1 Electron branch 

Figure 14: Integral purity for electron branch 
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Figure 15: Factor F(pT rel)  for electron branch 

Maximal value of F(pT rel) is for pT rel = 700MeV and 
F(700MeV) = 377,864. 
The resulting integral purity at 700 MeV is 76,6% 
and effeciency is 42%. 

4.4.2 Muon branch  

 
Figure 16: Factor F(pT rel) for muon branch 

Figure 17: Factor F(pT rel) for muon branch 

Maximal value of F(pT rel ) is for pT rel = 700MeV and 
F(700MeV) = 650.616 
The integral purity at 700 MeV is 77,2% and 
effeciency is 42,2%. 
We can conclude, that for both dacay branches the 
ideal cut is to require 

Qbjet . Qsoft muon > 0 and  
700MeV  <  pT rel <  4GeV 

4.5 Cut for opposite b-jet charge 

In top-quark pair production events two b-quarks 
are produced via direct decay of top and anti-top 
quarks. These quarks have an opposite sign of 
charge. It seems to be useful to require the maximal 
value of product Qopposite bjet . Qsoft muon  where Qopposite 

bjet is the charge of the other b-jet (we call it 
opposite b-jet) and Qsoft muon is the charge of the soft 
muon. We expect negative mean value of this 
combined charge. 
It is neccesary to identify the opposite b-jet. There 
are good reasons to assume that these 2 jet (opposite 
b-jet and b-jet with soft muon) are the jets with the 
highiest transverse momentum in the event, so we 
can take only the events with soft muon in one of 2 
b-jets with highiest transverse momentum in the 
event. If the soft muon is for example in 3th jet, we 
are not able to identify opposite b-jet. 
I have searched for an ideal value of this combined 
charge, but this cut seems to be useless for both 
decay branches and all values of this combined. 
However the purity increases only a little, but the 
efficiency is so low, that the cut is useless. The 
requirement of soft muon in one of 2 b-jets with 
highest pT is very restrictive and exclude too many 
events, so statistical error rises too much. 

5 Soft muons with high pT rel.  
In the histograms for the differential purity (Fig. 5 
and 7), we can see, the differential purity is about 
80% for pT rel ≈ 4 GeV. 
Lets calculate the invariant mass of b-jet. I use 
notation pmuon  = pT rel.  is the 3-momentum of the b-
jet soft muon, Emuon is the energy of the soft muon 
in CMS, pjet is the  relative transverse momentum of 
rest of the b-jet (without the soft muon) and Ejet is 
the energy of rest of the b-jet in CMS: 
minv = [ (Ejet + Emuon)

2 - (pmuon + pjet)
2 ] 1/2  

It is obvious that  
pmuon =  - pjet 

because it is 3-momenta in centre of mass system, 
Emuon ≈ pT rel for high momenta (over 4 GeV). We 
also know Ejet  > p jet  where pT rel. =  pjet , so we get: 

minv > 2 pT rel 

So the soft muon relative transverse momentum can 
not be higher than half of the invariant mass of the 
b-jet, that is equal to the invariant mass of b-hadron 
(there are B0,  ,B- and B+ mesons approximatelly 
with the same mass mb-hadron ≈ 5.2 GeV) 
There are also small fractions of other b-hadrons but 
these 4 mesons form the main part of soft muon 
sources, so we expect only few soft muons from 
decay of b-hadrons with pT rel > 2.6GeV, so we can 
assume that main part of soft muons with this 
momentum are background muons and fake muons, 
so the purity could be ≈ 50%. But as we computed 
earlier, the differential purity is about 80%. 
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One of possible explanation is that there are other 
heavy mesons that produce these soft muons with 
high pT rel , so I have calculated the purity again, but 
I have considered only jets inicialized by one of B0, 

 ,B- and B+ mesons. The results are shown at 
following histograms: 

Figure 18: Diferential purity 

Figure 19: Diferential purity 

In the last bins there are only few events, so 
statistical uncertainty is high, but it is obvious, that 
the differential purity for pT rel > 2.6 GeV is more 
than 50%. 
The explanation is the neutrino with high relative 
transverse momentum. If there is this neutrino, axis 
of jet is not reconstructed correctly. Direction of 
real axis differs from direction of reconctructed 
axis. If this difference is too big, real relative 
transverse momentum of soft muon, that can not be 
higher than 2.6 GeV is reconstructed as pT rel > 2.6 
GeV as is shown on the following picture. 

 
Figure 20: Decay of b-hadron 

Where: 
pN is the momentum of the neutrino 
EN is the energy of the neutrino 
pµ is the momentum of the soft muon 
Eµ is the energy of of the soft muon 
pR is the momentum of rest of the b-jet 
ER is the energy of rest of the b-jet 
pT real is the real relative transverse momentum of 
the soft muon 
pT reconstructed is the reconstructed relative 
transverse momentum of the soft muon 
 
If in the event there is neutrino carring high pT rel, 
there must be a high missing energy which the 
decreases reconstructed invariant mass of the b-jet. I 
have made a histogram for dependence of average 
pT rel on the soft muon from b-jet invariant mass. 
 

Figure 21: Dependence of mean soft muon pT rel 
from invariant mass of b-jet 

It is decrasing function as we assumed. It proves 
that there is a missing energy of jet, in events with 
high pT rel soft muon, which we can explain by 
unreconstructed particle (neutrino). This particle 
rotates reconstructed axis of b-jet from real axis of 
b-jet and caused incorrect reconstruction of soft 
muon pT rel. 
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6 Conclusion 
The main goal of this work was to find out 
optimized selection criteria for soft muons that will 
maximize correctness of our prediction, if the b-jet 
was inicialized by b-quark or anti-b-quark. 
I have used the soft muon relative transverse 
momentum, effective charge of b-jet containing the 
soft muon and the effective charge of opposite b-jet. 
The optimized cut is requirement on relative 
transverse momentum of the soft muon in the 
interval of 700MeV <  pT rel < 4GeV and the same 
sign of the soft muon and sign of effective charge of 
its b-jet. 
To require maximal value of product  

C = Qopposite bjet . Qsoft muon 
seems to be useles, because the requirement of soft 
muon in one of two b-jets with highest transverse 
momentum excludes too much events, so it makes 
the statistical uncertainty too high. 
I have also searched for sources of soft muons with 
high pT rel. As it was shown, the main part of these 
muons come from b-hadron decay and not from 
background. The real relative transverse momenta 
of the soft muons is not so high, but incorrect 
reconstruction of b-jet axis causes, that 
reconstructed  pT rel  could be higher than 2.6GeV 
though the  real pT rel  is lower. In this case the 
reconstructed invariant mass of b-jet is lower than 
in the case of backround muons. This knowledge 
can be used for developing a new optimalization in 
the future. 
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Abstrakt
Na  skúmanie  náboja  top  kvarku  bola  vyvinutá 
metóda pre výpočet kombinovaného náboja.
V tejto práci sa zaoberáme dopadom pile-up efektu 
na   kombinovaný  náboj  systému  leptón+b-jet 
pochádzajúceho z párovej  produkcie top kvarku a 
ohodnotíme mieru významnosti príspevku pile-upu 
k jeho hodnote.

1 Štandardný model 
Štandardný  model  časticovej  fyziky  (SM)  je 
vzhľadom k našim terajším poznatkom modelom, 
ktorý  najlepšie  opisuje  fyziku  na  malých 
vzdialenostiach (SM nezahŕňa teóriu gravitácie).
Jeho súčasťou je  elektromagnetická,  silná  a  slabá 
interakcia. Elektromagnetické a slabé interakcie sa 
pri  energiách vyšších ako 100 GeV1 správajú ako 
jedna elektroslabá interakcia [1].  Základné častice 
sa delia do troch skupín (obrázok 1): fundamentálne 
fermióny, intermediálne bozóny a Higgsove bozóny 
(obrázok 1). Fundamentálne fermióny sú bodovými 
bezštruktúrnymi  objektami  –  ich  priestorové 
rozlahlosti sú podľa súčasného experimentumenšie 
ako 10-19m. Tieto sa ďalej delia na kvarky a leptóny. 
Kedže  sú  fermiónmi,  tak  majú  poločíselný  spin 
(konkrétne  majú  spin  rovný  ½)  a  platí  pre  ne 
Pauliho vylučovací princíp. Kvarky, rovnako ako aj 
leptóny je možné usporiadať do troch skupín vďaka 
tomu, že sa zhodujú v určitých vlastnostiach a teda 
hovoríme o troch generáciách,  pričom v každej  z 
nich  sa  nachádzajú  2  častice,  teda  spolu  je  6 
kvarkov  a  6  leptónov.  Kvarky  v  jednotlivých 
generáciách majú takú spoločnú vlastnosť, že vždy 
má jeden z nich elektrický náboj rovný ⅔ a druhý 
-  ( ,  resp.⅓ ⅔   násobok  náboja  elektrónu,  e  =⅓  
1,602 * 10 -19  C). Do prvej generácie kvarkov patrí 
up (u) a down (d). U má náboj ⅔ a hmotnosť  2,4 
MeV  a  d  má  náboj  -  ⅓ a hmotnosť  4,8  MeV 
(jednotkou hmotnosti v časticovej fyzike je MeV/c2, 

ale  pre  účely  zjednodušenia  zápisu  sa  zvykne 
položiť c=1). Druhá generácia pozostáva z kvarkov 
zvaných charm (c) a strange (s). C má náboj  ⅔ a 
hmotnosť 1,27 GeV a s má náboj -  ⅓ a hmotnosť 
104 MeV. Tretiu generáciu tvorí  top (t)  a bottom 
(b).  T má náboj  ⅔ a jeho hmotnosť je približne 
173 GeV a b má náboj –  a jeho hmotnosť je 4,2⅓  
GeV.  Kvarky  sa  môžu  vyskytovať  v  troch 
farebných2 nábojových stavoch : červená, modrá a 
zelená farba. Voľné kvarky sme doposiaľ v prírode 
nepozorovali.  Tento  fakt  tiež  súvisí  s  tou  ich 
vlastnosťou,  že  majú farbu,  pozorujeme tiótiž  iba 
takú  kombináciu  kvarkov,  resp.  antikvarkov,  v 
ktorej  sa jednotlivé  farby  navzájom kompenzujú. 
Túto  vlastnosť  spĺňajú  hadróny,  t.j.  baryóny  a 
mezóny.  Baryóny  pozostávajú  z  troch  kvarkov 
qiqjqk

3 a  z  jednotlivých  kvarkov  musí  mať  jeden 
zelenú farbu, další modrú farbu a posledný červenú 
farbu.  Mezóny sú zložené z  kvarku a  príslušného 
antikvarku. Antikvarku je priradená antifarba, ktorá 
s  jej  prináležiacou  farbou  zabezpečí  splnenie 
podmienky  farebnej  kompenzácie.  V  každej 
leptónovej  generácií  sa  nachádza  leptón  a  jemu 
zodpovedajúce neutríno. Leptóny sa vyznačujú tým, 
že majú náboj rovný -1 a sú hmotné. Medzi leptóny 
patria elektrón  (e), mión (μ) a tau (τ), elektrónové 
neutríno νe, miónové neutríno νμ a tau neutríno ντ.
Neutrína  by  mali  mať  veľmi  malú,  ale  nenulovú 
hmotnosť4.  Elektrón  má  hmotnosť  0,511  MeV, 
mión  105,7  MeV  a  tau  1,777  GeV.ntermediálne 
bozóny   sprostredkuvávajú  interakcie  medzi 
časticami. Vzhľadom k tomu, že sú bozónmi, majú 
spin  rovný  jednej.  Fotón  zabezpečuje 
elektromagnetickú  interakciu  (obrázok  3),  W a  Z 
bozóny slabú interakciu (obrázok 2) a gluón silnú 
interakciu (obrázok 4). Rozlišujeme 8 gluónov. Pri 
energií viac ako 100 GeV sa  fotón, W± a Z bozón 
správajú  ako štyri rôzne stavy rovnakej častice.
Gluón  a  fotón  majú  nulovú  hmotnosť  a  ich 
elektrický  náboj  je  rovný  nule.  Z  bozón  má 
hmotnosť  rovnú  91,2  GeV  a  má  tiež  nulový 
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11eV= 1,602*10-19 J
2farba je kvantové číslo 
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elektrický náboj.   W+  a W- bozóny majú hmotnosť 
80,4 GeV a ich náboje sú +1 a -1. 

Obrázok 1: kvarky, leptóny a intermediálne bozóny

Ku  kvarkom,  leptónu  a  intermediálnemu  bozónu 
existuje  antičastica,  ktorá  má  opačný  elektrický 
náboj.  Poznáme  aj  viazané  stavy  kvarku  a  jemu 
zodpovedajúceho  antikvarku,  tzv.  kvarkóniá, 
príkladom charmónia (c a antic) je J/Ψ  a bottómia 
(b a antib) je  (upsilon). Avšak topónium neboloƳ  
pozorované. Príčinou je to, že top kvark sa rozpadne 
prostredníctvom  elektroslabej  interakcie  predtým 
ako by sa mohol vytvoriť viazaný stav.

Obrázok 2: Príklad slabej interakcie
μ + νμ → e +  νe

Obrázok 3: Príklad elektromagnetickej interakcie 
e + e → e + e 

Obrázok 4 : Príklad silnej interakcie 
qq-bar→tt-bar

2 Top kvark
Najvýznamnejšiu  úlohu  v  procese  objavenia, 

resp.  skúmania  vlasností  top  kvarku  zohrali 
experimenty D0 a CDF na Tevatróne a experimenty 
na LHC v Cerne. Top kvark má hmotnosť  približne 
171,2 GeV, čo je najvyššia hmotnosť zo všetkých 
doposiaľ  objavených  kvarkov.  Vysoká  hmotnosť 
top  kvarku spôsobuje  to,  že  má  top  kvark  veľmi 
veľkú  šírku  rozpadu  a  zo  všetkých  známych 
fermiónov  má  najkratšiu  dobu  života  (približne 
0,5*10-24 s) [4]. Vzhľadom k tomuto faktu top kvark 
nestihne hadronizovať a ani nie je možné detekovať 
top  kvark  priamo,  iba  na  základe  jeho  produktov 
rozpadu. Zároveň sa však jeho vlastnosti prenesú na 
dcérske produkty jeho rozpadu, čo nám umožňuje 
jeho nepriamu registráciu. Najdôležitejším zdrojom 
top  kvarkov je  ich  párová  produkcia.  Pri  párovej 
produkcií top kvarku (top a antitop), vznikne z top 
kvarku W bozón a b kvark a z antitop kvarku W- 

bozón a  antib  kvark  (obrázky  6  -  7).  Tomuto 
procesu  prislúcha  účinný  prierez  99,8  %  [5]. 
Zdrojom  top  antitop  kvarkových  párov  sú 
hadrónové  zrážky  -  na  Tevatróne  sa  jednalo  o 
zrážky protónov s antiprotónmi a na LHC CERN sú 
to  protón  -  protónové  zrážky,  kde  je  párová 
produkcia top kvarku dominantná. 

Obrázok 5: Produkcia top kvarkového páru na 
Tevatróne
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Sú dva procesy, ktoré majú na danej produkcií svoj 
podiel. Jedná sa o kvark antikvarkovú anihiláciu 
qq-bar → tt-bar (obrázok 4) a gluón gluónovú fúziu 
gg → tt-bar (obrázok 6). Na Tevatróne pozostávalo 
približne  85  %  produkcie  top  kvarku  cez  kvark 
anikvarkovú  anihiláciu  a  na  LHC  je   90  % 
produkcie top kvarku cez gluón gluónovú fúziu [2].

Obrázok 6: gluón gluónová fúzia, dominantný 
spôsob vzniku top kvarku na LHC

Obrázok 7:  Vznik W+ bozónu a b kvarku z top 
kvarku a W- bozónu a antib kvarku z antitop kvarku

Podľa spôsobu rozpadu W bozónov rozlišujeme tri 
kanály,   sú  to   tzv.  úplne-jetový  kanál, 
leptón+jetový kanál a dileptónový kanál. 
Úplne-jetový kanál je charakteristický tým, že oba 
W  bozóny  sa  rozpadajú  hadrónovo,  čiže  na  dve 
dvojice,  z  ktorých  každá  obsahuje  kvark  a 
antikvark. Tento proces má   účinný prierez 45,7 %. 
Je  teda  štatisticky  dôležitý,  ale  jeho  správna 
rekonštrukcia  (správne  priradenie  kvarkov  k 
príslušným W bozónom) je v ňom komplikovaná. 
Leptón + jetový kanál predstavuje prípad, kedy sa 
jeden  W  bozón  rozpadne  leptónovo  a  druhý 
hadrónovo. Účinný prierez tohto procesu je 43,8 %, 
čiže  aj  pre  tento  kanál  máme  dobrú  štatistiku.  V 
leptónovej  vetve  vznikne  elektrón,  alebo  mión  a 
jemu prislúchajúce neutríno. Celkovo vzniknú aj 4 
kvarky,  2  zo  samotného  rozpadu  top  kvarku  a 
ďaľšie  2  z  druhého  W  bozónu.  Tieto  kvarky 
vytvoria  partónovú  spŕšku,  čiže  tzv.  jet. 
Leptón+jetový  kanál  je  dobre  rekonštruovateľný. 
Dileptónový kanál zodpovedá takému procesu, kedy 
sa oba W bozóny rozpadnú na leptóny (nevznikne 
žiaden hadrón), účinný prierez pre tento proces je 
10,5 % [6]. Sú možné aj medzigeneračné rozpady
top kvarku na s kvark, alebo na d kvark, ale tieto sa 
takmer  neobjavujú.  Existuje  aj  tzv.  singletop 

produkčný kanál  top  kvarku,  ale  identifikácia  top 
kvarku v danom kanále je zložitejšia kvôli tomu, že 
je tu väčšie pozadie ako pri párovej produkcií top 
kvarku.V tejto práci budeme skúmať práve leptón + 
jetový kanál rozpadu top kvarkových párov.

3 Pile-up
Pile-up   je  jav  ktorý  je  zapríčinený  tým,  že  pri 
zrážke dvoch protichodných zväzkov protónov,  sa 
nezrazí iba jeden protón z prvého zväzku s jedným 
protónom  z  druhého  zväzku,  teda  nenastane  iba 
jedna udalosť, ale môže dôjsť a aj dochádza, aj k 
ďaľším  zrážkam  ďaľších  protónov  z  týchto 
zväzkov,  pričom  detektor  nevie  presne  rozlíšiť 
medzi  týmito  dvoma,  troma,  atď.  rôznymi 
udalosťami  (t.j.  medzi  dvoma,  troma,  atď. 
zrážkami).  Slovo  pile-up  sa  používa  aj  v  inom 
význame,  ktorý  znamená  naloženie  signálu,  čiže 
efekt súvisiaci s elektronikou detektora, kedy dve a 
viac častíc dopadne do rovnakej oblasti detektora  v 
takej  časovej  následnosti,  že  detektor   nebude 
schopný rozoznať dve častice ako odlišné, ale bude 
ich považovať za jednu časticu, toto ale nie je náš 
prípad. 

Obrázok  8:  Pile-up,  zrazením  protichodných 
protónových zväzkov došlo k  4 rôznym zrážkam 
protónov

Pile  up  zároveň  ani  nie  je  tzv.  underlying  event 
efektom,  t.j.  efektom  ktorý  je  zapríčinený 
dodatočnými interakciami pochádzajúcimi z jednej 
a tej istej protónovej zrážky.
V  dôsledku  pile-upu  sú  ale  dve,  alebo  viaceré 
udalosti  považované  za  súčasti  jedinej  a  tej  istej 
protón-protónovej  zrážky  (ale  narozdiel  od 
underlying eventu tomu nie je tak). Našim cieľom je 
identifikovať  signál  a  rovnako  ako  sa  snažíme 
ohodnotiť vplyv pozadia na signál, tak sa snažíme 
aj  oddeliť  príspevok  od  pile  upu  k  dátam  a 
stanoviť  ,  čo  je  signálom.  Pile  up  je  popísaný 
priemerným  počtom  interakcií  na  zrážku 
časticových zhustkov (bunch crossingu). 
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Luminozita  je  parameter  urýchľovača,  ktorý  Je 
mierou   počtu  zrážok,  ku  ktorým môže  dôjsť   v 
detektore  na  cm2 za  sekundu.  S  rastúcou 
luminozitou rastie aj počet zrážok.

Obrázok  9:  Pile-up:  počet  interakcií  pri  strete 
časticových zhustkov (bunch crossing)  pri  enegrií 
zrážky 7 a 8 TeV

4 Výpočet náboja
Budeme  vyšetrovať  ako  vplýva  pile-up  na  tzv. 
kombinovaný náboj, ktorý sa používa pri určovaní 
náboja  top  kvarku.  V  rámci  výpočtu 
kombinovaného  náboja  budeme  rozlišovať  medzi 
b-jetovým nábojom pre b-jety iniciované b a antib-
kvarkami.  Kombinovaný  náboj  je  náboj,  ktorý 
počítame podľa nasledovného vzťahu: 

Q(comb) = Q(l)*(Q(bjet,l) – Q(bjet,had))

Q(l)  je  náboj  izolovaného  leptónu  z  leptónovej 
vetvy rozpadu W bozónu v leptón+jetovom kanále, 
Q(bjet,l) je efektívny náboj b-jetu, ku ktorému bol 
asociovaný daný leptón 
Q(bjet,had)  je  náboj  b-jetu,  v  top  (antitop)-
kvarkovej  vetve  rozpadu,  v  ktorej  sa  W  bozón 
rozpadá hadrónovo 

Na  to  aby  sme  vedeli  určiť  kombinoavný  náboj 
potrebujeme určiť náboj b-jetu. Efektívny náboj b-
jetu sa počíta pomocou nasledovného vzorca: 

Q(bjet)= ∑i qi* | j*pi |0,5/  ∑i | j*pi |0,5,

qi reprezentuje náboj častice
pi je hybnosť tej istej častice
j definuje smer osi b-jetu

Ďalej  treba  priradiť  leptón  k  b-jetu.  Na  to  slúži 
párovacie kritérium invariantnej hmotnosti leptónu 
a b-jetu. Párovacia podmienka pre leptón a b-jet z 
tej istej vrstvy rozpadu je nasledovná:

m (bjet1,l) < mkr  a zároveň m (bjet2,l) > mkr

Prah  mkr bol  určený  optimalizáciou  na  eventoch 
signálu

5 Analýza vplyvu pile-up efektu na 
kombinovaný náboj, výsledky
Pri analýze vplyvu pile-upu na kombinovaný náboj 
som pouzíval jednak dáta z experimentu ATLAS na 
LHC,  čize  dáta  z  protón-protónových  zrážok  a 
jednak nasimulované dáta z Monte Carlo simulácie.
Na označenie b-jetu(b-tagovanie) bol použitý  b- 
tagger MV1 [7], s b- tagger s prahovou váhou 
0.6017, ktorej zodpovedala účinnosť 70 %. Skúmal 
som elektrónový a miónový kanál samostatne a aj 
kombinovaný elektrón + miónový kanál.

Dáta som si rozdelil do troch skupín, tak aby im 
zodpovedal približne rovnaký počet udalostí. 
Rozdelenie bolo nasledovné: 

1. prípady, kedy bola hodnota priemerného 
počtu interakcií (A) na “bunch crossing” 
(stret časticových zhustkov) menšia ako 7

2. prípady, kedy bola priemerná hodnota počtu 
interakcií na “bunch crossing” vačšia, alebo 
rovná 7 a zároveň menšia ako 10

3. prípady, kedy bola priemerná hodnota 
interakcií na “bunch crossing” väčšia ako 
10 
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Obrázok 10: A < 7, elektrónový kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo
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Obrázok 11: A < 7, elektrónový + miónový kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo 

Obrázok 13:  7 ≤ A <10, elektrónový  kanál
 dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo 

Obrázok 12: A < 7, miónový kanál
dáta (body), signál (čiary), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo

Obrázok 14: 7 ≤ A <10, miónový  kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo 
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Obrázok 15: 7 ≤ A <10, elektrónový + miónový 
kanál; dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 
W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo

Obrázok 17: A≥10 miónový  kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo

Obrázok16: A≥10, elektrónový  kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo 

Obrázok 18:  A≥10 elektrónový+miónový kanál
dáta (bod), signál (čiara), single top (modrá), 

W+jets (červená), QCD (fialová), Z+jets (zelená), 
dibozón (žltá); porovnanie dát voči Monte Carlo
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Tabuľka 1: MC, dáta a pozadie od singletop

Tabuľka 3: pozadie od dibozónových eventov a 
QCD multijetov

Tabuľka 2: pozadie od W-jetov a Z-jetov

6 Záver
Skúmali sme vplyv pile-upu na kombinovaný náboj 
leptónu z leptón+jetového kanálu rozpadu W 
bozónu, ktorý je produktom rozpadu top/ antitop-
kvarkového páru (okrem 2 W bozónov so 
znamienkom + a – ešte vzniknú aj b kvark a antib 
kvark). Z nasimulovaných dát pomocou Monte 
Carlo simulácie a z dát získaných experimentom 
Atlas na LHC v Cerne vyplýva, že pile up má určitý 
vplyv na kombinovaný náboj, ale ako v 
elektrónovom kanále, tak aj v miónovom kanále je 
tento efekt v súlade s našimi očakávaniami. A 
môžeme teda skonštatovať, že nami použitá metóda 
výpočtu kombinovaného náboja je málo ovplyvnená 
pile-upom a teda prešla testom na pile-up efekt.
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data tt (MC) singletop

A<7

m+e
-0,144 ± 0,008 -0,152 ± 0,002 -0,111 ± 0,012
2835 2619 141,4

el
Q -0,143 ± 0,014 -0,155 ± 0,003 -0,103 ± 0,02
I 1070 1015 53,28

m+e
Q -0,144 ± 0,01 -0,15 ± 0,003 -0,115 ± 0,015
I 1765 1604 88,15

10>A≥7

m+e
Q -0,136 ± 0,009 -0,152 ± 0,002 -0,113 ± 0,013
I 2199 1853 105,8

el
Q -0,112 ± 0,016 -0,152 ± 0,004 -0,114 ± 0,022
I 829 737,5 38,81

m+e
Q -0,151 ± 0,012 -0,153 ± 0,003 -0,113 ± 0,016
I 1370 1115 67,01

 A≥10

m+e
Q -0,127 ± 0,009 -0,154 ± 0,002 -0,11 ± 0,01
I 2602 2075 112

el
Q -0,155 ± 0,014 -0,153 ± 0,003 -0,103 ± 0,018
I 1036 830 42,08

m+e
Q -0,108 ± 0,011 -0,154 ± 0,003 -0,115 ± 0,015
I 1566 1245 69,89

Q5

I6

diboson QCD

A<7

m+e
Q -0,042 ± 0,068 -0,023 ± 0,103
I 1,995 23,6

el
Q -0,082 ± 0,095 0,081 ± 0,214
I 0,7213 9,533

m+e
Q -0,02 ± 0,09 -0,094 ± 0,049
I 1,274 14,07

10>A≥7

m+e
Q 0,068 ± 0,094 -0,018 ± 0,082
I 1,169 28,32

el
Q -0,018 ± 0,158 0,052 ± 0,122
I 0,4966 12,69

m+e
Q 0,131 ± 0,11 -0,075 ± 0,045
I 0,6725 15,7

 A≥10

m+e
Q -0,086 ± 0,056 -0,023 ± 0,103
I 1,67 23,6

el
Q 0,012 ± 0,074 0,081 ± 0,214
I 0,6063 9,533

m+e
Q -0,143 ± 0,076 -0,094 ± 0,049
I 1,064 14,07

Wjets Zjets

A<7

m+e
Q 0,034 ± 0,038 -0,086 ± 0,049
I 131,9 13,31

el
Q -0,063 ± 0,055
I 45,15 7,753

m+e
Q 0,085 ± 0,05 0,107 ± 0,082
I 86,71 5,56

10>A≥7

m+e
Q 0,029 ± 0,051 0,004 ±0,052
I 72,94 12,45

el
Q -0,015 ± 0,093 -0,087 ± 0,076
I 24,43 6,115

m+e
Q 0,051 ± 0,061 0,091 ± 0,068
I 48,51 6,335

 A≥10

m+e
Q -0,046 ± 0,039 -0,03 ± 0,05
I 113,5 14,73

el
Q -0,073 ± 0,061 -0,056 ± 0,067
I 37,56 7,6

m+e
Q -0,032 ± 0,05 -0,003 ± 0,066
I 75,99 7,131

-0,071 ± 0,059
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Top quark charge measurement at ATLAS experiment using full√
s = 7 TeV data
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Abstract: A top quark charge measurement was
carried out in ATLAS experiment using pp colli-
sion 4.59 fb−1 TeV data at centre-of-mass energy√

s = 7 TeV. Events were selected in the semileptonic
tt̄ topology. Two largely independent methods were
used to reconstruct the top quark electric charge from
electric charges of top quark decay products. One
method was based on b-jet charge weighting proce-
dure and it has been improved by using information
from both b-jets. The second approach used soft lep-
ton b-tagging. The measured top quark charge val-
ues are Qtop = 0.68± 0.01 (stat) ± 0.03 (syst) and
Qtop = 0.70± 0.04 (stat) ± 0.03 (syst) respectively.
These are by now the most precise top quark charge
experimental values and they exclude the exotic sce-
nario with a heavy quark with electric charge -4/3 at
more than 20σ CL. This study represents also a strin-
gent test of both tested flavour tagging procedures,
which can be used in a wide range of different prob-
lems in modern high energy particle physics.

Keywords: top quark, b-jet, jet charge, combined
charge, lepton and b-jet pairing algorithm, soft lep-
ton tagging

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 electric charge +2/3 1. However, at
the end of nineties a theoretical Exotic Model ap-
peared (XM, [3]) which predicted an exotic heavy
quark t̃ with mass around 170 GeV (similar to the
mass of the observed quark) but with electric charge
−4/3. In this model the top quark with charge +2/3
also exists, but with mass around 270 GeV. Although
there are no signs of a heavy quark with mass around

*matej.melo@gmail.com
†stanislav.tokar@fmph.uniba.sk

1All values of electric charge in this paper are in units of
elementary electric charge, e = 1.602 ·10−23 C.

270 GeV in the experiments, it was necessary to ex-
perimentally exclude the XM.

A strong preference to the SM - at 92-99% con-
fidence level (CL) - was given by D0 and CDF ex-
periments [4, 5, 6]. First results from the ATLAS
experiment at 0.7 fb−1 and 2.05 fb−1 data sample
[7, 8] gave already a full (5σ CL) exclusion of XM
scenario, and determined the top quark charge to
be 0.64± 0.02(stat.)± 0.08(syst.). However, it is
still important to experimentally measure the electric
charge of the top quark more precisely using higher
ATLAS statistics as it is one of the basic particle
properties. Exclusion of XM using a method which is
at least partially independent from the previous stud-
ies represents also an interesting challenge in the top
quark physics.

There are several techniques used for experimental
top quark charge studies, discussion on this topic can
be found in [9]. In our study we focused on the most
common method, based on direct charge analyses of
the tt̄ pair decay products. Top quark decays before
hadronization 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, the lepton charge di-
rectly determines the W -boson charge. However, b-
quark hadronizes and is observed only as a shower of
hadrons (jet). There are two techniques used for b-
jet charge determination: Soft lepton tag, described
in section 2.2.2, and jet charge weighting procedure
which is described in section 2.2.1. In this study we
deal with both methods.

Semileptonic tt̄ events where one W -boson de-
cays leptonically and the second hadronically (into
2 quarks, see section 1.1) are analysed in this study.
Lepton-b-jet pairing algorithm (lb-pairing, described
in section 2.1) is used to match the isolated lepton to
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the corresponding b-jet, which comes from the same
top quark. This is the first study, where also the infor-
mation from the second b-jet (opposite b-jet) is used
to increase the precision of the top quark charge de-
termination. This study also works with significantly
higher statistics than any previous top quark charge
analyses.

1 Event selection

1.1 Signal process

Depending on W -bosons decays, there are three de-
cay modes in tt̄ events:

• Hadronic mode - both W -bosons decay hadron-
ically. It occurs with probability ∼ 4/9, but be-
cause 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
background and statistically it is more signifi-
cant than the dileptonic mode. Therefore we fo-
cused 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 . The lepton was either high-pT (transverse
momentum) electron or muon. We did not focus on
tau-leptons, due to their instability [10]. However, we
must not forget that the observed high-pT electrons
and muons might be decay products of tau-lepton.

1.2 Analysed data and MC samples

For the top quark charge analyses we used the official
ATLAS experiment [11, 12] data and Monte Carlo
(MC) simulation samples. The data were collected in
proton-proton collisions during the year 2011 at the
energy

√
s = 7 TeV, with the total integrated lumi-

nosity of 4.59±0.08 fb−1. Samples from the final 7
TeV data reprocessing are used.

MC samples were simulated using official ATLAS
simulation and reconstruction code. The SM sce-
nario with top quark charge +2/3 and mass mtop =
172.5 GeV has been used in the simulations 2. The
MC@NLO Monte Carlo generator [13] in combi-
nation with Herwig [14] fragmentation and parton
shower modeling was used to simulate the MC base-
line tt̄ signal sample 3. The response of the detector
was also completely simulated in all samples, using
the GEANT4 [15] based simulation and reconstruc-
tion software.

For systematic studies and background estimations
some more MC generators were used: Powheg [16],
Alpgen [17] and AcerMC [18] in combination with
either Herwig or Pythia [19]. In each case the MC
has been reweighted to the expected event counts by
the cross-section of the process and the integrated
luminosity. Cross-section for tt̄ production σtt̄ =
177.3+10.1

−10.8 pb is used. The single top production
(most numerous background) cross-sections are for
t-channel 64.57+2.63

−1.74 pb, for s-channel 4.63+0.20
−0.18 pb

and for W -associated production 15.74+1.17
−1.21 pb.

1.3 Semileptonic tt̄ selection criteria

Standard ATLAS object reconstruction, scale factors,
corrections and selection criteria for tt̄ semileptonic
events (detailed description in [20]) were used to se-
lect tt̄ candidate events. Additionally, for the top
quark charge studies, at least 2 b-tagged jets with
at least 2 tracks fulfilling the conditions for the b-
jet charge weighting procedure (see section 2.2) were
required. All events had to pass also the lepton-b-jet
pairing (see section 2.1). Finally, when studying the
soft lepton b-tagging approach, presence of exactly
one soft muon with specific properties was required
(see section 2.2.2 and 2.3.1).

1.4 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-

2Agreement between data and MC would confirm the Stan-
dard model. Possible affects from the different top quark mass
are studied as a systematic uncertainty.

3Dataset mc11 7TeV.105200.T1 McAtNlo Jimmy.merg
e.NTUP TOP.e835 s1272 s1274 r3043 r2993 p937/ (ATLAS
internal dataset name), with roughly 15 million semileptonic
and dileptonic events. Systematic and background samples were
chosen with respect to this baseline sample.
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cesses pass these selection criteria. In this study
we considered and studied the following background
processes:

• Single top quark production

• W boson + jets

• Z boson + jets

• Diboson events - WW , WZ and ZZ

• QCD multijet processes

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. It is expected that MC
correctly describes these processes, except of QCD.
In case of QCD we have cross section several or-
ders higher than in other processes and only a tiny
fraction passes these criteria (especially due to fact
that the high-pT lepton must be a fake one), 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 [21].

1.5 Exotic model expectations

It is expected that XM quark differs from MC top
quark only in electric charge (-4/3 and 2/3, respec-
tively). To simulate the exotic scenario we sim-
ply inverted the tt̄ and single top charge spectra (i.e
W+→W− and vice versa), while the background re-
mained the same. This has been studied in [22] and it
was confirmed that this approximation is acceptable.

2 Top quark charge analysis

2.1 Lepton-b-jet pairing algorithm

Firstly it is needed to associate the isolated high-pT

lepton to the corresponding b-jet, i.e. to pair the prod-
ucts of the same top quark. In our study we use the
lepton-b-jet pairing algorithm, based on studying the
invariant mass of lepton-b-jet pairs. If the 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, (4)

where mcr = 155 GeV is the critical mass, obtained
from optimisation studies (fig. 1), b- jet(1) and
b- jet(2) are the two b-tagged jets with the highest pT .

Efficiency ε of this algorithm (probability of ful-
filling the condition (4)) is quite low, only 28%. On
the contrary, it gives high purity P= 87% (probability
that the lepton is correctly matched to the correspond-
ing b-jet, when the condition (4) is fulfilled). For the
top quark charge studies only events which pass this
criterion are used.

m(l,bjet)  [GeV]
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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). [8]

2.2 b-quark charge determination

After the lepton-b-jet pairing it is needed to identify
the electric charges of the top decay products. Lep-
ton electric charge is given by the curvature of the
lepton trajectory in the magnetic field, therefore it is
identified easily. However, b-quark hadronizes and
instead of one particle we observe a whole shower of
hadrons (a jet). There are two possibilities how to
determine the b-quark charge from the b-jet, the jet
charge weighting procedure and the soft lepton tag-
ging approach. We studied and evaluated results from
both of them separately.

In the both methods we need to keep in mind that
because of the B0−B0 oscillations a significant frac-
tion of b-quarks might change to anti-b-quarks and
reversely. This process cannot be suppressed and it
significantly lowers the purity of the both methods.
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2.2.1 b-jet charge weighting procedure

A jet charge weighting technique was developed to
determine an effective charge of the observed jet (and
thus the effective b-quark charge) from the charges of
the individual particles present in the jet. As a result
of optimisation, it requires:

• Only tracks belonging to b-jet within a cone 4

∆R < 0.25 are accepted

• Only tracks with pT > 1 GeV are considered

• Minimum quality of the track fit χ2/ndf < 2.5 is
required

• Impact parameter in the transverse plane with
respect to the primary vertex |d0|< 2 mm is re-
quired

• Similarly impact parameter along the beam
direction with respect to the primary vertex
|z0 · sinθ |< 10 mm is required

• At least 1 hit in the pixel detector and at least 6
hits in SCT are required

• 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

, (5)

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.
If less than 2 tracks pass these selection criteria the b-
jet charge remains undetermined.

The main advantage of this method is very high
efficiency, near to 100%. However, purity is much
lower than when using the soft lepton tag.

2.2.2 Soft lepton b-tagging

The second approach to flavour b-tagging is the soft
lepton 5 tagging [24]. This is based on the signifi-
cant branching ratios (BR) of the semileptonic decay

4Cone ∆R is defined as ∆R =
√

∆η2 +∆φ 2, where η is
pseudorapidity [23] and φ is azimuthal angle in the detector
cylindrical coordinates.

5Soft lepton - lepton with low momentum

modes of b-hadrons:
Direct decay:

BR(b→ µνX)≈ 11% (6)

Cascade decay:

BR(b→ c→ µνX)≈ 10% (7)

In these cases there should be a soft muon within
the jet. In the case of the direct decay, the sign of
the muon electric charge determines the sign of the
initial b-quark charge. However, in the case of the
cascade decay the soft muon charge has the opposite
sign than the initial b-quark. This can be partially
solved using the cut on relative momentum of the soft
muon with respect to the jet axis, pT−rel . Soft muons
coming from the direct decay have in general higher
pT−rel than muons from the cascade decay (fig. 2), so
the threshold on the pT−rel is required to enhance the
fraction of soft muons from the direct decay suitable
for flavour b-tagging.

In this study we use the following conditions:

• Only muons with pT > 4 GeV are considered

• Soft muons must be within the jet cone ∆R< 0.4

• pT−rel > 1 GeV is required (as a result of opti-
mization)

• If none or more than 1 muon pass these criteria
the b-jet charge remains undetermined

Main disadvantage of this method is the efficiency,
which is low because of the low b-quark branching
ratio to muons (6). On the contrary, purity of this
method is significantly higher than the purity of the
b-jet charge weighting procedure.

2.3 Combined charge

For the top quark studies in tt̄ events a special vari-
able combined charge Qcomb was introduced.

2.3.1 Combined charge when using weighting
procedure

In the previous top quark charge studies, which were
using the b-jet charge weighting procedure, the com-
bined charge has been defined by formula

Qold
comb = Ql×Ql

b- jet , (8)
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Figure 2: MC tt̄ predictions of pT−rel soft muon spec-
tra, obtained by using the MC truth information.
Red spectrum - pT−rel spectrum of reconstructed soft
muons with the same sign of electric charge as the
initial b-quark, direct decay (6).
Blue - soft muons with opposite sign of electric
charge to the initial b-quark sign, cascade decay (7)
and also decays trough B0−B0 oscillations.
Green - fake softmuons, different particles misidenti-
fied as muons, mostly pions, kaons etc.
Pink - soft muons in mistagged b-jets - c-jets, tau jets
and light jets.

where Ql is the charge of the isolated lepton and
Ql

b- jet is the effective charge (given by (5)) of the b-
jet which is matched to this lepton by condition (4).
It can be easily shown that the negative mean com-
bined charge 〈Qold

comb〉 value confirms the SM, while
the positive 〈Qold

comb〉 would affirm the XM theory.
However, no studies have used the additional infor-

mation hidden in the effective charge of the second
b-jet (opposite b-jet charge). The two b-jets are ex-
pected to have the opposite signs of electric charge,
because one should origin from the top quark and the
second one from the anti-top quark. Therefore we
studied a new approach, using also the opposite b-jet
charge information via modificated formula

Qnew
comb = Ql× (Ql

b- jet −Qopp
b- jet), (9)

where Qopp
b- jet is the effective charge of the opposite b-

jet. In the case of more than two b-tagged jets, the
opposite b-jet is the one with the highest pT (except
of the b-jet matched to the lepton).

Purity P of the combined charge determination is
given by formula

P =
N(Qcomb < 0)

N(Qcomb < 0)+N(Qcomb > 0)
, (10)

where N(Qcomb < 0) is the number of events with
negative combined charge and N(Qcomb > 0) is the
number of events with positive combined charge
(here we assume SM scenario, i.e. low purity - less
than 50% - would mean XM). Our studies on MC sig-
nal tt̄ sample has shown (fig. 4, tab. 1) that the new
approach (9) gives significantly higher purity and the
ratio 〈Qcomb〉/σ . Therefore we further in this study
use the more precise new approach.
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Figure 4: Comparison of the combined charge spec-
tra in the MC tt̄ signal electron + muon events. The
old method given by (8), blue, and the new improved
method given by (9), red. The new method spectrum
is wider, but generally more shifted to the negative
values than the old one. The small peaks at Qcomb
values 1 and −1 in the old method arise from the
definition of the b-jet weighted charge (5), they ap-
pear when all tracks in the jet have the same electric
charge. In the new method these peaks are smeared
by the opposite b-jet charge. Corresponding purity,
efficiency and 〈Qcomb〉/σ values can be found in tab.
1.

2.3.2 Combined charge when using soft muon
tagging

When using the soft muon tagging, the combined
charge is defined as:

Qso f t
comb = Ql×Ql

µ , (11)

where Ql
µ is the charge of the soft muon associated

to the b-jet (by conditions in 2.2.2), which is paired
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Figure 3: Typical shape of combined charge spectra, MC signal tt̄ events, electron + muon branch. When using
the old method 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 (green) multiplied by -1. In
the new method it is similar but instead of one b-jet charge we use the difference of the two b-jet charges.

MC signal e+µ N. events Rel. eff [%] Purity [%] 〈Qcomb〉 [e] 〈Qcomb〉/σ
Old method 6537 100 62 −0.088±0.004 22
New method 6537 100 65 −0.153±0.006 28

Soft muon tag 424 7 70 −0.397±0.045 9

Table 1: Comparison of the 3 methods of combined charge calculation using MC tt̄ signal, both electron and
muon events. The first two methods are using the b-jet charge weighting procedure approach, they are defined
by (8) and (9) respectively. The third method is largely independent, using the soft muon tagging (11). The
numbers in the table including the errors are after MC reweighting to the data luminosity.

with the isolated lepton by condition (4). Here we do
not use information from the opposite b-jet, because
the efficiency of soft muon tagging is very low.If the
b-jet associated to the isolated lepton has not exactly
one soft muon which would satisfy the conditions in
2.2.2, the event is rejected.

Again the negative mean value of combined charge
〈Qso f t

comb〉 implies the SM theory confirmation, positive
value would indicate the XM.

2.4 Top quark charge determination

A calibration coefficient Cb between the b-quark
charge (Qb =−1/3) and the combined charge Qcomb
can be obtained from MC signal sample:

Cb =
Qb

〈QMC
comb〉

(12)
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Figure 5: Typical shape of combined charge spectrum
when using the soft muon tag method, in this case for
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After subtracting the expected background from the
data the top quark charge 〈Qtop〉 can be calculated as
(see [8]):

Qtop =Cb×〈Q(data)
comb 〉, (13)

where 〈Q(data)
comb 〉 is the background-subtracted data

combined charge.

3 Results

Data and MC combined charge spectra are compared
in fig. 6 and 7, which include also profile histograms
where the ratio data/MC is compared for each bin
individually. 〈Qcomb〉 values for signal, background
and data including event counts can be found in ta-
bles 2 and 3. A perfect agreement between data and
SM MC prediction is observed, the 〈Qcomb〉 values
are within 1σ uncertainty in both electron and muon
channel. The difference between XM expectations
and the measured 〈Qnew

comb〉 values excludes the exotic
scenario at more than 20 σ CL for the e+ µ combi-
nation. The soft lepton tag approach excludes XM at
more than 13 σ in the combined channel.

From MC signal sample using (12) we ob-
tained calibration coefficients Cb between the b-quark
charge Qb and 〈QMC

comb〉:
Cnew

b = 2.18±0.02 (stat) ±0.01 (syst)

Cso f t
b = 0.84±0.02 (stat) ±0.00 (syst)

The systematic uncertainty is given by half of the dif-
ference between calibration coefficients obtained in
electron and muon channel.

After subtracting the background from the data the
〈Q(data)

comb 〉 value is obtained. Final results for top quark
charge are given by equation (12).

Top quark charge using Qnew
comb:

Qe
top = 0.67±0.02 (stat) ±0.04 (syst)

Qµ
top = 0.68±0.02 (stat) ±0.03 (syst)

Qe+µ
top = 0.68±0.01 (stat) ±0.03 (syst)

Top quark charge using Qso f t
comb:

Qe
top = 0.69±0.06 (stat) ±0.04 (syst)

Qµ
top = 0.70±0.05 (stat) ±0.03 (syst)

Qe+µ
top = 0.70±0.04 (stat) ±0.03 (syst)

The systematic uncertainties include systematic un-
certainty of Cb and systematic uncertainties of
〈Qcomb〉 value, described below in section 3.1.

3.1 Systematic uncertainties

The systematic uncertainties estimation is based on
the official ATLAS top physics group recommenda-
tions [25]. Using the MC samples we studied the
effect of various sources of systematic uncertainties
on the mean combined charge values, separately for
electron, muon and both e+ µ branch. The 〈Qnew

comb〉
and 〈Qso f t

comb〉 systematic uncertainties are also evalu-
ated separately.

Some of the partial uncertainties are estimated by
comparing the official ATLAS systematic uncertain-
ties samples, the relative difference in 〈Qcomb〉 values
determines the ±1σ systematic uncertainty. In other
cases the systematic uncertainty has been obtained
using the same sample but e.g. by shifting one of
the scale factors by 1σ up and down. Generally, this
resulted into 2 different uncertainties, one for +1σ
shift and one for−1σ shift. If the difference between
them was not large, we symmetrized the uncertainty
(we took the average of the plus and minus uncertain-
ties). If the up and down uncertainties differed signif-
icantly, for the simplicity we conservatively took the
bigger uncertainty as ±1σ .

The limited statistics has an impact on the preci-
sion of the individual systematic uncertainties, espe-
cially when we compare different and statistically un-
correlated samples, and in the case of 〈Qso f t

comb〉, where
we have low statistics. This effect is considered as
one of the sources of systematic uncertainties, but it
affects also the others and it might overestimate some
of the partial uncertainties, which would otherwise be
negligible.

When considering the impact of partial uncertain-
ties on the final results we took into account the
fact that the ratio background/signal is expected to
be small, ≈ 1 : 10. Therefore we studied some ef-
fects (like jet energy scale, resolution etc.) only on
the tt̄ signal sample, neglecting possible differences
in behaviour of the background. Only the effects
which are typical and important for the background
(like W+jets normalization etc.) have been separately
studied on the background samples.

The full list of studied uncertainties can be found
in tab. 4. Other uncertainties are expected to be small
(below 1%).
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Figure 6: Data and MC comparison of combined charge Qnew
comb spectra. Good agreement between SM MC and

data is observed in both channels.

Qnew
comb results

Process:
Electron channel Muon channel

Mean N Mean N
tt̄-signal -0.153±0.002 2579±169 -0.152±0.002 3959±256

Single top -0.106±0.012 134±13 -0.115±0.009 225±18
W+jets -0.055±0.038 107±35 0.037±0.031 210±65
Z+jets -0.070±0.039 21±11 -0.002±0.042 19±10

Diboson -0.027±0.064 2±2 -0.029±0.054 3±2
QCD (DD) 0.136±0.067 51±26 -0.109±0.035 50±21

Signal + bkgd -0.142±0.003 2894±176 -0.140±0.002 4466±266
Exotic + bkgd 0.141±0.003 2894±176 0.141±0.002 4466±266

Data -0.138±0.008 2935±54 -0.134±0.006 4701±69

Table 2: Mean combined charge 〈Qnew
comb〉 and event counts for different simulated processes and data, electron

and muon channel separately. QCD processes are estimated using data driven technique. Event counts are
after normalization to the data, the errors include statistical uncertainty, luminosity uncertainty (1.8%) and
cross-section uncertainty, which varies from 4% (single top) to 50% (QCD - electron channel). Background
processes have 〈Qnew

comb〉 value within 2σ uncertainty from 0, except QCD muons where the 3σ difference is
caused probably by imperfection of the data driven technique.
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Figure 7: Data and MC comparison of Qso f t
comb spectra. In the electron channel slightly more events than expected

are observed (∼ 2σ difference) but the SM confirmation is clear.

Qso f t
comb results

Process:
Electron channel Muon channel
Mean N Mean N

tt̄-signal -0.40±0.02 165±17 -0.40±0.01 258±23
Single top -0.23±0.09 8±3 -0.29±0.06 16±4

W+jets 0.11±0.38 5±3 0.05±0.28 9±4
Z+jets -0.10±0.28 1±1 -0.13±0.23 2±2

Diboson 0.00±1.00 < 1 -0.15±0.43 < 1
QCD (DD) 0.00±1.00 2±2 0.04±0.17 4±3

Signal + bkgd -0.36±0.02 182±17 -0.37±0.02 289±24
Exotic + bkgd 0.39±0.02 182±17 0.36±0.02 289±24

Data -0.34±0.06 239±15 -0.34±0.06 297±17

Table 3: Mean combined charge 〈Qso f t
comb〉 and event counts for different simulated processes and data, electron

and muon channel separately. QCD processes are estimated using data driven technique. Event counts are
after normalization to the data, the errors include statistical uncertainty, luminosity uncertainty (1.8%) and
cross-section uncertainty, which varies from 4% (single top) to 50% (QCD - electron channel).
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Breakdown of systematic uncertainties

Uncertainty source
〈Qnew

comb〉 [%] 〈Qso f t
comb〉 [%]

e µ e+µ e µ e+µ
MC statistics 1.3 1.0 0.8 3.9 3.2 2.5
MC generator + parton shower 6.4 4.8 5.4 9.1 6.0 7.2
ISR/FSR 5.9 3.9 4.7 0.6 4.3 2.4
Color reconnection 0.9 1.3 0.4 2.3 0.1 1.0
Underlying event 5.5 1.7 1.2 0.8 2.4 1.1
Top quark mass 0.6 0.5 0.6 1.3 0.8 < 0.1
Jet energy scale 1.4 1.6 1.5 0.5 2.6 1.6
Jet energy resolution 2.9 1.5 2.1 3.6 0.6 1.8
Jet reconstruction efficiency < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 0.1 0.2
B-tagging 3.8 3.7 3.8 1.9 1.8 1.8
Lepton related uncertainty 0.4 0.1 0.2 1.1 0.2 0.5
Missing ET 0.1 0.1 < 0.1 0.5 0.2 0.2
Single top normalization < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 0.1
QCD normalization 0.4 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5
W+jets 0.4 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8
Z+jets normalization 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total uncertainty [%] 12 9 9 12 10 9

Table 4: Breakdown of systematic uncertainties. The total uncertainty was obtained by adding the individual
ones in quadrature and rounding up the result to be conservative.

Conclusion

We have studied the top quark charge using 4.59 fb−1
√

s = 7 TeV data sample from the ATLAS experi-
ment. Using two largely independent approaches us-
ing b-jet charge weighting procedure and soft lepton
tagging we excluded the existence of the exotic quark
with charge -4/3 at more than 20 σ and more than 13
σ CL respectively. We achieved by now the most
precise experimental values of the top quark charge:
Qtop = 0.68± 0.01 (stat) ± 0.03 (syst) obtained by
new improved method using b-jet charge weighting
and Qtop = 0.70± 0.04 (stat) ± 0.03 (syst) obtained
using soft lepton tagging approach.
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Abstrakt 

Práca sa zameriava na vyhodnotenie celkovej 
kinetickej energie štiepnych fragmentov na 
separátore SHIP, vznikajúcich štiepením produktov 
reakcie úplnej fúzie. S korektným vyhodnotením 
tejto energie súvisí stanovenie korekčnej funkcie. 
Tá  by mala zohľadňovala alebo kompenzovať 
stratu v  energiách fragmentov detegovaných 
systémom polovodičových kremíkových 
detektorov. Táto strata v detegovanej energií je 
spôsobená prítomnosťou procesov typu Pulse 
height defect.    

Pri stanovení korekčnej funkcie sa vychádzalo 
z referenčných dát pre syntézu 

252
No, respektíve z 

jeho štiepenia, ktoré je dobré preskúmane a celková 
energia štiepnych fragmentov je známa.  

Platnosť získanej korekcie by sa nemala 
vzťahuje iba 

252
No, ale mohla by byť použitá aj pri 

vyhodnotení kinetickej energie štiepnych 
fragmentov iných jadier z oblasti transfermií. 
Potenciálne by mohla byť použitá na vyhodnotenie 
štiepení 

260
Sg 

258
Sg, o ktorých zatiaľ toľko 

dostupných informácií nemáme. 
 
Kľúčové slová: Pulse height defect, kinetická 
energia štiepnych fragmentov, hĺbka implantácie, 
kremíkový detektor  
 

1 Detekčný systém 

 
Detekčný systém používaný v experimentoch 
prebiehajúcich na pracovisku ťažkých iónov v GSI 
Darmstadt, pozostáva z rôznych typov detektorov, 
viď Obr.1.  
Vzájomnou kooperáciou jednotlivých časti 
detekčného systému, tj. koincidenčným a anti-
koincidenčným zapojením ich elektroník, je možné 
merať korelácie rôznych typov udalosti, ako 

 Re–α, Re–SF, Re–γ,  
 α–α, α–SF, α–γ,  
 γ–SF, γ–γ, γ–α   

 
Obr. 1: Usporiadanie detekčného systému [Hof07]. 

Zväzok iónov prichádza zľava, zo strany separátora, 

kde ho najskôr deteguje systém prieletových TOF 

detektorov a ďalej sa registruje v kremíkovom Stop 

detektore, tam sa reakčné produkty iónového zväzku 

aj zastavia. Box detektor registruje nabité častice 

unikajúce zo Stop detektora. Na detekciu ľahkých, 

vysoko-energetických iónov je za Stop detektorom 

umiestnený kremíkový Veto detektor.  Štvor-

kryštálový germániový Clover detektor registruje γ 

kvanta.  

, kde Re je produkt reakcie úplnej fúzie (zostatkové 
jadro), ktorý sa implantuje do kremíkového Stop 
detektora a skratka SF sa vzťahuje na jeho štiepne 
fragmenty. 

Z pohľadu vyhodnotenia kinetickej energie 
štiepnych fragmentov je dôležite merať Re–SF 
(Recoil-Fission) korelácie. Na tento účel sa využíva 
koincidenčné zapojenie Stop a Box detektora.  

Stop detektor je polohovo citlivý kremíkový 16 
stripový detektor s rozmermi 80 x 35 mm

2
.  

Umiestnený je v rovine kolmej na smer 
dopadajúceho zväzku iónov. Ťažšie ióny zväzku, 
ako sú sledované produkty reakcie úplnej fúzie, sa 
v Stop detektore úplne zabrzdia. Kinetická energia 
s ktorou reakčné produkty do detektora vstupujú je 
niekoľko 10 keV/u až 100 keV/u, a preto sú 
zabrzdené v malých hĺbkach, tesne pod povrchom 
Stop detektora (pre energie iónu ~ 100 keV/u 
obvykle do 5 μm). Z obrázku Obr.1 je 
z milimetrovej škály vidieť, že hrúbka Stop 
detektora je rádovo niekoľko mm, avšak dolety 
reakčných produktov sú zväčša niekoľko  μm. 
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Sledované produkty sa preto skutočne zozbierajú na 
povrchu Stop detektora. Po ich implantácii sa 
následne rozpadajú, pričom zväčša si konkurujú dva 
procesy, a to alfa rozpad a štiepenie. V oboch 
prípadoch, vzhľadom na kinetickú energiu či už alfa 
častíc alebo štiepných fragmentov (Eα ~ MeV, ESF ~ 
10 MeV), časť týchto častíc/iónov zo Stop detektora 
unikne. Ide o tie častice, ktoré sa emitujú do uhlov 
predného polpriestoru Stop detektora s tým, že 
v Stop detektore zanechajú iba časť svojej energie. 
Väčšia časť alfa častíc ale aj fragmentových párov 
sa v Stop detektore registruje s úplnou stratou 
energie. V prípade alfa častíc aj fragmentových 
párov ide viac ako o 50 % všetkých prípadov. To 
však závisí od hĺbky v ktorej sa reakčné produkty 
budú implantovať. Pre implantačnú hĺbku 
reakčných produktov 

252
No 4 až 5 μm, s typickým 

doletom pre jeho alfa častice ~50 μm a štiepnych 
fragmentov ~ 20 μm, sa v Stop detektore s plnou 
energiou bude registrovať 53 % alfa častíc 
a približne 60 % párov fragmentov [Hof07].  
Zvyšná časť energie sa registruje pomocou Box 
detektora. 

Box detektor pozostáva zo šiestich kremíkových 
stripových detektorov (článkov), tie sú rovnakého 
typu ako v prípade Stop detektora (počet stripov 
jedého článku je však menší ako u Stop detektora, 
ale rozmer článku je rovnaký).  Kremíkové články 
Box detektora sú rozmiestnené tak aby vykrývali 
priestorové uhly predného polpriestoru Stop 
detektora. Týmto rozmiestnením, Box detektor 
vykrýva až 80 % z 2π priestorového uhla pred Stop 
detektorom. V rámci 4π geometrie to je až 90 % 
všetkých uhlov. Pri vyhodnotení Re–SF je jeho 
koincidenčné zapojenie so Stop detektorom 
kľúčové. 

2 Pulse height defects 

Okrem toho, že polovodičové kremíkové detektory 
používane na separátore SHIP majú priaznivé 
charakteristiky pre fyziku ťažkých iónov, majú aj 
nevýhody. Hlavným negatívom  pri detekcii 
kinetickej energie iónov je prítomnosť efektov, 
ktoré sa podieľajú na poklese  detegovanej energie. 
Tieto efekty nazývame pod spoločným názvom ako 
Pulse height defects (PHD).  

Problém spočíva v tom, že odozva detektora na 
deponovanú kinetickú energiu iónu je závislá od 
jeho ionizačnej schopnosti. Ióny s veľkou 
ionizačnou schopnosťou, tj. s veľkou hmotnosťou, 
s veľkým atómovým číslom, ale aj energiou, reálne 
vyprodukujú v detektore menší signál aký by 
odpovedal ich skutočnej kinetickej energii. 
V súvislosťou s touto prácou môžeme hovoriť 
najmä v súvislosti s iónmi typu štiepnych 
fragmentov. Konkrétne, pri detekcii štiepnych 
fragmentov  

252
Cf  ide o stratu v energii na úrovni  

5 – 15 % [Wil71]. V prípade produktov reakcie 
úplnej fúzie je pokles v meranej energii ešte väčší, 
čo  pre produkty z oblasti transfermií predstavuje 
PHD 60 – 65 % [Ant05]. U ľahkých iónov ako sú 
alfa častice sa pozoruje PHD už výrazne menší. Pre 
projektily reakcie, napríklad 

48
Ca s energiami  

200 – 300 MeV je PHD 1 – 2 %. Korekcia na 
detegovanú energiu je preto potrebná, ale nemusí to 
tak byť vždy. V prípade ak vyhodnocujeme 
kinetickú energiu iónov, ktoré sú podobné tým 
pomocou ktorých bola prevedená kalibrácia, tak 
potom korekcia nie je potrebná. Podobnosť iónov sa 
myslí v zmysle ich ionizačných schopnosti alebo 
miery PHD. Preto kalibráciu nizko-energetickéj 
časti spektra (tj. kde registrujeme  častice  do 16 
MeV) realizovanú pomocou alfa častíc a v ktorej sa 
budeme zaujímať iba o detekciu alfa častíc, nie je 
potrebné korigovať. Iná situácia je pri detekcii 
vysoko-energetických iónov akými sú aj štiepne 
fragmenty, ktoré sa detegujú vo vysoko-
energetickéj časti spektra. Kalibrácia tejto 
energetickej vetvy detektora sa mnohokrát realizuje 
opäť cez alfa častice (napríklad priamo alfa 
časticami implantovaných reakčných produktov). 
Ich PHD je podstatne menší ako PHD štiepnych 
fragmentov, a tak v prípade, že sa riadime touto 
kalibráciou bude zmeraná energia štiepnych 
fragmentov podhodnotená. 

K strate v detegovanej energii alebo Pulse height 
defects prispievajú tri procesy   

 
 Residual defect (Rekombinácie)  

 Nuclear stopping defect (Pružný rozptyl) 

 Window defect (Efekt mŕtvej vrstvy) 

 

2.1 Residual defect 

Pripisuje sa neúplnému zberu elektrického náboja 
produkovaného ionizáciou atómov v kryštalickej 
mriežke detektora. Keďže detektory sú 
polovodičové, tak pod produkovaným nábojom sa 
myslia elektróny a diery.  Množstvo zozbieraného 
náboja je úmerne celkovej energie, ktorú ión/jadro 
v detektore zanechá. Ak sa teda tento náboj vždy 
nezozbiera  v rovnakej miere sledujeme menší 
signál, ktorý sa priradí k  menšej energii akú ión 
v detektore skutočne zanechal. Za tento efekt môžu 
dva procesy, a to rekombinácia elektrón – dierových 
párov na rekombinačných pasciach a rekombinácia 
párov vplyvom plazmového efektu. 
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2.2  Nuclear stopping defect 

Ión prechádzajúci kryštalickou mriežkou detektora 
stráca energiu nielen v interakciách s atómovým 
obalom jeho atómov, ale aj pri jadrových zrážkach 
akým je pružný rozptyl jadra na jadre. Pri pružnom 
rozptyle nalietavajúce jadro interaguje 
s kulombickým poľom jadra/jadier kryštalickej 
mriežky. V interakcii stratí časť svojej kinetickej 
energie a rozptýli sa od pôvodného smeru s menšou 
energiou. Každé jadro  kryštalickej mriežky, ktoré 
s nalietavajúcim jadrom zinteraguje, tak príjme od 
neho časť kinetickej energie a odrazí sa. V procese 
sa produkuje menší počet elektrón – dierových 
párov.  
 

2.3 Window defect 

Príčinou tohto javu je mŕtva vrstva na povrchu 
kremíkového detektora. Túto vrstvu musí ión pri 
vstupe alebo výstupe detektorom prekonať. Efekt 
bude narastať v tých prípadoch kedy sa zaujímame 
o koincidenčné eventy medzi Stop a Box 
detektorom. Vtedy je mŕtva vrstva, ktorú ión 
prekonáva dvojnásobná. Každopádne je dôležitá 
efektívna hrúbka jedného či druhého detektora a tá 
závisí od uhla pod ktorým ión prichádza do 
kontaktu s povrchom detektora.  

Reálna hrúbka hrúbka mŕtvej vrstvy 
kremíkového detektora sa udáva 11.6 μg/cm

2 
(0.05 

μm) [Hof07]. 
Pri detegovaní štiepnych fragmentov je 

príspevok PHD od mŕtvej vrstvy závislý od hĺbky 
implantácie jeho materského jadra. Pri väčších 
implantačných hĺbkach reakčných produktov 
do Stop detektora sa v ňom bude registrovať väčší 
počet fragmentových párov, ktoré v Stop zanechajú 
celú svoju energiu. Preto je štatistický príspevok od 
eventov, ktorých jeden fragment stratí časť energie 
aj v Box detektore menší.  

 
 

3 Výsledky 

Z uvedených troch efektov PHD, sú pre štiepne 

fragmenty od hĺbky štiepenia v Stop detektore 

nezávislé iba Residual defect a Nuclear stopping 

defect. Príspevok od Window defect od hĺbky už 

závisieť bude. Ak má byť hľadaná korekcia platná 

pre detekciu fragmentov, ktoré vznikajú v rôznych 

hĺbkach Stop detektora, musí byť funkciou od 

implantačnej hĺbky. Preto sme museli vyhodnotiť 

celkovú kinetickú energie štiepnych fragmentov 

referenčného izotopu pri rôznych implantačných 

hĺbkach, tj. rôznych nastaveniach experimentu. 

K dispozícii sme mali známe referenčné dáta pre 

produkciu 
252

No z experimentu, ktorý prebehol 

v roku 2005. 

3.1 Produkcia 252No 

Experiment na produkciu 
252

No bol zrealizovaný 
pri niekoľkých nastaveniach, viď Tab.1. 
Vychádzalo sa z reakcie 

206
Pb(

48
Ca,2n)

252
No, kde 

pred vznikom výsledného reakčného produktu 
252

No 
sa produkuje najprv medzistav/zložené jadro 

254
No

*
. 

Zložené jadro za veľmi krátky čas (okamžite) 
deexcituje na 

252
No. V rámci experimentu bol 

použitý terč  
206

PbS, ktorý bol bombardovaný iónmi 
48

Ca s energiou E(
48

Ca) = 48 x 4.598 MeV/u = 
202,704 MeV. Produkované jadrá 

252
No,vyletujúce 

zo zadnej strany terča, sa zozbierali spolu s pozadím 
a následne sa z nich pomocou kvadrupólových 
magnetov vyformoval iónový zväzok. Ten sa 
podrobili rýchlostnej  separácii  a nakoniec to čo 
z neho zostalo bolo dopravené, respektíve 
implantované do Stop detektora (zjednodušene).  
V detektore sa jadrá 

252
No následne rozpadali. Doba 

jeho polpremeny je T1/2 = 2.3 s (doba preletu od 
terču až do detektora ~ 1 μs). V rozpade si 
konkuruje alfa rozpad (73.1 %), spontánne štiepenie 
(26.9 %) a málo pravdepodobná β

-
 premena (<< 1 

%) [Aud97]. Stredná kinetická energia štiepnych 
fragmentov sa udáva <TKE>ref = 194.3 MeV 
[Hul94] (zmerané ionizačnou komorou) a celková 
energia štiepenia 201 MeV [And06]. 

 

 
 

Tab. 2: V jednotlivých častiach experimentu sa menil 

počet použitých prieletových detektorov TOF a 

hrúbka degradačnej fólie. 

3.2 Výpočet hĺbky implantácie 252No 
v kremíkovom Stop detektore 

Na výpočet energetických strát iónov a na výpočet 

doletov sme použili PC program SRIM. SRIM však 

poskytuje údaje o energetických stratách a doletov 

jadier s maximálnym atómovým číslom Z = 92. 

Existujú však dve alternatívy, ktorými sme sa 

k doletu 
252

No v programe dopracovali (metóda MI 

a MII). Pri výpočtoch energetických strát sme 
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vychádzali „z materiálovej blokovej schémy“ 

experimentálneho zariadenia, viď Obr.2. Obe 

metódy vzájomne porovnáme pre niekoľko 

nastavení, podľa Tab.1.  

 

 

 

 
Obr. 2: Schéma materiálových vrstiev, ktorých 

hrúbky sme pri výpočte doletu 
252

No zohľadnili. 

Hrúbka degradačnej fólie a počet TOF detektorov sa 

v jednotlivých častiach experimentu menil (Tab.1). 

(značenie ER sa vzťahuje na reakčné produkty 
252

No) 

 

3.2.1 Výpočet hĺbky implantácie 
252

No,     
metóda MI 

 V tabuľke 2 a 3 sú zobrazené úbytky energie iónov 
48

Ca a 
252

No pri prechode materiálovými vrstvami, 

pre dve rôzne nastavenia, uvedené v hlavičkách 

tabuliek. V oboch prípadoch sme spočiatku  počítali 

straty energie pre 
48

Ca. Ďalej sme predpokladali, že 

reakcia úplnej fúzie prebehne v strede terča 
206

PbS. 

Prepočítali sme energetickú bilanciu reakcie 

a následne sme potrebovali zrátať energetické straty 
252

No, ktoré vzhľadom na svoje obmedzenie, 

program počítať neumožnil. Od tejto časti sme 

aplikovali metódu MI. Hlavným predpokladom tejto 

metódy je, že ak máme dve jadrá X a Y medzi 

ktorými nie je veľký hmotnostný rozdiel a platí, že 

energie na nukleón sú rovnaké E(
A1

X)/A1 = 

E(
A2

Y)/A2, potom platí aj rovnosť ich energetických 

strát dE/dx(
A1

X) = dE/dx(
A2

Y) [Hof].  Vzhľadom na 

tieto podmienky bude v istom priblížení platiť 

rovnosť aj pre ich dolety. Ako jadro X sme zvolili 

pozorované 
252

No a jadrom Y sme uvažovali 
238

U. 

Urán sme zvolili kvôli presnosti výpočtu, pre jadrá 

s menším atómovým číslom by vznikla väčšia 

nepresnosť. 

Takto zrátaný dolety pre 
238

U, je možné v istom 

priblížení za uvedených podmienok súčasne 

pokladať za dolet 
252

No.  

Dolety pre jednotlivé nastavenia sú nasledovné 
 

3xTOF + 1 μm Degrader fólia:  RMI = 4.92 μm. 
 

 

 

 
Tab. 2:  Uvažovali sme energiu E(

48
Ca) = 4.5 MeV/u. 

Do výpočtu sa uvážila hrúbka od troch TOF 

detektorov,  degradačná fólia mala nulovú hrúbku. 

 

3.2.2 Výpočet hĺbky implantácie 
252

No,     
metóda MII 

Výpočet energetických strát iónu 
48

Ca nebol až po 

reakciu v terči problematický a program SRIM na 

poskytol všetky potrebné údaje.  Prístup MII sme 

aplikovali až po vzniku 
252

No, pričom rovnako ako 

v prístupe MI sme predpokladali, že reakcia 

prebehne v strede terča 
206

PbS. K doletu 
252

No 

v detektore sme sa dopracovali extrapoláciou 

doletov izobarov 
252

Z s atómovým číslom  Z≤ 92. 

Kinetická energia izobarov bola rovnaká a rovná 
252

No.      

Vybrali sme nasledovnú skupinu izobarov  
252

(U, Th, Ra, Rn, Po, Pb, Hg, Pt, Os, W) 
1
, tj.  

Z = 74 – 92. Na zvážení bolo akú širokú oblasť, 

počnúc uránom smerom k nižším Z v rámci 

lineárneho fitu uvažovať, tak aby mal fit dobrú 

výpovednú hodnotu aj pre oblasť v okolí  Z = 102. 

V grafe na Obr.3 a 5 je znázornený priebeh doletu 

izobarov 
252

Z.  Na Obr.4 je porovnávaný dolet 
252

No  

z metódy MII s doletom podľa metódy MI. V rámci 

fitu sme pracovali s rôznym počtom bodov, tj. s 

prvými 2 – 10 bodmi od uránu smerom k nižším 

Z a teda U+Th, U+Th+Ra, ... . 

Ako konečný počet bodov lineárneho fitu sme 

brali oblasť 
252

(Pt - U). Kritérium výberu bolo, že 

dolet RMII musel byť menší ako RMI, keďže metóda 

MII zohľadňuje atómové číslo jadra. Izobary 
252

W 

a 
252

Os sme z fitu vypustili, keďže išli mimo trand. 

Z grafov na Obr.3 , v oblasti medzi 
252

(Pt – U),   je 

navyše vidieť dva „schodovité cykly“, ktoré by 

mohli najlepšie popísať ďalší priebeh, smerom 

k vyšším Z.  

                                                           
1
SRIM dokáže pracovať aj s izotopmi, ktoré sa kvôli 

veľkému  prebytku neutrónov v prírode nevyskytujú. 
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Obr. 3: Extrapolovaný dolet 

252
No. 

 
Obr. 4: Posun medzi výsledkov medzi metódami MII 

a MI v závislosti od počtu bodov lineárneho fitu.  

 

Dolet pre dané nastavenie je 

3xTOF + 1 μm Degrader fólia:  RMI = 4.78 μm 

3.3 Vyhodnotenie PHD v kremíkovom 
Stop detektore  

Na analýzu dát 
252

No sme použili program GO4. 

V prvej fáze sme cez program GO4 museli 

nakalibrovať detekčné zariadenie. V ďalšej časti 

sme vyhodnocovali strednú kinetickú energiu 

štiepnych fragmentov pre rôzne hĺbky štiepenia. 

Nakoniec bola určená korekcia, ktorá kompenzuje 

stratu v meranej energii v dôsledku PHD.  

 

 

3.3.1 Kalibrácia 

Ako kalibračné dáta sme použili dáta s najdlhším 

meraním a najväčšou štatistikou, viď Tab.1. 

Dôležité boli predovšetkým kalibrácie nízko-

energetickej a vysoko-energetickej časti elektroniky 

Stop a Box detektora (kalibrované boli aj gama 

detektory). 

Na nízko-energetickú kalibráciu (energie do 16 

MeV) boli použité alfa častice z rozpadového rádu 
252

No(Eα=8415 keV) → 
248

Fm(7870 keV) → 
244

Cf(7215 keV). Energetické rozlíšenie (FWHM) 

na energiu alfa častice 8415 keV je pre Stop 

detektor 33 keV a pre Box detektor 76 keV. 

Vysoko-energetická vetva elektroniky (energie 

do 300 MeV) bola kvôli nedostatku vysoko-

energetických častíc  kalibrovaná opäť alfa 

časticami. Použité boli znova alfa častice z alfa-

rozpadového radu 
252

No. Vzhľadom na pokrytie 

širšieho energetického spektra 8000 

mnohokanálovým analyzátorom, je energetické 

rozlíšenie už výrazne horšie. Pre alfa časticu 

s referenčnou energiou 8415 keV je v Stop 

detektore FWHM = 100 keV. 

 

3.3.2 Vyhodnotenie kinetickej energie 
štiepnych fragmentov 

Po kalibráciách sme analyzovali dáta jednotlivých 
časti experimentu, s rôznymi nastaveniami, tj. s 
rôznym počtom TOF detektorov a hrúbkou 
degradačnej Mylar fólie, viď Tab.1. Pri týchto 
nastaveniach sa 

252
No implantovalo do Stop 

detektora s rôznou energiou, čomu odpovedali 
rôzne implantačné hĺbky. Vyhľadávaním korelácie 
Re – SF,  sme z koincidenčného meranie Stop 
a Box detektora získali štatistiku od štiepnych 
eventov. Väčší problém so veľkosťou štatistiky bol 
pri nastavení s jedným TOF detektorom a 8 
μm hrubou degradačnou fóliou. Stredná kinetická 
energia štiepnych fragmentov <TKE>, až na 
zmienený prípad, bola nájdená z fitu  gaussovou 
funkciou, pri malej štatistike iba ako aritmetick7 
priemer. V tabuľke Tab. 4 sú energie jadra 

252
No, 

s ktorými bolo do Stop detektora implantované, 
jeho dolet a detegovaná energia oboch štiepnych 
fragmentov. Pre každý jeden z týchto siedmych 
prípadov bol spočítaný PHD, ktorý je v relatívnych 
jednotkách taktiež uvedený v Tab. 4.     
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Tab. 4: Označenie Ek sa vzťahuje na kinetickú 

energiu s ktorou sa 
252

No do Stop detektora 

implantuje a R je jeho dolet počítaný metódou MI. 

<TKE> je kinetická energia štiepnych fragmentov 

v analyzovaných prípadoch. 

 
Obr. 5: Vplyv PDH, v pozorovanej implantačnej 

hĺbke 5.73 μm, spôsobí pokles vo vyhodnotenej 

<TKE> o 26 MeV oproti referenčnej hodnote 194.3 

MeV. Pre menšie hĺbky sa distribúcia eventov bude 

posúvať ešte k nižším energiám.  

  

 

 

 

Obr. 6: Vyhodnotenie <TKE> pre rôzne hĺbky R 

(metóda výpočtu MI). 

 

Korekčná funkcia má nasledovný tvar 

  

 
 

Záver 

V práci sme sa zamerali na presnosť vyhodnotenia 
strednej kinetickej energie štiepnych fragmentov 
detegovaných polovodičovým kremíkovým 
detektorom, s ohľadom na PHD. Pre rôzne 
implantačné hĺbky 

252
No sme zmapovali veľkosť 

PHD. Dospeli sme k závislosti <TKE>(R) (Obr. 5),  
ktorá jasné  poukazuje na to, že miera v akej sa 
PHD prejaví závisí od hĺbky v ktorej dôjde k 
danému štiepeniu. Za závislosť na hĺbke je 
zodpovedný Window defect alebo efekt mŕtvej 
vrstvy detektora. Ak by sa produkty reakcie úplnej 
fúzie implantovali dostatočne hlboko (vzhľadom na 
dolet štiepnych fragmentov)  lineárna závislosť by 
sa „vyrovnala“. PHD by však nebol nenulový, ale 
konštantný. V tom prípade by bola korekcia 
nezávislá od hĺbky implantácie, respektíve hĺbky 
štiepenia. O nenulový príspevok PHD by sa stále 
postarali procesy pružného rozptylu (Nuclear 
stopping defect) a rekombinácie (Residual defect).  
Tým, že sa reakčné produkty implantujú v malých 
hĺbkach (cca do 5μm) a dolet štiepnych fragmentov 
je značne väčší (cca 20 μm) bude PHD funkciou 
hĺbky. Pri väčších implantačných hĺbkach sa 
zmenšuje priestorový uhol cez ktorý jeden 
z fragmentov štiepenia môže opustiť Stop detektor. 
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Efektívna hrúbka mŕtvej vrstvy cez, ktorú tieto 
fragmenty unikajú tak bude menšia a teda aj PHD. 
V dôsledku zmenšenia priestorového uhla výletu sa 
navyšuje štatistika, kedy sa obidva fragmenty 
jedného štiepenia zaregistrujú v Stop detektore, čo 
spôsobí, že PHD sa prejaví v menšej miere.       
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Abstract: Neutron stars represent a useful ob-
jects for nuclear interaction investigation. In
terms of nuclear physics they are considered as
macroscopic realization of exotic atomic nuclei
with neutron rich high density nuclear matter.
By using equations of state, we are able to model
the structure of neutron stars. Comparison of
model predictions of macroscopic properties of
neutron stars with its astrophysical measurements
allows us to set limitations for effective interaction
properties.
Keywords: Neutron star, QHD, RMFA, TOV

1 Introduction
After a neutron discovery, it was necessary to
consider a new type of interaction, which is re-
sponsible for atomic nuclei stability, despite the
Coulomb repulsion of protons. It turned out,
that this interaction is short-ranged and is very
strong attractive in small distances, therefore it
was named a strong interaction. The strong in-
teraction as a manifestation of a deeper colour
force at the quark level carried by virtual bosons
exchange, was able to describe in quantum chro-
modynamics (QCD). QCD is considered a funda-
mental theory of the strong interaction between
quarks and gluons. It is a type of quantum field
theory, also called theory of non-abelian calibra-
tion with symmetry group SU(3).
Practically, QCD meets a lot of complications.

The strong interaction potential is characterized
by rapid increase at a longer distances around
1.3 fm and then quarks become confined. On
the other hand, at short distances the potential
approaches zero and asymptotic freedom occurs.
At very high hadronic density or at very high
temperature, asymptotic freedom introduces a
new phase of matter in which the quarks are not
∗kamasdusan@gmail.com
†gmuca@savba.sk

confined in individual hadrons, but are free to
explore a larger colorless region. This (locally)
deconfined phase is called the quark matter. The
description of this phase is asymptotically simple.
In case of the other extreme of low and moderate
density (up to a few times nuclear density), a
QCD description of matter is difficult to achieve.
No useful solution of QCD has been obtained
for a cold nuclear or neutron star matter and
most probably there will be no solution in the
foreseeable future.
As in many problems in physics it is useful to

isolate the degrees of freedom that are relevant at
the scale under consideration. Hadrons represent
the approximate degrees of freedom with which
we build an effective theory of nuclear matter up
to the phase-transition density to quark matter.
The Lorentz covariant theory of nuclear matter
involving hadrons was proposed in its simplest
form by Johnson and Teller and Duerr in the
mid-1950s. This theory describes the interaction
between nucleons in the matter through the two
meson fields, the scalar σ and vector ω. We refer
to this theory as the (σ−ω) nuclear field theory.
In 1974, a significant progress was reached

when Walecka built renormalized field theory for
baryons and mesons, characterized by finite num-
ber of binding constants and masses. This theory
could be calibrated into observed properties of
nuclear matter and extrapolate to high density
and high temperature region without the need
to add other parameters. The nuclear field the-
ory is suitable for describing the neutron star
nuclear matter. Because of the fact that baryons
and mesons are used as relevant degrees of free-
dom, theory is known as quantum hadrodynamics
(QHD).

Shortly after Chadwick’s neutron discovery in
early 1930s Landau predicted the existence of
stable stars in hydrostatic equilibrium composed
mainly of neutrons. According to its composition
these stars obtained the name neutron stars. They
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represent one of the final possible states of massive
stars lifetime. A neutron star is a type of stellar
remnant that can result from the gravitational
collapse of a massive star during a supernova
event
A matter density in neutron stars increases in

the direction to its center - like in every star in hy-
drostatic equilibrium, where it exceeds atomic nu-
clei densities. Therefore, they are usually known
as giant exotic atomic nuclei with 1057 nucleons.
The essential difference in comparison with clas-
sical atomic nuclei is that neutron stars are not
held together by nuclear forces, but by the gravi-
tational force.

A lot of theoretical difficulties arise in the neu-
tron stars structure modelling: a) we still do not
know the exact behaviour of equations of state at
high densities and pressures, b) calculations are
complicated by general relativity effects - pressure
mass is not negligible and has gravitational effect,
a spacetime is warped near neutron stars.
These relativistic effects limit the existence of

arbitrary massive neutron stars. Mass limit of
neutron stars is usually estimated at range from
1,4 M� to 2,7 M�.

2 Model of asymmetric nuclear
matter

The starting point of our investigation is the
model that introduces nucleon field ψ, isoscalar-
scalar meson field σ, isoscalar-vector meson field
ω and isovector-vector meson field ρ. Lagrangian
density for the model of asymmetric nuclear mat-
ter takes a form of

L(ψ,σ,ω,ρ)

= ψ̄[iγµ∂µ−gωωγµ− (m−gσσ)− 1
2gρ~ρµ ·γ

µ~τ ]ψ

+ 1
2∂µσ∂

µσ− 1
2m

2
σσ

2− 1
4ωµνω

µν + 1
2m

2
ωωµω

µ

− 1
3bσm(gσσ)3− 1

4cσ(gσσ)4 + 1
4cω(gωω)4

+ 1
2m

2
ρ~ρµ · ~ρµ−

1
4~ρµν · ~ρ

µν

+ 1
2ΛV (g2

ρ~ρµ · ~ρµ)(g2
ωωµω

µ), (1)

where antisymmetric field tensors are given by

ωµν ≡ ∂νωµ−∂µων
ρµν ≡ ∂νρµ−∂µρν

and the symbols used have their usual meaning.
The parameters entering Lagrangian are m, de-
noting the nucleon free mass, whereas mσ,mω

and mρ are masses assigned to the meson fields.
The first line describes the interaction of isoscalar
and isovector mesons with nucleons, where the
strength of these interactions is determined by
the dimensionless coupling constants gσ, gω and
gρ. The third line represents a cubic and a quartic
scalar self-interaction and a quartic vector self-
interaction, the strength of which is also given
by the dimensionless self-interaction coupling con-
stants bσ, cσ and cω. The second and fourth
lines in addition to the last term in fourth line
represent free (noninteracting) Lagrangian for all
mesons and the fifth line realizes cross interac-
tion between ω and ρ mesons characterized by
the cross-coupling constant ΛV . The result of
Euler-Lagrange field equations are the equations
of motion.
For nucleons it is Dirac equation

[iγµ∂µ−gωωµγµ−
1
2gρ~τ · ~ρµγ

µ

− (m−gσσ)]ψ(x) = 0. (2)

For σ meson (spin 0) it is Klein-Gordon equation

(2+m2
σ)σ+ bσm(gσ)σ+ bσm(gσ)3σ2

+ cσ(gσ)4σ3 = gσψ̄ψ.
(3)

For ω and ρ mesons (spin 1) these are Proca
equations

(2+m2
ω)ωµ+∂µ∂

νων + cω(gω)4ω3

+ ΛV g2
ρg

2
ω(~ρν · ~ρνωµ) = gωψ̄γµψ,

(4)

∂µ~ρ
µν +m2

ρ~ρ
µ+ ΛV g2

ρg
2
ω(~ρµωνων) = 1

2gρψ̄~τγ
µψ.

(5)

Nowadays, there is no suitable method to solve
these bounded nonlinear differential equations.
The way to avoid this is to use relativistic mean-
field approximation (RMFA), which is based on
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replacing meson fields by its mean values. In
this model we are dealing with the static uni-
form matter, that allows us to consider some
other simplifications due to the translational in-
variance and the rotational symmetry of nuclear
matter. This causes the expectation values of
spacelike components of vector fields vanish and
only zero components ρ0 and ω0 survive. In ad-
dition, rotation invariance around third axis of
isospin space results in taking into account only
the third component of isovector field ρ(3). The
above mentioned can formally be written as

σ→ 〈σ〉 ≡ σ̄,
ωµ→ 〈ωµ〉≡ δµ0ωµ = ω̄0,

~ρµ→ 〈~ρµ〉 ≡ ρ̄(3)
0 . (6)

Having inserted the above simplifications the field
equations are reduced and we can easily obtain po-
tentials of both isoscalar meson fields and isovec-
tor meson field,

Uσ ≡ gσσ̄ =
(
gσ
mσ

)2
[ρs− bσm(gσσ̄)2− cσ(gσσ̄)3],

(7)
Uω ≡ gωω̄0

=
(
gω
mω

)2
[ρv− cω(gωω̄0)3−ΛV (gρρ̄(3)

0 )2(gωω̄0)],

(8)

Uρ ≡ gρρ̄(3)
0 =

(
gρ
mρ

)2[
ρ

(3)
v

2 −ΛV (gρρ̄(3)
0 )(gωω̄0)2

]
,

(9)

where vector density ρs is also called a total nu-
cleon density and it is expressed as

ρv = 〈ψ+ψ〉= ρp+ρn. (10)

To obtain the formula for energy density and
pressure of nuclear matter is essential to have
the cognizance of the stress-energy tensor, in the
continuum mechanics defined as

Tµν = ∂L
∂(∂µψi)

∂νψi−ηµνL. (11)

where ψi generally denotes physical fields. The
energy density of such a system is zero compo-
nent of the stress-energy tensor ε = 〈T 00〉 and
the pressure are the other diagonal components

p= 1
3〈T ii〉. After solving this equations by using

Lagrangian density in RMFA we get expressions
for energy density of asymmetric nuclear matter

ε= 1
2m

2
σσ̄

2− 1
2m

2
ωω̄

2
0−

1
2m

2
ρρ̄

2
03 +gωω̄0ρv

+ 1
2gρρ̄

(3)
0 ρp−

1
2gρρ̄

(3)
0 ρn+ 1

3bσm(gσσ̄)3

+ 1
4cσ(gσσ̄)4− 1

4cω(gωω̄0)4

− 1
2ΛV (gρρ̄(3)

0 )2(gωω̄0)2

+ 1
π2

∫ kpF

0
k2
√
k2 +m∗2dk

+ 1
π2

∫ knF

0
k2
√
k2 +m∗2dk (12)

and pressure of asymmetric nuclear matter

p=− 1
2m

2
σσ̄

2 + 1
2m

2
ωω̄

2
0 + 1

2m
2
ρρ̄

2
03−

1
3bσm(gσσ̄)3

− 1
4cσ(gσσ̄)4 + 1

4cω(gωω̄0)4+

+ 1
2ΛV (gρρ̄(3)

0 )2(gωω̄0)2+

+ 1
3π2

∫ kpF

0

k4
√
k2 +m∗2

dk

+ 1
3π2

∫ knF

0

k4
√
k2 +m∗2

dk. (13)

Finally we are able to compute all the necessary
nuclear matter properties. The saturation nucleon
density in terms of Fermi momentum, the same
for neutrons and protons, is related as

ρ0 = 4
∫ kF

0

dk

(2π)3 = 2k3
F

3π2 . (14)

Binding energy pre nucleon in terms of saturation
energy density and nucleon density is

B

A
=
(
ε

ρ

)

0
−m. (15)

The description of the model dependence on
isospin asymmetry is achieved through the sym-
metry energy which is defined as second derivative
of binding energy per nucleon with respect to the
asymmetry parameter α≡ ρn−ρp

ρν

asym = 1
2

(
∂2

∂α2

(
ε

ρ

))

α=0
. (16)

Next important quantity is compression modulus,
which define curvature of equations of state. It is
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Table 1: Different parameters sets of the Lagrangian density used in our calculations. Parameters bσ,
cσ, cω and ΛV and mesons masses mσ, mω and mρ are all given in MeV . The nucleon mass was fixed
at m= 939MeV in all the models except for NL1 and TM1, where it was fixed at m= 938MeV .

Model mσ mω mρ gσ gω gρ bσ cσ cω ΛV
GL1 550.0 782.0 770 9.927 10.595 8.194 0.00561 -0.00699 0.0000 0.0000
NL1 492.3 795.4 763 10.138 13.285 9.952 0.00246 -0.00343 0.0000 0.0000
NL3 508.2 782.5 763 10.217 12.868 8.922 0.00206 -0.00265 0.0000 0.0000
NL-A 506.3 782.6 769 10.130 12.722 9.017 0.00232 -0.00307 0.0000 0.0000
NL-B 500.0 782.6 769 10.051 12.703 9.446 0.00261 -0.00358 0.0000 0.0102
NL-C 500.0 782.6 769 10.042 12.679 9.955 0.00265 -0.00364 0.0000 0.0252
NL-D 500.0 782.6 769 10.034 12.654 10.541 0.00270 -0.00372 0.0000 0.0409
NL-E 500.0 782.6 769 10.031 12.634 11.172 0.00276 -0.00382 0.0000 0.0561
NL-F 500.0 782.6 769 10.025 12.631 11.975 0.00274 -0.00380 0.0000 0.0717
NL-G 500.0 782.6 769 10.026 12.627 12.774 0.00277 -0.00386 0.0000 0.0868
FSUGold 491.5 782.5 763 10.592 14.302 11.767 0.00076 0.00396 0.0100 0.0600
IU-FSU 491.5 782.5 763 9.971 13.032 13.590 0.00180 0.00005 0.0050 0.0920
TM1 511.2 783.0 770 10.028 12.604 9.261 0.00151 0.00006 0.0028 0.0000
L2 520.0 783.0 770 10.470 13.800 8.077 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

given as the second derivative of binding energy
per nucleon with respect to baryon density, at the
saturation point

K =
[
k2 d

2

dk2

(
ε

ρ

)]

kF

= 9
[
ρ2 d

2

dρ2

(
ε

ρ

)]

ρ=ρ0

.

(17)
The last important quantity is effective nucleon
mass, with similar effect as compression modulus
defined as a difference of nucleon mass m and
scalar potential Uσ.

To solve the equations of state we used a couple
of parameters sets shown in Table 1. These pa-
rameters are usually obtained by fitting procedure
of the spherical nuclei set properties. By using the
equations of state for asymmetric nuclear matter
we calculate the properties of the nuclear matter
for each parameters set. Results are shown in
Table 2. We can see significant differences in the
compression modulus and symmetry energy be-
tween all parameters sets. This fact allows us to
investigate the influence of this properties on the
shape of M(R) curve. The results for binding en-
ergy per nucleon in saturation density are similar
for all of the parameters sets. However, if we look
at the behaviour of binding energy in the entire
range of baryon densities, shown in Figure 1, we
can see differences increasing with density. It is
because high density behaviour of nuclear matter

is not well known yet. Nevertheless, research of
these differences between different models with
different parameters of the Lagrangian density
allows us to tell more about nuclear matter in the
future.

Table 2: Nuclear matter properties. Binding en-
ergy per nucleon B/A, compression modulus K0
and symmetry energy asym are given in MeV , ρ0
is saturation density given in fm−3 and dimen-
sionlessm∗/m is fraction of effective nucleon mass
and mass of nucleon.

Model B/A ρ0 K0 asym m∗/m
GL1 -16.30 0.153 199.9 32.47 0.70
NL1 -16.43 0.152 211.1 43.47 0.57
NL3 -16.24 0.148 271.6 37.28 0.60
NL-A -16.20 0.150 248.2 37.75 0.60
NL-B -16.18 0.153 215.0 37.49 0.59
NL-C -16.15 0.153 211.1 35.73 0.59
NL-D -16.12 0.153 206.4 34.18 0.59
NL-E -16.10 0.154 200.2 32.93 0.59
NL-F -16.11 0.154 201.8 31.80 0.59
NL-G -16.09 0.155 197.5 30.82 0.59

FSUGold -16.30 0.148 230.0 32.59 0.61
IU-FSU -16.40 0.155 231.3 31.30 0.61
TM1 -16.45 0.146 284.2 37.08 0.63
L2 -15.76 0.149 547.0 34.99 0.54
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Figure 1: Binding energy per nucleon dependence
on baryon density for symmetric nuclear matter.

3 Model of nuclear matter in β-
equilibrium

The model of asymmetric nuclear matter was use-
ful for calculation of nuclear matter properties,
but if we want to describe the nuclear matter
of neutron stars correctly, we have to take into
account a β-stability and a charge neutrality of
our system. The β-stability is reached by decay
of neutrons to protons and the charge neutrality
is reached by creation of negative charged parti-
cles like electrons and muons, which compensate
positive proton charge. Protons and electrons
are created in β-decay processes n−→ p+e−+νe.
Muons are created, when Fermi momentum of
electrons exceeds muon mass mµ = 105.6MeV .
Lagrangian density for lepton sector is described
as

Llep =ψ̄e[iγµ∂µ−me+eAµγ
µ]ψe

+ ψ̄µ[iγµ∂µ−mµ+eAµγ
µ]ψµ, (18)

then equation of motion for electrons is

[iγµ∂µ−me+eAµγ
µ]ψe = 0 (19)

and for muons is

[iγµ∂µ−mµ+eAµγ
µ]ψµ = 0. (20)

Now we can write down the equations of state
for model of nuclear matter in β-equilibrium in

RMFA. Energy density is related as

ε= 1
2m

2
σσ̄

2− 1
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2
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0 ρp−

1
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3bσm(gσσ̄)3
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+ 1
π2

∫ kpF

0
k2
√
k2 +m∗2dk

+ 1
π2

∫ knF

0
k2
√
k2 +m∗2dk

+ 1
π2

∫ keF

0
k2
e

√
k2
e +m∗2e dke

+ 1
π2

∫ kµF

0
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and pressure for model of nuclear matter in β-
equilibrium in RMFA is related as

p=− 1
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dk
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dk

+ 1
3π2
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k4
e√

k2
e +m∗2e

dke

+ 1
3π2

∫ kµF

0

k4
µ√

k2
µ+m∗2µ

dkµ. (22)

There are some conditions, that have to be ful-
filled. For β-equilibrium there are two conditions

√
k2
Fn+m∗2−

√
k2
Fp+m∗2

−
√
k2
Fe+m∗2e −gρρ̄3

0 = 0 (23)

√
k2
Fe+m∗2e =

√
k2
Fµ+m∗2µ , keF ≥mµ (24)

and for charge neutrality it is

kpF = keF +kµF . (25)
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The proportional representation of particles in
neutron star can be obtained as

Yi = ρi
ρB
, ρi = n,p,e,µ, (26)

where ρB is total nucleon density and ρi is den-
sity for appropriate particle. The proportional
representation of particles in our model with NL3
parameters set is shown in figure 2. The pres-
sure dependence on energy density with hidden
parameter ρB we can see in Figure 3.
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Figure 2: Population of particles in neutron star
dependent on baryon density for parameters set
NL3.
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Figure 3: Energy density and pressure relations
in neutron star. The solid black line p= ε denotes
the stiffest possible equation of state consistent
with causality.

4 Relativistic equations of hy-
drostatic equilibrium

The connection between microscopic properties of
nuclear matter and macroscopic properties of neu-
tron stars are relativistic equations of hydrostatic
equilibrium called also Tolman-Oppenheimer-
Volkoff equations

m′ = 4πεr (27)

p′ =−G(ε+p)
(
m+ 4πpr3)

r (r−2Gm) . (28)

These equations are derived by solving the Ein-
stein equations for a general time-invariant, spher-
ically symmetric metric. For a solution to the
TOV equations, this metric will take this form

ds2 = eνdt2−eαdr2− r2dΩ2. (29)

For a given equation of state one needs two
boundary conditions for the TOV equations. The
first is obviously m(r = 0) = 0, the second is a
boundary value for the pressure in the center
of the star, p(r = 0) = p0. The solution of the
equations will then produce a mass and pressure
profile m(r), p(r) with the pressure going to zero
at some point r =R, giving the radius of the star.
The mass of the star is then read off at this point,
M =m(R). Doing this for varying initial pressure
p0 yields a curve M(R) in the mass-radius plane,
parametrized by p0. This curve depends strongly
on the chosen equation of state.
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Figure 4: Typical energy density behaviour in
neutron star for parameters set NL3.
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By solving the TOV equations, we can get in-
formation about energy density and pressure be-
haviour inside the neutron star. The typical re-
lation of energy density and distance from the
center of the neutron star is shown in Figure 4.
We can see a rapid decrease on the surface of the
star. The break point in the end of the character-
istic means a place where shock wave backscatter
happened after the supernova explosion.
In Figure 5 we can see that the pressure de-

crease more rapidly with increasing distance from
the center, then energy density.
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Figure 5: Typical pressure behaviour in neutron
star for parameters set NL3.

The last and the most important result is shown
in Figure 6. In mass-radius plane are M(R) curves
plotted for all of used parameters sets, three esti-
mated regions and the horizontal lines show the
constraint from pulsar PSR J1614-2230 measured
by Demorest et al. (2010). The grey shaded re-
gions show the one- and two-sigma regions from
neutron star observations derived by Steiner et al.
(2010). The blue shaded region is Suleymanov ob-
servation (2012). The newest observations made
by Hebeler (2013) are shown as red line, which es-
timates the radius for neutron star with M=2M�
from 12 to 14km. The M(R) curves are very dif-
ferent for each parameters set. Nowadays, we do
not know exactly which curve is correct. What we
predict about the correct mass-radius dependence
is that a) mass is independent of radius in region
0.5-2M�, b) maximum possible value for mass of
neutron star should be more than 2.5M� and c)
M(R) curve should pass through Hebeler region.

However, correct curve determination is not our
goal. We just have to investigate the influence
of the compression modulus and the symmetry
energy on the shape of M(R) curve. If we look
at the values of symmetry energy in Table 2 and
at our M(R) curves, we should see the symme-
try energy influence on the position of curves in
mass-radius plane. With the symmetry energy
increasing there is the visible shift of curves in the
horizontal direction from smaller to larger radii.
In the compression modulus influence we do not
have a clear position.
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Figure 6: Mass vs. radius relation for relativistic
mean-field models discussed above.

5 Summary and conclusion
We built a model of the asymmetric nuclear mat-
ter, which consisted of nucleon and three mesons
fields. This model allowed us to compute nuclear
matter properties. By adding lepton sector to the
Lagrangian density we have got a model suitable
for the description of nuclear matter. By using
this model we found the population of particles in
neutron star and the equations of state necessary
to solve the equations of hydrostatic equilibrium.
The solution of these equations gave us the mass-
radius dependence. We were investigating the
influence of the compression modulus and the
symmetry energy on the shape of M(R) curve.
We conclude that the symmetry energy influence
is obvious. The symmetry energy directly affects
the position of M(R) curve. Its increasing shifts
the M(R) curve in horizontal direction from left
to right in a mass-radius plane. Unfortunately,
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the compression modulus influence is not clearly
visible.
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Abstract: We provide a detailed description of cal-
culation of the total cross section for the scattering
of solar neutrinos and reactor antineutrinos on elec-
trons bound in atoms of certain material medium. An
inelastic process with transition of the bound electron
from the ground state to an excited state, analogous to
the Raman scattering in quantum electrodynamics, is
considered. We estimate the interaction rates for var-
ious chemical elements and discuss their prospects as
candidates for future neutrino detectors.

Keywords: solar neutrinos, reactor antineutrinos,
atomic electrons, Raman scattering, total cross sec-
tion, neutrino detectors

Introduction

When Pauli postulated the neutrino back in 1930, he
was aware of the fact that it would be almost unde-
tectable particle. It was not until 1956, when the
first neutrinos, namely the reactor antineutrinos ν̄e,
were detected in the famous experiment of Reines
and Cowan at the Savannah River Plant. Ever since,
there have been great efforts in contemporary neu-
trino physics, more or less successful, of improving
the detection possibilities for all types of neutrino
sources, since this is the only way we can learn more
about the properties of neutrinos and underlying in-
teractions. On the Earth, the most abundant sources
of fairly detectable neutrinos are, apart from parti-
cle accelerators and Earth’s atmosphere exposed to
high-energy cosmic rays, the Sun and cores of nu-
clear reactors. The main difficulty in any attempt of
capturing a neutrino in the detector is the fact that,
according to the Standard Model, neutrinos enter ex-
clusively the weak interactions, and that the typical
cross sections of the weak interactions involving neu-
trinos are extremely small, ranging from 10−44 cm2 to

∗andrejbabic@centrum.sk
†fedor.simkovic@fmph.uniba.sk

10−40 cm2.
First detected in 1970 at the Homestake experi-

ment of Davis and Bahcall, solar neutrinos represent
the most available natural source of neutrinos on the
Earth. Every second, the Sun (as any other star) pro-
duces an immense amount of electron neutrinos νe

as a by-product of fusion reactions in which it burns
its nuclear fuel. There are several neutrino produc-
tion mechanisms, each with its own typical energy
and production rate. Of the fundamental importance
are the so-called pp-neutrinos originating in the fu-
sion reaction which constitutes one step in the proton-
proton chain reaction:

pp : p+ p−→ 2H+ e++νe. (1)

The average energy of these neutrinos is approxi-
mately 0.3MeV and, according to Bahcall’s paper
[Bahcall and Serenelli, 2005], the total flux of pp
neutrinos measured on Earth is about 6×1010 cm−2 ·
s−1. In general, the typical neutrino energy of any
production channel does not exceed several MeV .
Some of the world’s most renowned neutrino detec-
tion facilities are involved with detection of solar neu-
trinos, above all the experiments GALLEX, SAGE
and the observatories Super-Kamiokande and SNO.

Nuclear reactors represent the most abundant man-
made source of neutrinos, in particular the electron
antineutrinos ν̄e, which are produced mostly in beta
minus decay of neutron-rich nuclear fission frag-
ments of the uranium and plutonium isotopes:

β− : n−→ p+ e−+ ν̄e. (2)

Even though the reactor antineutrinos inevitably
carry away a significant part of energy produced in
the nuclear reactor (several percent), their detection
is in no way easier than that of the solar neutrinos.
As a matter of fact, the typical energies in the energy
spectra of reactor antineutrinos are of the same order
as that of the solar neutrinos, i.e. with a maximum
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of about a few MeV, and this is approximately true
also for the typical reactor antineutrino fluxes, pre-
cise values of which depend, of course, on the dis-
tance of the detector from the nuclear reactor (with
total detectable neutrino production rate of the order
of 1020 s−1). Great efforts are being made to improve
the reactor antineutrino detection techniques, not to
mention that accurate determinations of the reactor
antineutrino fluxes could give us deeper insight in
the currently discussed reactor antineutrino anomaly
[Mention et al., 2011], just as the detection of the so-
lar neutrinos had provided us with the answer to the
long-standing solar neutrino problem.

In response to growing necessity of new detection
methods in neutrino physics, as well as of under-
standing their theoretical background, we decided to
work out the expression for the total cross section σ
for the process of inelastic scattering of low-energy
solar neutrinos and reactor antineutrinos on bound
electrons constituting the electron shells of atoms in
certain material medium. That is to say, we are inter-
ested in the following processes:

νe + e− −→ νe + e−, (3)

ν̄e + e− −→ ν̄e + e−. (4)

For the purpose of illustration, we will assume that
the incident neutrino is scattered off an electron oc-
cupying the K shell (i.e. 1s subshell with quantum
numbers (n, l, m) = (1, 0, 0), the ground state), caus-
ing its transition to the L1 subshell (2s subshell with
(n, l, m) = (2, 0, 0), the first excited state):

1s−→ 2s. (5)

Of course, as an approximation we assume that the
L1 subshell provides for the electron a vacancy to oc-
cupy, and that this simple, yet relevant case can actu-
ally provide us with rough estimations of the actual
interaction rates. We will also assume the approxi-
mation of zero momentum for the bound electrons, so
that the nonrelativistic description of the electrons in
terms of quantum-mechanical wavefunctions is made
possible. Upon de-excitation, the atom will emit elec-
tromagnetic radiation with a precise wavelength cor-
responding the the difference of binding energies,
which could be in principle used for unambiguous
neutrino identification. Note that we are actually con-
sidering a neutrino analogue of the Raman scatter-
ing, a well-known process in the quantum electrody-
namics involving photons and electron transitions in-

duced by the photon inelastic scattering. It is also im-
portant to stress that most experiments are concerned
with interactions of neutrinos with atomic nuclei, and
the idea to implement the structure of electron shell
is new.

The main aim of this work is the evaluation of the
total cross section for the process under consideration
in the framework of relativistic quantum field theory,
exploiting the particle content of the Standard Model.
In fact, neutrino interaction cross sections for scat-
tering on free electrons are very well-known in the
literature — one can find an exhaustive and compre-
hensive review e.g. in [Formaggio and Zeller, 2012].
Nevertheless, to the best of our knowledge, the ap-
proach we are about to adopt in this work, regard-
ing the atomic electrons and zero-momentum approx-
imation, is new and the results could be connected
with actual experimental data — we apply the result
to obtain rough estimations of the interaction rates
for various materials which are either possible candi-
dates for future neutrino detectors, namely 2He (su-
perfluid helium), 6C (carbon-based detectors), 42Mo
(in the future MOON and NEMO 3 experiments)
and 82Pb (HALO observatory, under construction at
SNOLAB), or are already being widely-used, in par-
ticular 1H and 8O in water Cherenkov detectors (e.g.
the Super-Kamiokande and SNO observatories or the
neutrino telescopes Antares and IceCube), 17Cl (the
Homestake experiment) and 31Ga (the GALLEX and
SAGE experiments) involved in radiochemical detec-
tion methods.

1 Definitions and Conventions

1.1 Natural Units and Physical Constants

We employ the system of natural units:

c = h̄ = 1, (6)

where c is the speed of light in vacuum and h̄ ≡
h/(2π) is the reduced Planck constant. This allows
us to measure all quantities in the powers of energy
— for instance, all the energy, momentum and mass
have the dimension [E1] in natural units, whereas the
length and time are measured in reciprocal units of
energy [E−1]. In Tab. 1 we summarize the values
of relevant physical constants, all of which are taken
from [Beringer et al., 2012].
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quantity value units

h̄c 197.327 MeV · fm
u 931.494 MeV
me 0.511 MeV
mW 80.385 GeV
mZ 91.188 GeV
GF 1.166×10−5 GeV−2

sin2 θW 0.231

Table 1: Values (in natural units) of relevant physical
constants: h̄c (conversion constant), u (atomic mass
unit), me (electron mass), mW (W boson mass), mZ (Z
boson mass), GF (Fermi coupling constant) and θW
(weak mixing angle).

1.2 Special Relativity and Tensor Algebra

For the metric tensor of the Minkowski spacetime
ηµν , with the Lorentz indices µ, ν = 0, 1, 2, 3, we
adopt the following signature:

ηµν =




1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1


 , (7)

so that for two arbitrary four-vectors a and b, which
in their contravariant form read:

aµ = (a0, a1, a2, a3) = (a0, ~a), (8)

bµ = (b0, b1, b2, b3) = (b0,~b), (9)

the inner product a ·b is defined as follows:1

a ·b≡ aµηµνbν = aµbµ = a0b0−~a ·~b, (10)

with the covariant form of the four-vectors:

aµ = ηµνaν = (a0,−~a), (11)

bµ = ηµνbν = (b0,−~b). (12)

In particular, we define the contravariant four-
position xµ (which labels the points of the Minkowski
spacetime, also called events), the four-momentum
pµ and the covariant four-gradient ∂µ as follows:

xµ = (t,~x), (13)

pµ = (Ep, ~p), (14)

∂µ = (∂t , ~∇). (15)

1In this work, we use the Einstein summation convention,
in which an implicit summation over repeating indices is always
assumed.

Here, t denotes time, Ep is the relativistic energy of a
particle with Lorentz-invariant mass m and relativis-
tic momentum ~p, satisfying the mass-shell relation:

Ep =
√

m2 + |~p|2, (16)

i.e. the 0th component of the four-momentum p satis-
fying the relation:

p2 = m2, (17)

and ~∇ is the ordinary del operator in the three-
dimensional Euclidean space. We will come across
the dimensionless phase factor p · x which reads:

p · x = Ep t−~p ·~x. (18)

1.3 Definition and Properties of Gamma
Matrices

The 4× 4 Dirac gamma matrices γµ are defined by
the following relations:

{γµ , γν}= 2ηµν , (19)

γµ† = γ0γµγ0. (20)

In addition to this, we define the chirality matrix γ5

as follows:
γ5 ≡ iγ0γ1γ2γ3. (21)

We choose the original Dirac representation of the
gamma matrices, in which γµ and γ5 take the block
form:

γ0 =

(
1 0
0 −1

)
, ~γ =

(
0 ~σ
−~σ 0

)
, γ5 =

(
0 1
1 0

)
,

(22)
where ~σ ≡ (σ1, σ2, σ3) is the vector of the Pauli ma-
trices.

Following the Feynman slash notation, for arbi-
trary four-vector a we shall often write:

/a≡ γµaµ =

(
a0 −~σ ·~a
~σ ·~a −a0

)
. (23)

1.4 Elements of Classical Field Theory

Free spin-1/2 fermions with mass m are described
by the Dirac Lagrangian L of the following form
[Giunti and Kim, 2007]:

L (x) = ψ̄(x)(i/∂ −m)ψ(x), (24)
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where ψ(x) is the four-component spinor field of the
fermion and ψ̄(x) is the Dirac adjoint field:

ψ̄(x)≡ ψ†(x)γ0. (25)

The action S for a general field or system of fields
(in the Dirac Lagrangian, we have two independent
fields ψ(x) and ψ̄(x)) is defined as follows:

S =
∫

d4xL . (26)

Requiring the variation of the action δS to be zero:

δS = 0 (27)

results in the Euler–Lagrange field equations, which
are the equations of motion for the fields residing
in the Lagrangian L . For the Dirac Lagrangian,
the Euler–Lagrange equations in general form for the
fields ψ̄(x) and ψ(x) explicitly read:

∂µ
∂L

∂ (∂µ ψ̄)
− ∂L

∂ψ̄
= 0, (28)

∂µ
∂L

∂ (∂µψ)
− ∂L

∂ψ
= 0. (29)

1.5 Dirac Equation

Upon evaluating the equations (28) and (29), one
readily obtains the Dirac equation and the adjoint
Dirac equation, respectively:

(i/∂ −m)ψ(x) = 0, (30)

ψ̄(x)(i/∂ +m) = 0, (31)

where in the adjoint equation (31) the four-gradient
is understood to act on the left.

We introduce the four linearly independent four-
component spinors us(p), vs(p), with s = 1, 2, de-
fined as the solutions of the momentum-space Dirac
equations:

(/p−m)us(p) = 0, (32)

(/p+m)vs(p) = 0, (33)

while the Dirac adjoint spinors ūs(p) and v̄s(p) sat-
isfy the adjoint momentum-space Dirac equations:

ūs(p)(/p−m) = 0, (34)

v̄s(p)(/p+m) = 0. (35)

The index s is associated with the spin state of the
particle and the spinor us(p) describes free particles

and vs(p) free antiparticles with mass m and four-
momentum p. These free-particle spinors satisfy the
following normalization conditions:

us†(p)us′(p) = 2Epδss′ , (36)

ūs(p)us′(p) = 2mδss′ , (37)

vs†(p)vs′(p) = 2Epδss′ , (38)

v̄s(p)vs′(p) =−2mδss′ , (39)

as well as the completeness relations (polarization
sums):

∑
s

us(p)ūs(p) = /p+m, (40)

∑
s

vs(p)v̄s(p) = /p−m. (41)

In the Dirac representation, the free-particle
spinors us(p) take the following form:

us(p) =
√

Ep +m

(
φ s

~σ ·~p
Ep+m φ s

)
, s = 1, 2, (42)

with:

φ 1 =

(
1
0

)
, φ 2 =

(
0
1

)
, (43)

and for free-antiparticle spinors vs(p) we have:

vs(p) =
√

Ep +m

(
~σ ·~p

Ep+m χs

χs

)
, s = 1, 2, (44)

with:

χ1 =

(
0
1

)
, χ2 =

(
1
0

)
, (45)

The factor
√

Ep +m results from the requirement of a
Lorentz-invariant normalization of the fields ψ , such
that in every reference frame there are 2Ep particles
per unit volume V1:

∫

V1

d3~xψ†(x)ψ(x) = 2Ep. (46)

The general solution of the Dirac equation (30)
can be written in terms of Fourier expansion
[Commins, 1973]:

ψ(x) =
1√
V

∫ d3~p√
2Ep

∑
s
×

×
[
as

pus(p)e−ip·x +bs†
p vs(p)eip·x] , (47)
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while for the Dirac adjoint field ψ̄(x) we have:

ψ̄(x) =
1√
V

∫ d3~p√
2Ep

∑
s
×

×
[
bs

pv̄s(p)e−ip·x +as†
p ūs(p)eip·x] , (48)

where V is a large arbitrary volume, i.e. we employ
the finite-volume normalization, under which the
three-dimensional momentum delta functions δ 3(~p−
~p′) can be expressed as follows [Weinberg, 1995]:

δ 3(~p−~p′)≡ 1
(2π)3

∫

V
d3xei(~p−~p′)·~x ≈ V

(2π)3 δ~p,~p′ ,

(49)
with Kronecker delta symbol δ~p,~p′ on the right-hand
side.

1.6 Canonical Quantization

In classical field theory, as
p and bs

p in the Fourier ex-
pansions of fields (47) and (48) are just numerical co-
efficients, so that as†

p ≡ as∗
p and bs†

p ≡ bs∗
p . Quantum

field theory is obtained by the means of the canonical
quantization, in which we impose on the Dirac field
ψ(x) the following equal-time canonical anticommu-
tation relations:

{ψ(t,~x), ψ(t,~x′)}= 0, (50)

{π(t,~x), π(t,~x′)}= 0, (51)

{ψ(t,~x), π(t,~x′)}= iδ 3(~x−~x′), (52)

with π(x) being the conjugate momentum associated
with the Dirac field ψ(x):

π(x)≡ ∂L

∂ψ̇
= iψ†. (53)

Analogous relations are defined for the Dirac adjoint
field ψ̄(x), with all anticommutators containing both
independent fields ψ(x) and ψ̄(x) vanishing. It fol-
lows that after the canonical quantization, the quan-
tized Dirac field ψ(x), as well as the factors as

p and
bs

p, are linear operators.
Equations (50) – (52) are equivalent to the follow-

ing set of anticommutation relations:

{as
p, as′

p′}= 0, (54)

{as†
p , as′ †

p′ }= 0, (55)

{as
p, as′ †

p′ }=
V

(2π)3 δ 3(~p−~p′)δss′ , (56)

and similarly for the b-operators, with all other com-
binations vanishing. The operators as

p and bs
p are

called the annihilation operators and their defining
property is that they annihilate the physical vacuum
|0〉 (quantum state with no particles), normalized to
unity:

〈0|0〉= 1, (57)

so that:
as

p |0〉= 0, bs
p |0〉= 0. (58)

On the other hand, as†
p and bs†

p are called the creation
operators and they map the vacuum state |0〉 onto a
single-particle state containing one particle (fermion
f ) and one antiparticle (antifermion f̄ ), respectively,
with four-momentum p and spin state s:

(2π)3

V
as†

p |0〉= | f (p, s)〉 , (2π)3

V
bs†

p |0〉= | f̄ (p, s)〉 ,
(59)

Illustrated on the case of particles f , from the prop-
erty (59) and the anticommutation relations (54) –
(56) it follows that the states | f (p, s)〉 are properly
normalized to unity:

〈 f (p, s)| f (p′, s′)〉= (2π)3

V
δ 3(~p−~p′)δss′ ≈ δ~p,~p′δss′ ,

(60)
where we have expressed the delta function in terms
of (49). Furthermore, a quantity Ψ(x) analogous to
the wavefunction in nonrelativistic quantum mechan-
ics can be obtained from the following amplitude
[Peskin and Schroeder, 1995]:

Ψ(x)≡ 〈0|ψ(x)| f (p, s)〉= 1√
2EpV

us(p)e−ip·x.

(61)
Here, we make a remark about the dimensionality

of the defined quantities. Since (in natural units) the
action S is a dimensionless quantity, according to (26)
the Lagrangian is expressed in terms of [E4]. Next,
from (24) we have that the Dirac field ψ(x) must have
the dimension of [E3/2]. If the amplitude Ψ(x) from
(61) is to represent a wavefunction, it must have the
proper dimensionality, hence also [E3/2]. As a result,
the physical states | f (p, s)〉 are dimensionless, as is
their normalization (60), and the creation and annihi-
lation operators are measured in [E−3], as can be seen
from the relation (56).

Finally, our normalization fixes the relation be-
tween the so-called transition amplitude Tf i and scat-
tetring amplitude M f i, discussed in the next sections,

On the detection of solar neutrinos and reactor antineutrinos via scattering on atomic electrons 175



 𝑊 

𝜈𝑒 

𝜈𝑒 𝑒− 

𝑒− 

𝑍 

𝜈𝑒 𝜈𝑒 

𝑒− 𝑒− 

+ 

Figure 1: Charged-current and neutral-current contri-
butions of LEW to the process: νe + e− −→ νe + e−.

as follows:

Tf i =
(2π)4δ 4(∑ f p f −∑i pi)

∏i
√

2EiV ∏ f
√

2E fV
M f i, (62)

where pi and p f are the four-momenta of particles in
the initial and final state of a scattering process, re-
spectively, and Ei and E f are their energies. Note that
for two particles in the initial and final states, both the
transition amplitude Tf i and the scattering amplitude
M f i are dimensionless.

2 Calculation of Scattering Ampli-
tude

2.1 Effective Low-Energy Weak-Interaction
Lagrangian

All known interactions of neutrinos with matter are
very precisely described by the electroweak part LEW
of the Standard Model Lagrangian.2 The scattering
processes in (3) and (4) are mediated by the W and Z
gauge bosons with masses mW and mZ , respectively,
of the order of 100GeV, connected by the following
relation:

mZ =
mW

cosθW
, (63)

where θW is the so-called weak mixing angle, or
Weinberg angle. Feynman diagrams contributing to
the scattering amplitude of the process (3) and (4) are
shown in Fig. 1 and Fig. 2, respectively.

Nevertheless, when concerned with processes in-
volving energies much smaller than the masses of
the W and Z bosons, which is indeed the case of

2Note that the Standard Model Lagrangian assumes the neu-
trinos to be massless, which contradicts our present knowledge.
The introduction of neutrino masses indeed generates some small
kinematical effects which are, however, negligible for our pur-
pose.
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Figure 2: Charged-current and neutral-current contri-
butions of LEW to the process: ν̄e + e− −→ ν̄e + e−.

solar and reactor neutrinos, with typical energies of
the order of MeV, it is possible to contract the W
and Z boson internal lines in the Feynman diagrams
Fig. 1 and Fig. 2 to a point, i.e. to approximate the
corresponding propagators by a four-fermion vertex,
implying that low-energy weak-interaction processes
can be studied in terms of effective four-fermion in-
teraction described by the current-current effective
low-energy weak-interaction Lagrangian Leff of the
form [Giunti and Kim, 2007]:

Leff =−
GF√

2

[
ν̄eγµ(1− γ5)νe

][
ēγµ(GV −GAγ5)e

]
.

(64)
Here, GF is the coupling constant of the effective
interaction, the so-called Fermi coupling constant,
value of which is very precisely determined mainly
from the measurements of the muon lifetime. More-
over, e, νe, ē and ν̄e are the electron field, electron-
neutrino field and the corresponding Dirac adjoint
fields, respectively, and GV and GA are constant fac-
tors with the following values:

GV =
1
2
+2sin2 θW, (65)

GA =
1
2
. (66)

The effective interaction Lagrangian Leff thus cou-
ples the neutrino current (the first bracket in (64))
with the electron current (the latter bracket), where
both currents exhibit the V −A structure (γµ for vec-
tor minus γµγ5 for axial coupling), which is well-
known to play the crucial role in the theory of the
weak interactions, projecting out only the left-handed
chiral components of the involved leptonic fields. As
a result, both processes (3) and (4) can be effectively
described by single Feynman diagram, as shown in
the Fig. 3 and Fig. 4, respectively.
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Figure 3: Effective low-energy Leff contribution to
the process: νe + e− −→ νe + e−.
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Figure 4: Effective low-energy Leff contribution to
the process: ν̄e + e− −→ ν̄e + e−.

2.2 S-Matrix

We require the Lorentz-invariant scattering amplitude
M f i for the low-energy scattering processes (3) and
(4). Smallness of the energy involved in the scat-
tering, when compared to the W boson and Z bo-
son masses, enables us to study both abovementioned
processes in terms of the effective Lagrangian Leff
defined in (64). Therefore, at the tree level, for both
processes (3) and (4) there is only one Feynman di-
agram contributing to the scattering amplitude M f i,
namely the one in Fig. 3 and Fig. 4, respectively. For
evaluation of the amplitude M f i, it is sufficient to con-
sider free electrons and to take into account the ef-
fects of the electron shell structure only later, when
dealing with cross sections. We shall describe in
more detail the scattering of neutrinos and only men-
tion where the case with antineutrinos would make
the difference.

To begin with, let us denote k = (ω,~k) and p =
(E, ~p) the initial four-momenta of the (anti)neutrino
and the electron, respectively, and k′ = (ω ′,~k′) and
p′ = (E ′, ~p′) their final four-momenta (note that ω =
|~k| and ω ′ = |~k′|, since the neutrino is massless), with
the corresponding spin indices r, s, r′ and s′, so that
the initial |i〉 and final | f 〉 states in the case of neutri-

nos read:

|i〉= |νe(k, r), e−(p, s)〉 , (67)

| f 〉= |νe(k′, r′), e−(p′, s′)〉 (68)

and, similarly, in the case of antineutrinos we have:

|i〉= |ν̄e(k, r), e−(p, s)〉 , (69)

| f 〉= |ν̄e(k′, r′), e−(p′, s′)〉 . (70)

In general, a transition from the initial state |i〉 to
the final state | f 〉 driven by an interaction Hamilto-
nian density Hint:

Hint =−Lint, (71)

proportional to some coupling constant g, is de-
scribed by the means of the unitary S-matrix oper-
ator most commonly defined via the Dyson series
[Commins, 1973]:

S=
∞

∑
n=0

(−i)n

n!

∫
d4x1 . . .d4xn T {Hint(x1) . . .Hint(xn)},

(72)
where T { . . .} denotes the time-ordering of opera-
tors. For tree-level calculations, it is sufficient to con-
sider just the first two terms of the Dyson series:

S = 1− i
∫

d4xHint(x)+O(g2). (73)

Since the first term represents no interaction, it is
a common habit to split the S-matrix element S f i ≡
〈 f |S|i〉 as follows [Weinberg, 1995]:

S f i = δ ( f − i)+ iTf i, (74)

where δ ( f − i) ≡ 〈 f |i〉 (which will drop out anyway
as soon as we assume | f 〉 6= |i〉), and to treat the pro-
cess under consideration in terms of the transition
amplitude Tf i, which is further given by:

Tf i =
∫

d4x 〈 f | : Lint(x) : |i〉 , (75)

Here, we have explicitly stated the normal ordering
of operators : . . . :, which rearranges the creation and
annihilation operators residing in the Fourier expan-
sions of the fields so that:

• All creation operators are placed left from all an-
nihilation operators.
• In case of fermionic operators, there is a factor
(−1) for each interchange of neighboring oper-
ators necessary in order to achieve the normal
ordering.

Employment of the normal ordering is a standard pro-
cedure in the quantum field theory used for obtaining
well-behaved operators.
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2.3 Evaluation of Transition Amplitude

Stated explicitly in the case of neutrinos, we are in-
terested in evaluating the following amplitude:

Tf i =−
GF√

2

∫
d4x〈νe(k′, r′), e−(p′, s′)|×

× :
[
ν̄eγµ(1− γ5)νe

][
ēγµ(GV −GAγ5)e

]
:×

×|νe(k, r), e−(p, s)〉. (76)

Substituting in place of the neutrino νe(x), ν̄e(x) and
the electron e(x), ē(x) fields their Fourier expansions
(47) and (48) and writing the initial and final two-
particle states in terms of creation and annihilation
operators, using (59), we come to a vacuum expecta-
tion value, which is then normally ordered and evalu-
ated using the anticommutation relations (54) – (56),
and the vacuum-annihilating property of the annihi-
lation operators, described in (58). In the end, we
are left with only one nonzero term, of which Fig. 3
(Fig. 3 in case of antineutrinos) is the diagrammatic
representation.

Integrating over the momentum delta functions and
summing over spin Kronecker symbols arising from
the anticommutation relations, we get:

Tf i =
1√

2ωV
√

2EV
√

2ω ′V
√

2E ′V
M f i×

×
∫

d4xei(k′+p′−k−p)·x. (77)

Integrating once more over the spacetime variable x,
we obtain the final expression for the transition am-
plitude Tf i for scattering on free electrons, which has
the expected form (62):

Tf i =
(2π)4δ 4(p′+ k′− p− k)√
2EV
√

2E ′V
√

2ωV
√

2ω ′V
M f i. (78)

From the viewpoint of kinematics, the resulting
delta function ensures the conservation of total four-
momentum in the scattering process. In the above
formulas, we have not explicitly stated the result for
the Lorentz-invariant scattering amplitude M f i, which
in the case with neutrinos reads:

M f i =−
GF√

2
ūr′(k′)γµ(1− γ5)ur(k)×

× ūs′(p′)γµ(GV −GAγ5)us(p), (79)

while for antineutrinos we get:

M f i =+
GF√

2
v̄r(k)γµ(1− γ5)vr′(k′)×

× ūs′(p′)γµ(GV −GAγ5)us(p). (80)

2.4 Summation over Spin States

We can proceed further and evaluate |M f i|2, which
is the modulus squared of the scattering amplitude
M f i, averaged over spin states of the initial parti-
cles and summed over spin states of the final par-
ticles (the so-called spin-summed scattering ampli-
tude squared). The reason why we must perform the
spin summation is that the electrons in the material
medium are unpolarized, with no preferred orienta-
tion of spin. For neutrinos, there is only one possible
polarization state, since massless neutrinos are left-
handed. Nevertheless, we can formally perform the
summation over all spin indices:

|M f i|2 =
1
2 ∑

r,s,r′,s′
M f iM∗f i, (81)

where the factor 1/2 represents the averaging over
initial spin states of the electron.

Substituting in the above result for M f i, rearrang-
ing factors and using the polarization sums (40), the
|M f i|2 can be brought to a form of a product of traces
of two tensor currents:

|M f i|2 =
G2

F
4
(Tνe)µν(Te)

µν , (82)

where, in the case with neutrinos, for (Tνe)µν and
(Te)

µν we have:

(Tνe)µν = Tr[/k′γµ(1− γ5)/kγν(1− γ5)], (83)

(Te)
µν = Tr[(/p′+me)γµ(GV −GAγ5)×

× (/p+me)γν(GV −GAγ5)], (84)

with me being the electron mass, and for the antineu-
trino, we only have to interchange the initial and final
antineutrino four-momenta: k′←→ k.

The contraction of the resulting tensor
(Tνe)µν(Te)

µν can be conveniently evaluated us-
ing the standard properties (19), (20) and trace
identities of the gamma matrices. We end up with
the following result for neutrinos:

|M f i|2 = 16G2
F
[
(GV +GA)

2(p · k)(p′ · k′)+
+(GV −GA)

2(p · k′)(k · p′)−
−(G2

V −G2
A)m

2
e(k · k′)

]
. (85)

Again, the result for antineutrinos differs only by
swapping: k′←→ k.
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3 Formula for Total Cross Section

3.1 Nonrelativistic Approximation for
Bound Electrons

In this section, we derive the formula for the dif-
ferential cross section dσ for scattering on bound
electrons, associated with the laboratory frame, and
perform the phase-space integration in order to ob-
tain the total cross section σ . Here, we par-
tially follow the steps given in [Commins, 1973] and
[Weinberg, 1995].

But first, let us return to the formula (77) which has
been derived assuming free electrons:

Tf i =
1√

2ωV
√

2EV
√

2ω ′V
√

2E ′V
M f i×

×
∫

dt ei(ω ′+E ′−ω−E)t
∫

d3~xe−i(~k′+~p′−~k−~p)·~x.

(86)

and compare it with the wavefunction (61) associated
with the free particle:

Ψ(x) =
1√
2Ep

us(p)
ei~p·~x
√

V
e−iEpt . (87)

Here, we readily recognize the factor V−
1
2 ei~p·~x rep-

resenting the wavefunction of a free particle (plane
wave) normalized to a large finite volume V in non-
relativistic quantum mechanics. This observation
strongly motivates the way we are going to describe
the bound states of atomic electrons — in terms of
the following nonrelativistic approximation:

1. In all formulas regarding the free electrons, we
substitute the plane-wave factor V−

1
2 ei~p·~x with a

nonrelativistic quantum-mechanical wavefunc-
tion Ψα(~x)≡ 〈~x|α〉, which represents the proba-
bility amplitude for the atomic electron occupy-
ing the energy eigenstate |α〉 with binding en-
ergy Êα , assigned with the quantum numbers
α ≡ (n, l, m), to be found at the point~x:

ei~p·~x
√

V
7−→Ψα(~x),

e−i~p·~x
√

V
7−→Ψ∗α(~x). (88)

2. Since we have switched to using terms inher-
ent to nonrelativistic quantum mechanics, an ap-
proximation for the nonrelativistic electron must
be made. We do this by assuming the momen-
tum ~p of the atomic electron to be zero:

~p 7−→~0. (89)

3. Finally, we replace the energy Ep of a free elec-
tron by an actual energy Eα of the bound elec-
tron, which in the zero-momentum approxima-
tion is connected with the (positive) binding en-
ergy Êα by the following relation:

Eα = me− Êα , (90)

i.e. we substitute:

Ep 7−→ Eα . (91)

Thus, now denoted Ψ̂α(x), the field-theoretical
pseudo-wavefunction from (87) becomes for the elec-
tron bound in the atom, occupying the energy eigen-
state labelled by quantum numbers α:

Ψ̂α(x) =
1√
2Eα

us(pα)Ψα(~x)e−iEα t , (92)

where the four-momentum pα of the bound electron
now reads:

pµ
α = (Eα ,~0), (93)

so that the single-particle spinors us(pα), with s =
1, 2, now have in the Dirac representation (42) only
one nonvanishing component.

3.2 Differential Cross Section in Laboratory
Frame

Coming back to the formula (86) for the transition
amplitude Tf i, implementing the nonrelativistic ap-
proximation and integrating over the time variable t,
for scattering on electron in initial state |α〉 and final
state |β 〉 we obtain:

Tf i =
(2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα)

V
√

2ω
√

2Eα
√

2ω ′
√

2E ′β
Fαβ M f i, (94)

where we have defined the dimensionless form factor:

Fαβ (|~k−~k′|) =
∫

d3~xΨα(~x)Ψ∗β (~x)e
i(~k−~k′)·~x. (95)

It turns out that in scattering on bound electron, the
momentum conservation is not enforced, and we are
left with single delta function responsible for the con-
servation of energy.

Next, we express the transition probability |Tf i|2,
while writing the square of the delta function as fol-
lows:

[
(2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα)

]2
=

= T (2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα), (96)
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where T is a large time interval, so that we get:

|Tf i|2 =
T (2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα)

V 22ω2Eα2ω ′2E ′β
|Fαβ |2|M f i|2.

(97)
The infinitesimal transition rate dW is defined as

a probability of transition from the initial state to
a group of final states, lying within an infinitesimal
phase-space element ∏ f d3~p f , i.e. dW = |Tf i|2dΦ/T ,
where dΦ = ∏ f V (2π)−3d3~p f is the phase-space fac-
tor of the final-state particles. In our case, the final
state of the electron |β 〉 is fixed, so we are left with
just one-particle phase space V (2π)−3d3~k′ associated
with the final neutrino, and thus dW becomes:

dW =
(2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα)

V 2ω2Eα2E ′β
|Fαβ |2|M f i|2

d3~k′

(2π)32ω ′
,

(98)
where the last fraction represents the Lorentz-
invariant phase space of final neutrino states.

For single target particle, the differential cross sec-
tion is defined as dσ = dW/ j, where j is the flux of
incident particles (per unit area per unit time), which
in the laboratory frame is simply j = v/V , with v
being the relative velocity of particles. Since the
electron is at rest and the neutrino is massless, we
have v = 1, and the volume V -independent differen-
tial cross section, with spin-summed scattering am-
plitude |M f i|2, finally becomes:

dσ =
(2π)δ (ω ′+E ′β −ω−Eα)

2ω2Eα2E ′β
|Fαβ |2|M f i|2

d3~k′

(2π)32ω ′
.

(99)

3.3 Integration over Lorentz-Invariant
Phase Space

Before performing the integration over the Lorentz-
invariant phase space, we must first evaluate the ap-
propriate form factor Fαβ (|~k−~k′|) defined in (95).

The energy eigenfunction Ψα(~x) of an electron
bound in atom of a general chemical element with
proton number Z can be effectively studied in terms
of the hydrogen wavefunctions, with suitable correc-
tions to the charge of the nucleus and the screening
effect of other electrons present in the atomic shell.
Any hydrogen wavefunction can be separated into
a product of the radial wavefuncion Rnl(r) and the
spherical harmonic function Ylm(ϑ , ϕ):

Ψα(~x) = Rnl(r)Ylm(ϑ , ϕ). (100)

element Ê1 [keV] Ê2 [keV] λ [nm]

1H 0.0136 0.0034 121.553

2He 0.0246 0.0048 62.555

6C 0.2838 0.0180 4.665

8O 0.5320 0.0285 2.462

17Cl 2.8224 0.2702 0.486

31Ga 10.3671 1.2977 0.137

42Mo 19.9995 2.8655 0.072

82Pb 88.0045 15.8608 0.017

Table 2: Semiempirical values of the binding ener-
gies Ê1 (K shell) and Ê2 (L1 shell) and the associated
transition wavelength λγ .

For the transition (5) from the K shell to the L1 shell,
the relevant functions are:

R10(r) = 2(Z1αme)
3
2 e−Z1αmer, (101)

R20(r) = 2
(

Z2αme

2

) 3
2
(

1− Z2αme

2
r
)

e−
Z2αme

2 r,

(102)

Y00 =
1√
4π

. (103)

Here, α ∼ 1/137 is the fine-structure constant, and
Zn is the effective proton number of the nucleus for
an electron on nth energy level, which is determined
from the equation [Krivoruchenko et al., 2011]:

Ên =
1
2

me(Znα)2 · 1
n2 , (104)

where the binding energies Ên were determined ex-
perimentally, with semiempirical values for relevant
chemical elements (with the exception of Ê2 for 1H
and 2He) taken from [Larkins, 1977] and listed in
Tab. 2, together with wavelength λ = hc/(Ê1− Ê2)
of photons emitted in corresponding transitions under
de-excitation (all of which happen to fall into the UV
and X-ray region of the electromagnetic spectrum).
Since the functions in (101) – (103) are independent
of the angular variables ϑ , ϕ , it is possible to express
the corresponding form factor, let us denote it F12, as
follows:

F12 =
1

|~k−~k′|

∞∫

0

dr rR10(r)R20(r)sin(|~k−~k′|r).

(105)
Evaluating the form factor and integrating over the

final neutrino phase space in (99), dropping certain

180 Andrej Babič



negligible terms, we finally arrive at the formula for
the total cross section σ :

σ =
32

15π
G2

F
(
G2

V +G2
A
)

me

(
Ê1Ê2

) 3
2
(√

Ê1 +2
√

Ê2

)2

(√
Ê1 +

√
Ê2

)6 ×

×
[

1+
5
2

me

(√
Ê1 +

√
Ê2

)2 1
ω2

]
×

×


1− 3

4
G2

V −G2
A

G2
V +G2

A

m3
e

(√
Ê1 +

√
Ê2

)2

(
me− Ê1

)(
me− Ê2

) 1
ω2


 .

(106)

This result is universal for both neutrinos and an-
tineutrinos. However, neglecting some terms causes
the formula to be generally valid only for neutrino
energies ω of about 1MeV or higher.

3.4 Cross Sections and Interaction Rates

In Fig. 5, we show the dependence of the total cross
section σ from (106) on the incident neutrino en-
ergy ω for targets constituted of various chemical
elements: 1H, 2He, 6C, 8O, 17Cl, 31Ga, 42Mo and

82Pb. We observe that, primarily due to smallness
of the Fermi constant GF, the cross section mani-
fests extremely small values (ranging from 10−50 to
10−46 cm2), which is a common attribute of all neu-
trino interactions. In fact, the cross sections for in-
teraction with shell electrons turn out to lie 6 orders
beneath those with free electrons or nucleons. We see
that σ relatively quickly tends to its limit, which is
just the factor in front of the brackets in (106). Steep
edges could be connected with the fact that the in-
elastic scattering under consideration is a threshold
reaction, and in these regions the neutrino energy is
insufficient to excite the K-shell electron; however,
as stated above, the formula (106) ceases to yield re-
liable values for energies much smaller than around
1MeV. Obviously, the total cross section is an in-
creasing function of the proton number Z, so that the
cross section for 82Pb is 4 orders higher than that of
1 H (the reaction threshold, however, corresponds to
higher energies).

One could also require the total number of inter-
actions per unit time, which is just the transition rate
dW , integrated over the phase space and multiplied
by the total number of electrons N in the target:

W = σ jN, (107)
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82Pb
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Figure 5: Total cross section σ as a function of in-
cident neutrino energy ω , for the chemical elements:

1H, 2He, 6C, 8O, 17Cl, 31Ga, 42Mo, 82Pb.

where, as before, j is the flux of the incident parti-
cles. For the purpose of comparison of the elements
as neutrino detector candidates, it is more illustrative
to consider the specific interaction rate w, related to
unit mass of the target material with proton number Z
and relative atomic mass ma:

w = σ jn, (108)

where n ≈ Z/(mau) is the number of electrons per
unit mass, with u being the unified atomic mass unit.

In Tab. 3, we present the values of ma for
given elements, taken from [Beringer et al., 2012],
and corresponding calculated values of total cross
section σ and specific interaction rate w per
year per tonne of material, evaluated assuming
the typical solar pp-neutrino energy ω = 0.3MeV
and typical solar electron neutrino flux j = 2 ×
1010 cm−2 · s−1 (we take 1/3 times the value from
[Bahcall and Serenelli, 2005], as a rough correction
to the neutrino oscillations). These values also give
rough estimations for the reactor antineutrinos. We
see that far the best candidate for the detection of
our process is 82Pb, giving an estimate of around 14
interactions per year in 1 tonne of lead in average.
The implementation of lead as a neutrino detector is
one of the main trends in contemporary experimen-
tal neutrino physics — just to mention the HALO
project, under construction at the SNOLAB labora-
tory, which is intended for astronomers to serve as a
supernova early-warning system, searching for pos-
sible supernova neutrinos. Another promising candi-
date is the molybdenum, with estimated average of 2
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element ma σ [10−48 cm2] w [y−1 · t1]

1H 1.008 0.013 0.005

2He 4.003 0.018 0.003

6C 12.011 0.058 0.011

8O 15.999 0.088 0.017

17Cl 35.453 0.992 0.181

31Ga 69.723 5.685 0.961

42Mo 95.96 14.658 2.438

82Pb 207.2 95.781 14.407

Table 3: Relative atomic mass ma, total cross section
σ and specific interaction rate w, assuming the neu-
trino energy 0.3MeV and flux 2×1010 cm−2 · s−1.

interactions per year per tonne, which is indeed going
to be used for neutrino detection in the future MOON
and NEMO 3 experiments.

In conclusion, let us stress that the actual cross sec-
tions, and hence the interaction rates, would be of
course higher, since we have considered here just one
of many possible electron transitions, which would
eventually add up to the calculated total interaction
cross section σ .

Summary and Outlook

We managed to calculate the total cross section for
inelastic scattering of (anti)neutrinos on electrons
bound in atoms of various chemical elements, which
are the best candidates for present and future neu-
trino detectors. Found values are of 6 orders lower
than those of neutrino scattering on nucleons, nev-
ertheless, the process occurs and can be in principle
detected. We have established the belief that, in gen-
eral, heavier elements with larger proton number are
more suitable for neutrino detection than the lighter
ones, provided we have sufficient amount of material
and the detection device is sensitive enough.

In the era of experimental neutrino physics we are
in today, new neutrino detection techniques are des-
perately called for. Detection of neutrinos via their
scattering on atomic electrons represents a new such
possibility, and we strongly encourage its further the-
oretical and experimental investigation. We believe
that only the wisely devised present and future neu-
trino detection experiments could eventually provide
us with the final answer to some of the most important
open questions in neutrino physics and cosmology.
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Abstract: In this paper, we present an analysis of
misidentification rate of secondary vertex b-tagging
algorithm in the CDF experiment, which is used to
distinguish b-jets from jets initiated by other quark
flavors (u,d,c,s). The fraction of mis-tagged jets is
determined using a technique of fitting template dis-
tributions of relative transverse momentum with re-
spect to jet axis (prel

T ) of soft muons in the jet to a dis-
tribution of aforementioned variable of muons from
all b-tagged jets in data sample. We test the fraction-
fitting procedure on Monte Carlo sample by splitting
it into two parts, where we treat one part as data and
create template distributions from the other. After-
wards, we obtain the fraction of b and c-jets from fit
on data sample of all b-tagged jets.

The motivation for this study is the determination
of forward-backward asymmetry in bb pair produc-
tion. In order to obtain the asymmetry of signal (bb)
only, one of the requirements is to determine the frac-
tion of non-b quarks in the data.

Keywords: b quark, b-jet, prel
T fraction fit, forward-

backward asymmetry, CDF

1 Introduction

The results from CDF experiment at the Tevatron ac-
celerator show a sizeable difference between mea-
sured forward-backward asymmetry in tt quark pair
production and the Standard Model (SM) predic-
tion with the significance between 2σ to 3σ . Fur-
thermore, the results show that the asymmetry rises
linearly with the invariant mass of the quark pair
Mqq

(1).[1]
The study of forward-backward asymmetry in a bb

pair production might therefore bring more insight
into the origin of the asymmetry, since it would probe
regions of lower invariant mass of quark pair. In or-
der to evaluate the asymmetry, an estimation of back-

∗majersky5@fmph.uniba.sk
†bartos@fmph.uniba.sk
(1)The invariant mass of a quark pair is defined as follows:

Mqq =
√
(Eq +Eq)2− (~pq +~pq)2, where Eq (Eq) is the energy

and ~pq (~pq) the momentum of q (q) quark.

ground processes contribution is inevitable. The aim
of this paper is to present preliminary results of such
estimation which include determination of fraction of
events, in which a non-b quark is misidentified as b
quark. We use the method of fitting soft muon tem-
plate prel

T distributions (2) for b and c quarks to data
in order to determine the fraction of misidentified b
quarks.

2 Forward-backward asymmetry

2.1 Origin of asymmetry

The forward-backward asymmetry describes the in-
equality of number of quarks produced in forward
and backward direction relative to some significant
direction. In our case, let us assume a quark-
antiquark collision, in which a pair of different quark
and antiquark is produced (q+q→ Q+Q). The sig-
nificant direction is the direction of the incident quark
q in centre-of-mass (CMS) system. Thus, the integral
forward-backward asymmetry can be expressed via
the QQ production cross section with respect to pro-
duction angle ϑ (see fig. 1):

AQ
FB =

σ(cosϑ > 0)−σ(cosϑ < 0)
σ(cosϑ > 0)+σ(cosϑ < 0)

(1)

q̄q

Q

ϑ

Q̄

Figure 1: Production scheme of q+ q→ Q+Q pro-
cess.

There are two primary means of quark pair pro-
duction at the leading order of perturbation theory:
quark-antiquark annihilation (q + q → Q + Q) and
gluon-gluon fusion (g+ g→ Q+Q). In the leading
order, SM does not predict any asymmetry in either

(2)Muon prel
T is the relative transverse momentum of the muon

with respect to jet axis. See section 3.2 for further explanation.
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Figure 2: Origin of QCD qq→QQ production asym-
metry: initial and final state gluon radiation interfer-
ence (a,b) and interference of box diagram (c) ampli-
tude with Born diagram (d) amplitude. [2]

Figure 3: QCD qq → QQ production asymmetry
through heavy flavor excitation: interference of am-
plitudes of quark-gluon scaterring processes (a)-(e).
[2]

of the processes. However, higher order corrections
introduce several sources of asymmetry. Firstly, it
is the interference of several contributions to scatter-
ing amplitude in QCD q+q→ Q+Q processes (see
fig. 2). Another contribution to asymmetry is due
to interference of processes of quark-gluon scatter-
ing (g+ q→ Q+Q+ q, fig. 3). Other contributions
to the asymmetry include electro-weak interactions,
such as q+q→ Z/γ∗→ b+b. [2]

2.2 Experimental determination of asym-
metry

The definition of forward-backward asymmetry as
given in previous section cannot be used for exper-
imental determination, because we lack the informa-
tion regarding the energy and momentum of individ-
ual partons entering the interaction that leads to pair
production. Therefore it is necessary to find a differ-

ent definition, one which can be experimentally mea-
sured. For description of direction, we introduce the
relativistic variable rapidity, which is defined as fol-
lows:

y =
1
2

ln
E + pz

E− pz
, (2)

where E is the energy and pz the longitudinal mo-
mentum of a particle. It is obvious from the defini-
tion, that if a particle is moving forward with respect
to a significant direction (given by the z-axis), y > 0
and if it is moving backwards, y < 0. Finally, if the
particle is moving in direction perpendicular to the
significant direction (pz = 0), y = 0. The advantage
of using rapidity will become clear in a moment.

In the experiment, we would be typically interested
in the number of events, in which the produced quark
moved forward relative to the direction of incident
quark q NQ(cosϑ > 0) and the number of events,
where it moved backwards relative to the direction
of incident quark q NQ(cosϑ < 0) (in CMS).

If we assume no CP violation in the strong inter-
action, then the probability of quark Q production
in forward direction, as defined in the previous sec-
tion, equals the probability of anti-quark Q produc-
tion in the opposite direction, therefore NQ(cosϑ >
0) = NQ(cosϑ < 0). This is also true, if we define
NQ and NQ using rapidity: NQ(y > 0) = NQ(y < 0).
The consequence is, that if we consider the rapidity
difference of Q and Q: ∆y = yQ−yQ, then ∆y > 0 for
Q moving forwards with respect to significant direc-
tion and ∆y < 0 for Q moving backwards.

Thus we can define the forward-backward asym-
metry of a QQ pair using ∆y:

AQQ
FB =

N(∆y > 0)−N(∆y < 0)
N(∆y > 0)+N(∆y < 0)

(3)

The key importance of ∆y is, that it is a Lorentz-
invariant variable. This means, that if we can deter-
mine ∆y in the laboratory frame, the obtained asym-
metry will be equal to the asymmetry of the pro-
duced quark Q with respect to the direction of inci-
dent quark q in the qq CMS frame.

Due to the nature of the strong interactions, no free
partons can be observed and therefore in the experi-
ment we observe jets–groups of particles produced by
the hadronization of the quarks with highly correlated
tracks. If we reconstruct the energy and momentum
of these particles, that constitute jets from QQ pairs,
we can calculate jet rapidities and thus ∆y. We must
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ν̄µ
µ−

Figure 4: Illustration of jets produced by the bb quark
pair originated from the pp collision. [3]

identify the sign of the electric charge of these quarks,
in order to give correct sign to ∆y.

In our case, we are interested in the production of
bb quark pairs. We take advantage of semi-leptonic
decay of b quark (b→ c+ µ + νµ ), in which a soft
muon(3) is produced. The charge of a muon from b
quark decay is negative, whereas the charge of an
anti-muon from b decay is positive. We define the
rapidity difference ∆ybb of the bb quark pair by the
following relation:

∆ybb = (yAJ− yMJ) ·Qµ , (4)

where yMJ is the rapidity of the jet, in which we de-
termine the sign of the soft muon–we refer to it as the
muon jet. The jet from the other quark in the opposite
direction is referred to as the away jet, its correspond-
ing rapidity is labeled yAJ (see fig. 4). Finally Qµ is
the sign of the soft (anti)muon charge.

2.3 Sources of Abb
FB mis-measurement

There are several relevant processes, which would
pollute the measurement of the bb forward-backward
asymmetry (Abb

FB).
Firstly, algorithms used for b-jet reconstruction

and identification have a non-zero probability for
marking a jet from light flavor quark as a b-jet. We
will show in the results that the highest probability
for b mis-tag is for c quark jets.

Secondly, the soft-muon from b quark semi-
leptonic decay, which we are looking for in the muon

(3)The attribute soft refers to the fact, that the muon carries
small trasverse momentum with respect to b-jet and its track is
therefore within the jet cone.

jet, does not necessarily have to have a parent in the b
quark itself. In the semi-leptonic decay, fraction of b
quarks decay into c quark, which itself can undergo a
semi-leptonic decay, where a muon with sign of elec-
tric charge opposite to the sign of b quark charge is
produced. If a soft muon from such a cascade decay
is detected and reconstructed, we will obtain incor-
rect sign of the b quark charge. Thus, the resulting
∆ybb will have opposite sign, giving incorrect contri-
bution to AFB.

Furthermore, there is another non-negligible
source of charge sign pollution. The b quark can
form an electrically neutral B0 meson in the process
of hadronization. This meson can oscillate due to
weak interaction between B0 and B0 meson. If the b/b
quark inside the meson oscillates to its anti-particle
and then undergoes semi-leptonic decay, the result-
ing soft (anti)muon will carry opposite electric charge
compared to the original b(b) quark.

Last but not least, we must take into account the
contribution of fake muons, which are signals from
muon detectors at the CDF detectors, that are recon-
structed as muons, but are originated by a different
kind of particle.

3 Methodology

As we have already suggested, the basic idea for Abb
FB

measurement is to reconstruct two jets from bb quark
pair and identify a soft muon from b(b) decay in one
of them, which we will refer to as muon jet. The
opposite jet will be referred to as away jet.

In this section, we will describe how to deter-
mine the fraction of mis-tagged muon jets by method
of fraction-fitting of prel

T distributions of soft muons
from semi-leptonic quark decays.

3.1 Analysed data and Monte Carlo sample

In the analysis, we have used a Monte Carlo (MC)
sample btopb8 of events consisting from two jets (di-
jet events) from pp collisions at CMS energy

√
s =

1.96TeV. The MC sample was created using the
PYTHIA generator and contains parton level (simu-
lation of interactions between elementary particles)
and hadron level (information about particles after
hadronization) as well as simulation of the CDF de-
tector response (reconstruction level). The total num-
ber of events in the MC sample is 6×107.
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The data sample used in the analysis was col-
lected at the CDF experiment in pp collisions at
CMS energy

√
s = 1.96TeV with integrated luminos-

ity 6.4 fb−1.
In both MC and data sample, we imposed the fol-

lowing selection criteria for events:

• presence of muon in one of the jets

• both jets tagged using secondary vertex b-
tagging algorithm SecVtx [4]

• muon jet loose-tagged (4), ET > 20GeV (5)

• away jet tight-tagged (4), ET > 20GeV

• away jet |η |< 1.0 (6)

• both jets back-to-back: |∆φ |> 2.8

• relative difference in pT between muon jet
(MuJ) and away jet (AJ) (7):

|pT (MuJ)− pT (AJ)|
max{pT (MuJ), pT (AJ)} < 0.6

• muon pT > 10GeV

Additionally, only particle tracks within the jet
cone ∆R < 0.4 (8) where accepted.

Last, but not least, since we expect the Abb
FB to de-

pend on the invariant mass of the bb pair, we intro-
duce the Mdijet variable–invariant mass of the muon
jet and away jet pair:

Mdijet =

√√√√
(

∑
i

Ei

)2

−
(

∑
i
~pi

)2

,

where Ei and ~pi is the energy and momentum of each
particle track in the jet pair.

(4)The term tight refers to b-tagging variant with more strin-
gent criteria for jets, achieving higher purity at the cost of effi-
ciency. The loose variant trades some purity for higher efficiency
using more benevolent selection criteria for jet quality.

(5)Transverse energy, ET = E cosθ , where θ is the angle of
jet axis with respect to direction of proton (see figure 5).

(6)Pseudorapidity η is an alternative measure of angle θ . See
[5] for definition.

(7)Transverse momentum, pT = p cosθ , θ is defined as above
(see figure 5).

(8)Jet cone is defined via dimensionless parameter ∆R =√
(∆φ)2 +(∆η)2, which describes maximal difference in direc-

tion of a particle track with respect to jet axis for the track to be
included in the jet. ∆φ is the azimuthal angle difference and ∆η
pseudorapidity(6) difference.

z

y

p p̄
θ

y-z
plane

x

y

∆φ
φ

x-y
plane

Figure 5: Illustration of experiment geometry. Two
jets are produced in the quark pair production from
the pp collision. Direction of a jet is characterized by
the production angle θ and the azimuthal angle φ in
the transverse plane. The difference in jet direction in
transverse plane is given by ∆φ .

Figure 6: Illustration of relative transverse momen-
tum of muon (prel

T ). ~p(µ) stands for the momentum
of muon. [3]

3.2 Fraction-fitting of soft muon prel
T distri-

butions

In order to further distinguish other quark flavors
from b quarks, when the b-tagging procedure fails
to discern b-jets from other jets, we must search for
another variable that can be measured and is suffi-
ciently different for other jets compared to b-jets. In
this analysis, we have used the relative transverse
momentum of the soft muon with respect to jet axis
(prel

T , figure 6) to determine the fraction of mis-tagged
muon jets.

Looking at example of prel
T spectra in figure 7, we

can see that the mean value of muon prel
T for c quarks

is smaller compared to muon prel
T from b decay. Dis-

tributions for other light quark flavors were not in-
cluded, because the number of events, in which light
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Figure 7: Example of normalized muon prel
T distribu-

tions for Mdijet ∈ (70; 90)GeV. The b→ µ and c→ µ
histograms represent the MC simulated spectrum of
prel

T for soft muons in cone of b-tagged jets that were
initiated by b and c quarks respectively. The data his-
togram shows muon prel

T spectrum for b-tagged jets
from data sample.

flavor quarks (up, down, strange) were b-tagged is
negligible (in order of tens of events), therefore their
contribution to the fraction of mis-tagged jets is neg-
ligible as well. To obtain the fraction of b-tagged jets
initiated by c quarks, we used the method of frac-
tion fitting of muon prel

T distributions. A special fit-
ter(9) is used, which takes the data spectrum of muon
prel

T and MC generated spectra of muon prel
T for indi-

vidual quark type jets. These MC generated spectra
are usually referred to as template distributions. Each
template histogram is then scaled by a factor, which
represents the fraction of the respective quark type.
The fitter then manipulates these fraction factors in
order to stack the template contributions to data his-
togram, minimizing the difference between data and
total MC prediction. Afterwards the resulting frac-
tions are obtained, giving us the information of how
many jets initiated by each quark type, for which we
supplied the template distribution, are present in the
data distribution. The sum of these fractions equals
unity.

In order to examine the precision of the fitter, we
did a series of tests. Firstly, we tested the fitter on MC
sample only. We split the MC sample in two parts.
One part was treated as data, from which we obtained
the muon prel

T spectrum of all b-tagged jets. We will

(9)We used the ROOT C++ framework for data analysis. The
framework includes TFractionFitter, which we used to obtain the
fractions of mis-tagged jets. For further information, see [6].

sample selection criteria split events 1:1

“MC-data”

“MC-templates”

sample 1:1

sample selection criteria split events 2:1

“MC-data”

“MC-templates”

sample 2:1

sample split full sample 1:1

selection criteria

selection criteria “MC-templates”

“MC-data”

sample 50:50

Figure 8: Cut flow diagrams showing the procedure
of creating three varieties of MC-templates and MC-
data samples used to test effect of statistical fluctua-
tions on fit result.

refer to it as the “MC-data” part. The other part of the
MC sample was used to generate the template distri-
butions. We will refer to it as the “MC-templates”
part. We fitted the templates from MC-templates to
MC-data prel

T distribution to obtain the fraction of b
and c jets and compared the result with truth infor-
mation from the MC-data.

We compared the fit result with the truth informa-
tion for a variety of prel

T ranges (fit range from 0 GeV
up to prel

T,max– the upper bound of fit range) used for
the fit in order to determine the best fit range to use
for the fit on data sample. Since we do not have a
significantly big statistic for c-jet prel

T template spec-
tra, it would be unwise to just throw away all the
events for which the muon prel

T is out of fit range. We
therefore create additional bin in each template and
data prel

T histogram and put in all events for which
prel

T > prel
T,max. This “overflow” bin is also included in

fit range.
Furthermore, to examine the effect of statistical

fluctuations on the fit result, we created several va-
rieties of the MC-templates and MC-data samples.
This effect must be examined, because our MC sam-
ples have a finite (not extremely large) size. Making
several varieties ensures different mixing of events
between MC-data and MC-templates and thus alter-
ing the conditions for the fit. The process of creating
these templates is illustrated in figure 8.
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Figure 9: Comparison of Mdijet distribution for MC
and data sample.

Finally, after these tests, we created muon prel
T tem-

plate distributions from all events that passed selec-
tion criteria from full MC sample and fitted these
distributions to muon prel

T distribution obtained from
data sample.

4 Results

In this section, we present our results from the prel
T fit

testing on MC sample as well as the results of actual
prel

T fit on data sample.
We have completed the fit analysis for several cuts

on dijet invariant mass Mdijet. The motivation for this
step is that one of the goals of the Abb

FB study is deter-
mining the dependence of asymmetry on Mdijet. The
choice of Mdijet intervals for fit must therefore reflect
the choice of Mdijet intervals for asymmetry study, so
that obtained b and c fractions from this study can be
used for obtaining Abb

FB signal. We show the compar-
ison between Mdijet spectra of MC sample and data
sample in figure 9 and 10. The total number of events
passing the selection criteria, which were used for the
template production, was in the range from 40000 up
to 260000 for b quarks and from 2700 up to 8500 for c
quarks respectively, the actual number depending on
Mdijet cut. As for the data sample, the total number
of events passing the selection criteria ranged from
7000 up to 32000.

First, we have compared the obtained b and c-jet
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Figure 10: Comparison of Mdijet integral distribution
for MC and data sample. The chosen bin widths re-
flect the choice of Mdijet intervals for prel

T fit. The bin
for Mdijet > 150GeV has been split into three bins:
(150; 200)GeV, (200; 250)GeV and > 250GeV.

fractions from fit of MC-templates on MC-data with
truth information in MC-data. The results are shown
in tables 1 to 3, each table containing results for one
variety of MC-templates and MC-data.

For each variety, we executed the fit using upper
threshold of prel

T,max = 3GeV. The choice was made
according to observed fit result dependence on prel

T,max
which is illustrated in figures 11 to 14, each for one
of the chosen Mdijet intervals. In these figures, the dif-
ference between fraction obtained from fit result and
the fraction obtained from MC-data truth information
is plotted. We conclude, that the fit result practi-
cally does not depend on the choice of prel

T,max. For
all Mdijet intervals < 150GeV, the fit result does not
change by more than 0.1 % when prel

T,max is manipu-
lated. The only exception is fit for Mdijet > 150GeV,
where we observe slightly higher change in the re-
sult, more than 0.1 % for different prel

T,max. Compared
to the actual uncertainty of the fit result (table 3), this
fluctuation can be neglected.

The results in figures 11 to 14 show, that the fit
result depends to a certain degree on the variety of
MC-data and MC-templates. With the exception of
Mdijet ∈ (90; 150)GeV, the differences between re-
sults for individual MC-data and MC-templates vari-
ations are mostly within their uncertainties.

188 Oliver Majerský



2 2.5 3 3.5 4

) 
[%

]
t

-f f
 (

f
µ 

→
b -1

-0.5

0

0.5

1

sample 1:1 sample 2:1 sample 50:50

) [GeV]rel

T,max
 fit range (prel

T
Upper bound of p

2 2.5 3 3.5 4

) 
[%

]
t

-f f
 (

f
µ 

→
c 

-1

-0.5

0

0.5

1

Figure 11: Comparison of fit result dependence on
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T,max for Mdijet < 70GeV.
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Figure 13: Comparison of fit result dependence on
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T,max for Mdijet ∈ (90; 150)GeV.

After assessing the fit performance and behavior,
we present the results of prel

T fraction fit on data sam-
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Figure 14: Comparison of fit result dependence on
prel

T,max for Mdijet > 150GeV.

Table 1: Comparison of jet fraction from fit result
( f f ) with fraction according to MC-data truth infor-
mation ( ft) for sample 1:1 and prel

T,max = 3GeV.

Mdijet
[GeV]

b→ µ c→ µ

f f [%] ft [%] f f [%] ft [%]

(0; 70) 97.0±0.5 97.7 3.0±0.4 2.3
(70; 90) 97.0±0.6 97.1 3.0±0.4 2.9
(90; 150) 94.8±0.6 96.0 5.2±0.5 4.0
> 150 94.5±2.0 93.7 5.5±1.8 6.2

Table 2: Comparison of jet fraction from fit result
( f f ) with fraction according to MC-data truth infor-
mation ( ft) for sample 2:1 and prel

T,max = 3GeV.

Mdijet
[GeV]

b→ µ c→ µ

f f [%] ft [%] f f [%] ft [%]

(0; 70) 98.3±0.6 97.7 1.7±0.4 2.3
(70; 90) 97.5±0.6 97.2 2.5±0.4 2.8
(90; 150) 96.6±0.7 96.0 3.4±0.5 4.0
> 150 94.5±1.9 93.6 5.5±1.6 6.4

ple, where we used template distributions from full
MC sample. The obtained fit fractions of b-tagged
jets initiated by b and c quarks are shown in ta-
ble 4. The template distributions fitted to data are
shown in figures 15 to 18, each for one of the chosen
Mdijet intervals. We have used an upper threshold of
prel

T,max = 3GeV for the fit, common for all Mdijet inter-
vals, since our tests of the fitter show negligible vari-
ability of the fit result with prel

T,max and all of our prel
T

spectra have small fraction of events at prel
T > 3GeV.
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Table 3: Comparison of jet fraction from fit result
( f f ) with fraction according to MC-data truth infor-
mation ( ft) for sample 50:50 and prel

T,max = 3GeV.

Mdijet
[GeV]

b→ µ c→ µ

f f [%] ft [%] f f [%] ft [%]

(0; 70) 97.5±0.6 97.7 2.6±0.4 2.3
(70; 90) 97.1±0.6 97.1 2.9±0.4 2.9
(90; 150) 96.4±0.7 96.0 3.6±0.5 4.0
> 150 95.6±2.1 93.7 4.4±1.9 6.2

When we compare the fit results on data with the
fit results from fit test on MC sample, we can see, that
there is a sizeable difference in obtained fractions.
For Mdijet < 70GeV, the obtained fraction of c jets
from data fit is higher by value of 1 %, which repre-
sent a 25 % difference. For other Mdijet intervals, the
difference is even higher and for Mdijet > 150GeV,
the obtained fraction of c jets in data is more than
twice as big compared to fit test on MC sample.
When we look again at the integral distribution of
Mdijet in figure 10, we can see that distributions from
MC sample and data do not correspond to each other.
Our MC sample tends to prefer jet pairs with smaller
Mdijet. For Mdijet > 150GeV the discrepancy between
MC and data rises rapidly up to 50 %. For higher
Mdijet, the probability of b-tagger to mark a c-jet as
b-jet increases, because the mis-tag probability in-
creases with jet ET [4] (which consequently increases
with Mdijet). If the data sample contains more events
with higher Mdijet compared to MC sample (which
is our case), then as a consequence we can expect
higher c-jet fraction in the fit result compared to frac-
tion obtained from fit test on MC sample. In addition,
the data sample can have a slightly different structure
with respect to MC – as the table 4 suggests, the data
sample could have a bigger c quark component.

Conclusion

To sum up, in this paper, we have presented results
showing, what fraction of muon jets initiated by b and
c quarks would be marked by SVX b-tagging pro-
cedure as b-jets. We used the technique of fraction-
fitting of prel

T spectra of soft muon from b and c quark
semi-leptonic decays.

Firstly, we tested the fit procedure on MC sample
by splitting it into two parts, where we used one part

to create template spectra (MC-templates), which we
fitted to spectra from the other part (MC-data). Our
results show, that the values of fit fractions are sta-
ble with respect to upper bound of fit prel

T,max, which
is most likely due to inclusion of all events with
prel

T > prel
T,max in an overflow bin that is included into

the fit. Furthermore, we simulated statistical fluctu-
ations by mixing the events between MC-data and
MC-sample in three various ways. The fit results for
individual varieties of MC-templates and MC-data
were mostly within their uncertainties, or otherwise
not significantly different.

Finally, we obtained the fraction of muon jets ini-
tiated by b and c quarks in the data sample of b-
tagged muon jets. Our results show sizeable differ-
ence between fractions obtained from test of fit on
MC sample and fractions obtained from data sam-
ple. The most likely reason for this observation is,
that our MC sample is biased towards dijet events
with smaller Mdijet when compared to the Mdijet spec-
trum of data sample. The question that remains is,
whether this hypothesis can explain the difference be-
tween data and MC sample not only qualitatively but
also quantitatively. Alternatively, it is plausible, that
the MC sample simply might have a slightly different
structure compared to data sample, such as having a
smaller c quark component.

Our results show, that the technique of fraction-
fitting can be used for determining the amount of mis-
tagged jets, however we have only been concerned
with the muon jets in this analysis. This technique
however can be also applied to the away jet, in which
we do not search for a soft muon from b quark’s pair-
partner. For away-jets, the spectrum of invariant mass
of jet secondary vertex can be used as the variable
for fraction-fitting of template spectra to data. There-
fore, the analysis presented in this paper can be fur-
ther extended by studying the away jet mis-tag rate of
b-tagging procedure using the aforementioned tech-
nique. The two results could thus be combined to
obtain the fraction of bb pairs in the data sample of
b-tagged dijet events.
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Table 4: Jet fractions obtained from prel
T fit on data sample for prel

T,max = 3GeV.

Mdijet [GeV]
f f [%] χ2 NDF χ2/NDF

b→ µ c→ µ

(0; 70) 95.9±0.8 4.1±0.5 46.2 23 2.0
(70; 90) 94.2±0.9 5.8±0.6 31.8 23 1.4
(90; 150) 92.0±0.9 8.0±0.7 44.6 23 1.9
> 150 86.4±2.4 13.7±2.3 30.0 11 2.7
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Figure 15: prel
T fit on data for Mdijet < 70GeV.
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Figure 16: prel
T fit on data for Mdijet ∈ (70; 90)GeV.
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Figure 17: prel
T fit on data for Mdijet ∈ (90; 150)GeV.
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Figure 18: prel
T fit on data for Mdijet > 150GeV.
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1 Theoretical basics

Two pion correlation function C2 is defined
as [Weiner, 2000]

C2(p1, p2) =
P (p1, p2)

P (p1)P (p2)
, (1)

where p1 and p2 are four-momenta of the two pi-
ons. P (p1, p2) is two-pion probability density and
P (p1) a P (p2) are single pion probability densi-
ties.
If one approximate particle wave functions with

plane waves and density distribution of the source
with Gaussian, correlation C2 function can be
written as

C2(Q) = 1 + λe−Q
2R2

, (PWG)

where λ is so called incoherence factor and has
been introduced empirically (it is limited in range
from 0, for absolutely coherent source, to 1, for
absolutely chaotic one). Q2 = −q2 is relativistic
invariant Q2 = M2 − 4m2, where M is invariant
mass of the two particle system, m is mass of
one particle and q = p1 − p2 is four-momentum
difference.
In experiment is also used C2 function with ex-

ponential density distribution of the source

C2(Q) = 1 + λe−QR, (PWE)
∗smiesko@nic-nac-project.org
†tibor.zenis@fmph.uniba.sk
‡stanislav.tokar@fmph.uniba.sk

but this is just empirical parametrization without
any physical justification.

Figure 1: Two identical pions emitted from the same
source.

Quantum optical methods in BEC

Correlation C2 function can be also derived with
help of quantum optical methods, which leads
to following form of the correlation C2 fuc-
tion [Weiner, 2000]

C2(Q) = 1 + 2p(1− p)e−R2Q2
+ p2e−2R

2Q2
,

(OAG)
where p is chaoticity, which can take values from
0, for absolutely coherent source, to 1, for abso-
lutely chaotic one. It is easy to inspect that cor-
relation function (PWG) is partial case of (OAG)
with p = 1 = λ. In experiment is sometimes used
exponential modification of OAG function

C2(Q) = 1 + 2p(1− p)e−RQ + p2e−2RQ. (OAE)

This is also only empirical parametrization, which
can better describe data.

1.1 3D analysis

In order to study spatial properties of hadroniza-
tion area the four-momentum difference Q is
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ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Juraj Smieško



decomposed according to the Bertsch-Pratt
"out-side-long" parametrization [Pratt, 1986]
[Bertsch, 1988]

Qout = (PxQx − PyQy)/PT
Qside = (PxQy − PyQx)/PT
Qlong = (P0Qz − PzQ0)/MT

(2)

where P = p1 + p2, M2
T = P 2

0 − P 2
z and P 2

T =
P 2
x +P

2
y . Then the correlation C2 function PWG

is modified as follows

C2(Q) = 1 + λe−Q
2R2 →

1 + λe−Q
2
outR

2
out−Q2

sideR
2
side−Q2

longR
2
long , (3)

where Qlong is component of q parallel to the
beam, Qout parallel to the pair transverse mo-
mentum, and Qside perpendicular to other two.
Other fitting C2 functions are modified in similar
manner.

1.2 Construction of correlation C2

function

For the experimental measurement of the corre-
lations one need two Q distributions. One which
contains BEC – signal distribution N sig, and one
which does not – reference distribution N ref. In
all other respects they should be similar. By sim-
ple division of these two distribution we obtain
experimental correlation C2 function

C2 =
N sig

N ref . (4)

As signal distribution N sig is used distribution
of like-sign pions N±± from the same event, and
as reference distribution are used two different
distributions

• N+−: distribution of unlike-sign pion pairs
taken from the same event.

• N±±mix : distribution of like-sign pion pairs
taken from different events.

Real distributions are never ideal and so it
is with distribution N+− which has two main
drawbacks. First it should be corrected on fi-
nal state Coulomb interaction, second it contains
resonances like ρ, ω, K, K∗, . . . . Because of this
some area of Q distribution have to be excluded.

Distribution N±±mix has disadvantage in not pre-
serving dynamical correlations.
To obtain correct C2 correlation function it is

necessary to have same number of entries in signal
N sig distribution as it is in reference distribution
N ref.

1.3 Coulomb correction

The measured distribution of like-sign or
unlike-sign pion pairs Nmeas in presence of
Coulomb interaction is given by [Pratt, 1986]
[Gyulassy, 1997] [Juricic, 1989]

Nmeas = GN, (5)

where N is distribution free of Coulomb correla-
tions and G is Gamow penetration factor

G =
2πη

e2πη − 1
, (6)

where the Sommerfeld parameter η is defined as

η = ±αm|Q| . (7)

Here α is fine-structure constant (1/137) and m
is pion mass. The plus sign is for like-sign pion
pair and the minus sign for unlike-sign pion pair.

1.4 Pair transverse momentum

Pair transverse momentum is defined as follows

kT =
|~pT, 1 + ~pT, 2|

2
(8)

2 Dataset and event selection

For the analysis were used minimum bias events
collected in 2010 in the ATLAS experiment. The
number of selected events is about 20 million.

2.1 Event selection

The events selected for the analysis must meet
these requirements:

• The event must not have a cosmic tag.

• The event must have more or equal than 2
reconstructed tracks.

• The event must have only one primary ver-
tex: 1 primary vertex and 0 secondary ver-
tices.
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Description Track cut

Track pseudorapidity |η| < 2.5
Track transverse momentum pT > 100 MeV
Number of hits per track in pixel detector trk_nPixHits > 0
Number of hits in B-layer if expected trk_nBLHits > 0
Number of hits in SVX if track pT is in (100, 200) MeV trk_nSCTHits ≥ 2
Number of hits in SVX if track pT is in (200, 300) MeV trk_nSCTHits ≥ 4
Number of hits in SVX if track pT > 300 MeV trk_nSCTHits ≥ 6
Track to vertex minimal transverse distance |d0| < 1.5 mm
Track to vertex minimal longitudinal distance |z0 sin(θ)| < 1.5 mm
χ2 cut for track pT > 10, 000 MeV Prob(χ2, ndf) ≥ 0.01

Table 1: Track selection cuts, θ is azimuthal track angle, and ndf ≡ is number of freedom degrees.

2.2 Track selection

To remove main sources of background and re-
construction errors additional cuts were applied
to the tracks, these cuts are summarized in Ta-
ble 1.

2.3 Track – track correction

The standard ATLAS procedure for track correc-
tion was applied. It includes correction on

• the reconstruction track efficiency, ε(pT , η),
taken as a function of pseudorapidity η and
transverse momentum pT .

• The fraction of secondary particles,
fsec(pT , η).

• The fraction of selected tracks with the cor-
responding primary particles outside of the
selected kinematic region fokr(pT , η).

• The fake tracks ffake(pT , η).

2.4 Detector Q resolution

The ATLAS detector Q resolution was investi-
gated using the track transversal pT and lon-
gitudinal pL momentum resolution. It was ob-
served that at small Q the absolute resolution is
σ(Q ≈ 0) = 5 MeV. To exclude the region of
possible two track fake reconstruction a small Q
threshold was introduced, Q > 20 MeV, as a min-
imal Q between two tracks.

3 Results

To eliminate pair momentum along the beam the
analysis was performed in LCMS (Longitudinally
Co-Moving System). Every pair was boosted
along the beam to have Pz = 0. All particles
in analysis were considered to be pions although
there is small fraction of kaons and other par-
ticles. The number of like-sign pion pairs used
in analysis in each multiplicity N and transverse
momentum kT range is shown in Table 2.

N No. pairs kT No. pairs
[108] [MeV] [108]

all 18.29 all 18.29
2 – 10 0.31 0 – 100 0.92
10 – 20 1.32 100 – 200 2.31
20 – 30 2.25 200 – 300 3.02
30 – 40 2.85 300 – 400 2.84
40 – 50 2.96 400 – 500 2.31
50 – 60 2.66 500 – 600 1.77
60 – 70 2.12 600 – 700 1.32
70 – ∞ 3.82 700 – 1000 2.21

1000 – 1500 1.17
1500 – ∞ 0.44

Table 2: The number of pairs in each N and kT range.

3.1 Fitting

Experimental correlation C2 function was fitted
with overall four different fitting C2 functions:
PWG, PWE, OAG and OAE. In order to cre-
ate complete fitting function these functions were
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multiplied by normalization constant C0

C ′2 = C0C2. (9)

Normalisation constant C0 was in all fits near one.
In case of reference distribution N+− Q range

from 350 to 750 was excluded from the fit.
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Figure 2: Projections of the 3D correlation functions
for multiplicity range from 30 to 40 and reference dis-
tribution N+−. To make projection other components
are integrated in range 0 − 200 MeV. On the x-axes
are, from top to bottom, Qout, Qside, and Qlong in
MeV.

In Figure 2 and Figure 3 is, as example of
fit, shown projection of 3D correlation C2 func-
tion as dots and corresponding fitting functions
as colour lines. Any of the fitting C2 functions
does not describe the shape of the experimen-
tal correlation C2 function perfectly; however, the
width is reasonably reproduced. Main reason is,
that the source distribution is neither Gaussian
nor exponential. Great disproportion, in range
350 − 750 MeV, between data and fit in projec-
tion on qside are mentioned resonances, this range
was excluded from the fit.
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Figure 3: Projections of the 3D correlation function
for kT range from 300 to 400 MeV and reference dis-
tribution N±±

mix . To make projection other components
are integrated in range 0 − 200 MeV. On the x-axes
are, from top to bottom, Qout, Qside, and Qlong in
MeV.

In Figure 3 can be seen acceptance hole in qout
projection near 700 MeV. It is due to a combi-
nation of lower pT cut-off and the selected kT
range. The range and position of the acceptance
hole depend on kT selection, and for higher kT
ranges disappear. However, in first kT range is
its position at small Q, because of that results
in this range can’t be taken seriously. They are
included only for sake of completeness.

3.2 Reference distribution N±±mix

Dependency on multiplicity N

The results of the fit are shown on Figure 4 – 8.
The strength of correlation λ is relatively inde-
pendent on multiplicity N for Gaussian forms of
correlation C2 function and for exponential forms
it rises up to one. There is strong correlation be-
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Figure 4: λ dependency on multiplicity N for refer-
ence distribution N±±

mix .
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Figure 5: Rout dependency on multiplicity N for ref-
erence distribution N±±

mix .

tween Gaussian forms of correlation C2 function.
All three radii Rout, Rside and Rlong rise with

multiplicity N . Main interest is in evolution of
Rout and Rside, which can be better seen in ratio
in Figure 8. First the ratio falls with multiplic-
ity, than the exponential forms stay constant and
the Gaussian forms slightly rise. This is, except
slight rise in Gaussian forms, in agreement with
previous heavy-ion measurements by RHIC or pp
measurements by ALICE [Aamodt, 2011]. It is
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Figure 6: Rside dependency on multiplicity N for ref-
erence distribution N±±

mix .
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Figure 7: Rlong dependency on multiplicity N for ref-
erence distribution N±±

mix .

believed, that the larger the produced multiplic-
ity, the more self-interacting and collective is the
produced system.

Dependency on pair transverse momen-
tum kT

Dependency on transverse momentum kT of co-
herence factor λ has similar evolution for all four
fitting C2 functions. First it falls with kT , around
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Figure 8: Rout/Rside ratio dependency on multiplicity
N for reference distribution N±±

mix .
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Figure 9: λ dependency on pair transverse momentum
kT for reference distribution N±±

mix .

500 MeV it has its minimum and than rises, in
last bin above one (Figure 9).

Hadronization radius in all three directions falls
with transverse momentum rapidly (Figure 10 –
12). The Rout/Rside ratio is shown in Figure 13.
The ratio falls with transverse momentum kT ,
this result is in agreement with experiment AL-
ICE.
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Figure 10: Rout dependency on pair transverse mo-
mentum kT for reference distribution N±±

mix .
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Figure 11: Rside dependency on pair transverse mo-
mentum kT for reference distribution N±±

mix .

3.3 Reference distribution N+−

Dependency on multiplicity N

The correlation factor λ is, relatively independent
on multiplicity N for Gaussian forms of correla-
tion C2 function. For exponential forms it rises
with N in case of PWE and falls in case of OAE
(Figure 14).
Hadronization radii Rout, Rside, Rlong rise with

multiplicity N (Figure 15 – 17). From the Fig-
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Figure 12: Rlong dependency on pair transverse mo-
mentum kT for reference distribution N±±

mix .
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Figure 13: Rout/Rside ratio dependency on pair trans-
verse momentum kT for reference distribution N±±

mix .

ure 18 can be seen difference in the evolution of
Rout and Rside. The ratio rises with multiplicity,
which is in contradiction with distribution N±±mix

and previous heavy-ion measurements by RHIC
or pp measurements by ALICE [Aamodt, 2011].
One of the reasons can be lower cut on low pT
pions (pT < 100 Mev).
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Figure 14: λ dependency on multiplicity N for refer-
ence distribution N+−.
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Figure 15: Rout dependency on multiplicity N for ref-
erence distribution N+−.

Dependency on pair transverse momen-
tum kT

The results in this section are most contradic-
tory. The correlation factor λ is relatively inde-
pendent on transverse momentum kT for all C2

functions except PWE, for which it rises with kT
(Figure 19). The hadronization radius Rout falls
with transverse momentum for all four correlation
C2 functions. Other two radii Rside and Rlong
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Figure 16: Rside dependency on multiplicity N for
reference distribution N+−.
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Figure 17: Rlong dependency on multiplicity N for
reference distribution N+−.

are constant for Gaussian forms of correlation C2

function, fall with kT for OAE and rise for PWE
functions. The ratio Rout/Rside falls with trans-
verse momentum kT .

4 Conclusion

The analysis confirmed that all three hadroniza-
tion radii rise with multiplicity N for both ref-
erence distributions. Hovever, the evolution of
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Figure 18: Rout/Rside ratio dependency on multiplic-
ity N for reference distribution N+−.
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Figure 19: λ dependency on pair transverse momen-
tum kT for reference distribution N+−.

the radius Rout/Rside is not in agreement with
previous measurements in case of N+− reference
distribution. The dependency of hadronization
radii Rout, Rside, Rlong on transverse momentum
kT is decreasing and is in agreement with previ-
ous measurements.
Simple exclusion of range of pair momentum

difference Q from fit might not be enough to elim-
inate all resonances or other underlying processes
in N+− reference distribution. The key role may
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Figure 20: Rout dependency on pair transverse mo-
mentum kT for reference distribution N+−.
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Figure 21: Rside dependency on pair transverse mo-
mentum kT for reference distribution N+−.

also play low pT particles, which are accepted
from 100 MeV up.
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Figure 23: Rout/Rside ratio dependency on pair trans-
verse momentum kT for reference distribution N+−.
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Abstrakt
Využívanie  rádioterapie  na  liečbu  onkologicky
chorých  pacientov  vyžaduje  zabezpečenie
dostatočnej  radiačnej  ochrany  pre  pracovníkov,
ktorí  sa  výrazne  podieľajú  na  úspešnom  procese
liečby.  V  našej  práci  sme  sa  zamerali  na
rádioterapeutických asistentov a klinických fyzikov
na Onkologickom ústave Sv. Alžbety v Bratislave
(OÚSA).  Vyhodnotili  sme  stav súčasnej  radiačnej
ochrany  na  pracovisku  a  overili  spoľahlivosť
používanej osobnej dozimetrie.  Časť obsahu práce
sme venovali aj princípom radiačnej problematiky,
kde  sme  popísali  zdroj  roptýleného  žiarenia  v
rádioterapii a používané systémy na jeho detekciu. 

Experimentálnou  časťou  práce  bolo  meranie
rozptýleného  žiarenia  v  prostredí,  ktoré  je  pre
pracovníka rizikové, teda v okolí hlavice lineárneho
urýchľovača častíc s energiou 18 MeV.

Kľúčové slová: Rádioterapia, Dozimetria, Lineárny
urýchľovač,  Rozptýlené žiarenie, Radiačná ochrana

1 Úvod
Nádorové  ochorenia  patria  medzi  celosvetovo
najčastejšie  príčiny  smrti.  Svetová  zdravotnícka
organizácia (WHO) odhaduje,  že 7,6 milióna ľudí
zomrelo  na  rakovinu v  roku  2005 a  84  miliónov
zomrie na túto chorobu v priebehu nasledujúcich 10
rokov v prípade, že sa nevytvoria žiadne opatrenia. 

Viac ako 70 % všetkých úmrtí  na rakovinu sa
vyskytuje v krajinách s nízkym a stredným príjmom
(LMCs)  z  dôvodu  limitov  alebo  neexistencie
zdrojov  pre  prevenciu,  diagnostiku  a  liečbu.  V
krajinách s vysokým príjmom, zhruba 50% nových
prípadov rakoviny vyžaduje rádioterapiu aspoň raz.
Kvôli rôznym typom nádorov, pokročilým stavom
jednotlivých prípadov a nedostatku iných zdrojov sa
predpokladá,  že  množstvo  nových  prípadov
vyžadujúcich rádioterapiu sa bude zvyšovať najmä
v LMCs. [IAEA, 2010]

Pri  liečbe  pacientov  s  nádorovým  ochorením
pomocou  ionizujúceho  žiarenia  (rádioterapia)  je

nutné  dodržiavať  predpisy zakotvené  v legislatíve
vo vzťahu k pacientom, ako aj k pracovníkom. Za
účelom  monitorovania  absorbovanej  dávky  u
pracovníkov  sú  pracovníci  v  kontrolovaných
pásmach  povinní  nosiť  osobné  dozimetre  (napr.
TLD,  OSL),  ktoré  spomínanú  veličinu  orientačne
stanovujú. 

Cieľom  radiačnej  ochrany  na  pracoviskách  je
vytvorenie  optimálnych  podmienok  pre  prácu  s
ionizačným žiarením a zníženie dávky u pacientov
na  čo  najnižšiu,  rozumne  dosiahnuteľnú  úroveň.
Znížiť  absorbovanú  dávku  u  klinických
pracovníkov  v  oblasti  rádioterapie  je  možné
viacerými  spôsobmi:  znížením  počtu  pacientov,
zvýšením  počtu  pracovníkov,  no  predovšetkým
bezpečnostnými opatreniami.

1.1 Cieľ práce

V našej práci sme sa zamerali na meranie zaťaženia
rádioterapeutických asistentov a klinických fyzikov
OÚSA.  Zaťaženie  pracovníkov  bolo  na  tomto
pracovisku pravidelne monitorované každý mesiac
pomocou  osobných  termoluminiscenčných
dozimetrov TLD100 (dodávateľ Slovenská legálna
metrológia).  Motiváciou  k  overeniu  spoľahlivosti
týchto zariadení bola súťaž, z ktorej mal vyjsť nový
dodávateľ  služby  osobnej  dozimetrie  na   OÚSA.
Osobné  dozimetre  TLD  100  sme  porovnávali  so
zariadeniami  OSL  (dodávateľ  VF,  a.s.),  a
samozrejme,  s  referenčnými  hodnotami
nameranými  Slovenským metrologickým ústavom
(SMÚ).

Ďalej sme uskutočnili  niekoľko ďalších meraní
rozptýleného  žiarenia  v  okolí  hlavice  lineárneho
urýchľovača  Varian  Clinac  2100CD,  ktoré  sme
vykonali  s  dvomi  rôznymi  detektormi  brzdného a
gama žiarenia Thermo RadEye G10 a Georadis RT-
30.

Istú  časť  práce  sme  venovali  aj  analýze
použitých techník, či už išlo o zdroj alebo detektory
IŽ.

Výsledky  meraní  môžu  slúžiť  pre  vytvorenie
optimalizačných  opatrení  na  pracovisku  (dizajn
pracoviska,  čas  strávený  s  pacientom  pri  hlavici
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urýchľovača po ožiarení s energiou 18 MeV, limit
počtu pacientov na deň a pod.).

2 Lineárny urýchľovač
Lineárne urýchľovače ako zdroj dopadajúcich častíc
majú  pred  izotopickými  rádioaktívnymi  zdrojmi
niekoľko predností:

1. Pomocou  lineárnych  urýchľovačov  je
možné získať nabité častice (e-) s energiou
4 až 25 MeV.

2. Po  vložení  ‒ najčastejšie  wolfrámového
terčíka  ‒ do dráhy elektrónov dochádza k
vzniku brzdného žiarenia (bremsstrahlung),
ktoré  sa  využíva  v  externej  rádioterapii.
[Usačev, 1982]

3. Urýchľovače  môžu  zabezpečiť  fluenciu
nabitých častíc o niekoľko rádov vyššiu ako
rádioaktívne  zdroje.  Intenzívny  zväzok
nabitých  častíc  dovoľuje  vytvoriť  vysoko
intenzívny  zdroj  monoenergetických
neutrónov.

4. Zariadenie  sme  schopní  kedykoľvek
vypnúť.

Nevýhodou  je,  že  pri  vytváraní
monoenergetického zväzku elektrónov dochádza k
interakcii  elektrónov mimo  požadovanej  energie s
materiálom hlavice – aktivácia hlavice.

Pri  vysokých  energiách  nad  10  MeV  môže
dochádzať  ku  (gama,  n)  reakcii  v  okolitom
materiáli, ktorá vedie k produkcii neutrónov.

Najčastejšie  sa  používajú  lineárne  urýchľovače
so  statickou  vlnou  (Obr.  1),  ktoré  nahradili
betatróny a mikrotróny. [Florek, 1983]

2.1 Lineárne  urýchľovače  v
rádioterapii

Na pokroku rádioterapie v posledných desaťročiach
má  veľkú  zásluhu  masívne  rozšírenie  lineárnych
urýchľovačov  (LINAC-ov)  s  využitím  moderných
počítačových  metód  pri  plánovaní  a  precíznom
ovládaní  všetkých  technických  zariadení
používaných  pri  ožarovaní.  V  evolúcii
medicínskych  urýchľovačov  nahradili  kruhové
urýchľovače  (betatróny,  mikrotróny),  pretože
ponúkali  možnosti  využívania  omnoho  vyšších
energií  fotónov.  So  svojím  kompaktným  a
hodnotným  dizajnom,  LINAC-y  ponúkajú
excelentnú  využiteľnosť  v  rádioterapii   širokými
možnosťami  voľby  rôznej  polohy  izocentra,
elektrónovou  alebo  megavoltovou  fotónovou
terapiou  so  širokou  škálou  použitých  energií. V
súčasnej  lekárskej  praxi  sú  lineárne  urýchľovače
elektrónov stále najrozšírenejšie typy urýchľovačov,
pretože  ich  výstavba  a  prevádzka  je  zatiaľ,  v
porovnaní  s  výstavbou  cyklických  urýchľovačov
ťažkých nabitých častíc, menej nákladná.

Ich komerčná výroba sa začala v Severnej Amerike
v roku 1962.

Obr. 1: Lineárny urýchľovač Varian Clinac 2100CD

Medicínske  LINAC-y  urýchľujú  elektróny  na
kinetickú  energiu  od  4  do  25  MeV  použitím
mikrovlnných  rádiofrekvenčných  polí  na
frekvenčnom  intervale  od  103  do  104  MHz.
Elektróny sú urýchľované na priamej  trajektórii  v
urýchľovacích  vlnovodoch,  v  priestore  medzi
kovovými segmentmi. Vo vnútri týchto segmentov
je intenzita elektrického poľa nulová (E = 0, F = 0),
častice  (elektróny)  sú  preto  urýchľované  len  v
priestore medzi  nimi (Obr. 2).  Elektróny na konci
svojej  dráhy  môžu  narážať  na  wolfrámový  terč,
ktorý  je  následne  zdrojom   brzdného  žiarenia.
[Holá, 2010]

Obr. 2: Schéma princípu urýchľovania častíc
lineárnym urýchľovačom.

Za  posledných  40  rokov  prešli  medicínske
LINAC-y niekoľkými vývojovými stupňami, ktoré
z  nich  spravili  extrémne  sofistikované  stroje  v
porovnaní  s  ich  predchodcami  v  šesťdesiatych
rokoch. V poslednom stupni vývoja  išlo, napríklad,
o  zavedenie  pokročilej  technológie  Multileaf
Collimator (MLC).

V  našich  meraniach  sme  používali  ako  zdroj
žiarenia  vysokofrekvenčný  lineárny  urýchľovač
Varian  Clinac  2100CD (Obr.  1),  ktorý  je
celosvetovo  najrozšírenejší  typ  lineárneho
urýchľovača v rádioterapii nádorových ochorení.
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2.2 Kvalita primárneho zväzku

Liečebný  zväzok  je  heterogénny  zväzok  fotónov
vytvorený  interakciou  urýchlených  elektrónov
zvyčajne s wolfrámovým terčom. Ide predovšetkým
o  brzdné  žiarenie,  aj  keď  malý  podiel  (rádovo
niekoľko  percent)  tvorí  aj  charakteristické
röntgenové  žiarenie.  Tvar  spektra  tohto  žiarenia
závisí nielen od kinetickej energie elektrónov, ale aj
od  zloženia  a  atómového  čísla  terča  a  filtra  a  v
neposlednom  rade  od  usmerňovacieho
(kolimačného) zariadenia. Pre klinickú prax nie je
podmienkou  úplná  znalosť  energetického  spektra,
no  napriek  tomu  by  pomohla  ku  lepšiemu
pochopeniu  a  modelovaniu  interakcií   zväzku
žiarenia  s  materiálom  fantómov  resp.  tkanivami
pacientov. [Van Dyjk, 1999]

3 Rozptýlené žiarenie
Rozptýlené žiarenie (RŽ) je žiarenie, ktoré vzniká
pri  interakcii  žiarenia s  látkovým prostredím.   Pri
LINAC-u  vzniká  interakciou  vychýlených
elektrónov  s  materiálom  hlavice,  s  tieniacim  a
kolimačným  zariadením (MLC),  s  dozimetrickým
systémom,  s  pacientom,  so  stolom  a  takisto
vyhasínaním  aktivovaných  kovových  súčastí
prístroja.  Najväčšia  produkcia  RŽ  je  v  hlavici
LINAC-u.  Aktivácia  kovov  prebehne  pri  ich
interakcii  s  urýchlenými  elektrónmi.  resp.  s
primárnym  zväzkom  brzdného  žiarenia.
Významným faktom je, že vytvorené RŽ zotrváva v
priestore a čase (ožarovňa) nezávisle od existencie
primárneho zväzku, teda aj po odpojení LINAC-u
zo  zdroja  elektrického  prúdu.  Jeho  intenzita  sa  s
časom  zoslabuje  podľa  zákona  rádioaktívnej
premeny.  Podľa  vlastností  premeny  je  teoreticky
možné určiť aj materiál, ktorý je zdrojom RŽ.

3.1 Neutrónové rozptýlené žiarenie

Medzi  radiačnú  záťaž  sa  zaraďuje  aj  pôsobenie
neutrónov – neutrónové žiarenie,  ktoré  vzniká pri
energiách LINAC-u zhruba nad 10 MeV, teda pri
energiách prevyšujúcich väzbovú energiu nukleónu
v  jadre.  Aj  tie  najmenej  energetické  neutróny
zapríčiňujú u človeka niekoľko krát väčšie radiačné
zaťaženie ako akékoľvek fotónové žiarenie. Naviac,
neutróny so strednými energiami a rýchle neutróny
majú až 20-krát väčšie váhové faktory. [Holá, 2010]

3.2 Detekcia rozptýleného žiarenia

Počas  nášho  experimentu  sme  využili  niekoľko
typov detekčných systémov:

1. Osobné  dozimetre  TLD100  (Obr.  3),
TLD600, OSL InLight Model2 a Neutrak

2. Geiger-Müllerov  (G-M)  počítač  Thermo
RadEye G10 pre detekciu gama žiarenia

3. Scintilačný  detektor  Georadis  RT30  pre
detekciu  gama  žiarenia  spolu  s  héliovou
trubicou pre detekciu neutrónového žiarenia
(Obr. 4)

4. Bonnerove sférické neutrónové dozimetre

Pomocou  spomenutých  systémov  sme   overili
funkčnosť a spoľahlivosť osobnej dozimetrie, ktorá
slúžila  k  monitorovaniu  pracovníkov  oddelenia
rádioterapie  na  OÚSA,  a  zároveň  sme  s  určitou
presnosťou  stanovili  aj  hodnoty  príkonov
dávkového  ekvivalentu  a  ich  časový  pokles  na
pracovisku.

Obr. 3: Osobný dozimeter TLD100 využívajúci
princíp termoluminiscencie kryštálov.

Obr. 4: Scintilačný detektor gama žiarenia s héliovou
trubicou pre detekciu neutrónového žiarenia.

4 Vyhodnotenie systémov 
osobnej dozimetrie

Pracovníci Onkologického ústavu Sv. Alžbety boli
vystavení vplyvu IŽ jednak v ovládacej miestnosti a
jednak  v  ožarovni  LINAC-u  Varian  Clinac
2100CD.

Z  databázového  modulu  RT  chart   v  systéme
ARIA Oncology Information System 8.6 (výrobca
Varian Medical Systems) sme zistili celkový počet
monitorovacích  jednotiek  (MU),  ktoré  boli
vyžiarené na LINAC-u.  Tieto jednotky sú mierou
hodnotenia dávky aplikovanej  urýchľovačom (100
MU = 1 Gy, pole 10 x 10 cm, OK = 100 cm v hĺbke
maxima vo vode).
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V čase  výskumu  bol  na  pracovisku používaný
typ  osobného  dozimetra  TLD100.  Kvôli  ponuke
osobnej  dozimetrie  OSL  od  iného  poskytovateľa
služby  (VF,  a.s.)  bolo  nutné  porovnať  oba  typy
osobných dozimetrov.

4.1 TLD100 a OSL InLight Model2

Vyhodnotenie pomeru (PTLD) osobných dozimetrov
TLD100  sme  vykonali  na  základe  referenčných
hodnôt,  známych  hodnôt  mesačného  hĺbkového
dávkového  ekvivalentu  HP (10)  u  pracovníkov  a
známej dávky,  ktorá bola na pracovisku vyžiarená
lineárnym  urýchľovačom.  Na  mieste  pracovníka
(sedadlo  pri  ovládacom  pulte)  v  ovládacej
miestnosti  bola  po  vyžiarení  500  monitorovacích
jednotiek  (MU)  nameraná  referenčná  dávka  83,3
pSv/MU.  Dávkový  ekvivalent  pracovníka
predstavoval za jeden mesiac (január 2011) HP (10)
= 0,33 mSv. Celkový priemerný počet vyžiarených
monitorov  LINAC-om  bol  na  jeden  referenčný
osobný  dozimeter  366  500  MU  počas  jedného
mesiaca. Údaje sme prepočítali podľa vzťahu:

Údaje  pre  OSL  dozimetre  sme  vyhodnotili
obdobne podľa rovnakého vzťahu:

Po  overení  vyhodnocovaných  dozimetrov
pomocou  kalibračných  hodnôt  podľa  Tab.  1
(Príloha)  sme  hodnoty  pomerov  upravili
nasledovne:

1. TLD100: PTLD  = 11
2. OSL InLight Model2: POSL= 3

Z  uvedených  výsledkov  vyplýva,  že  osobné
dozimetre TLD100 absorbovali  11-násobne vyššiu
dávku  v  porovnaní  s  referenčnou  dávkou
spôsobenou  fotónovým  žiarením  na  pracovisku
LINAC-u  kým  osobné  dozimetre  OSL  InLight
Model2  v  rovnakom  porovnaní  absorbovali  3-
násobne vyššiu dávku.

4.2 Neutrónová osobná dozimetria

Porovnanie  nameranej  dávky  u  testovaných
osobných dozimetrov s referenčnými hodnotami je
uvedené  v  Tab.  3  (Príloha).  Referenčné  hodnoty
boli namerané Slovenským metrologickým ústavom
s  pomocou  Bonnerových  sférických  detektorov.
Tieto  detektory  dosahujú  relatívnu  neistotu,  ktorá
nie je spravidla menšia ako 15 %.

5 Dozimetria rozptýleného 
žiarenia

Za  cieľ  prvého  merania  na  klinickom pracovisku
sme  si  položili  objasnenie  spádu  rozptýleného
žiarenia  resp.  dávkového  príkonu  po  vypnutí

generátora žiarenia v čase rádovo niekoľkých hodín
v  okolí  hlavice  lineárneho  urýchľovača  Varian
Clinac 2100CD (Obr. 1).

Obr. 5: Hlavica lineárneho urýchľovača 
s vyznačenými polohami umiestnenia dozimetra počas

merania rozptýleného žiarenia v okolí hlavice.
Rádioterapeutický asistent sa vyskytuje väčšinu času

pri manipulácii s pacientom v bode 1.

5.1 Meranie  s  dozimetrom  Thermo
RadEye G10

Meranie  sme  vykonali  s  dozimetrom  Thermo
RadEye  G10  na  hlavici  LINAC-u  v  bodoch
znázornených  na  Obr.  5.  Výsledkom  je  Tab.  4
(príloha), z  ktorej  sme  zostavili  graf  pre  vybraný
bod  0,  ako  miesto  s  najvyšším  dosiahnutým
príkonom (Obr. 6). Z grafu môžeme vidieť, že aj po
60  hodinách  (bežná  víkendová  prestávka  medzi
ožarovaním) bol dávkový príkon v bode merania č.
0  na  úrovni  Ht  =  5  μSv/h.  Do  úvahy  je  však
potrebné brať detekčné vlastnosti prístroja (Tab. 5 v
prílohe), štatistickú neistotu a metodiku práce.

Obr. 6: Graf časového poklesu príkonu dávkového
ekvivalentu zostrojený z údajov Tab. 4 (príloha) pre
vybraný bod na hlavici LINAC-u (bod 0 podľa Obr.

5). Závislosť bola nameraná detektorom Thermo
RadEye G10 a ohodnotená relatívnou neistotou

detekcie prístroja prevzatou z manuálu. Parametre
ožiarenia: 500 MU, pole 10x10 cm, gantry 90°.
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5.2 Meranie  s  dozimetrom  Georadis
RT30

Motivovaní predchádzajúcim meraním sme navrhli
podobné meranie, ktoré sme vykonali s kvalitnejším
gama/neutrónovým  dozimetrom  Georadis  RT30
(Obr. 4), ktorého technické parametre uvádzame v
Tab. 6 v prílohe, a s príslušným softvérom. Cieľom
tohto  merania  bolo  takisto  zistiť  časový  pokles
príkonu  dávkového  ekvivalentu  s  korekciou  na
počiatočné  hodnoty  príkonov  spôsobených
aktiváciou materiálu. 

Na začiatku merania sme po prvom ožiarení 500
MU v daný deň odmerali aktuálne hodnoty.

Poloha dozimetra Ht [µSv/hod]

0 10,5 ± 0,5

10 1,1 ±  0,1

1 2,6 ±  0,2

2 2,2 ± 0,1

3 3,1 ±  0,2

4 5,5 ± 0,3

5 6,1 ± 0,3

Stolička ovládacia
miestnosť

0,05 ± 0,01

Tab. 7: Hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu
po prvom ožiarení dávkou 500 MU.

Funkcia zariadenia bola podmienená vykonaním
kontroly  systému,  a  to  s  energiou  urýchľovania
elektrónov  E =  6  MeV,   základným kalibračným
poľom 10 x 10 cm a dávkou 300 MU (dávka Ht = 3
Gy/min v maxime). Uhol natočenia hlavice (gantry)
sme pre všetky merania  volili  90˚, kedy primárny
zväzok  smeruje  na  stenu  susediacu  s  ovládacou
miestnosťou.

Polohu  dozimetra  sme  určovali  podľa  Obr.  5.
Dávkový  príkon  sme  v  každom  bode  merania
merali  po dobu 20 minút.  Počas žiarenia 500 MU
(dávka  Ht  =  5  Gy/min  v  maxime)  bol  dozimeter
umiestnený v ovládacej miestnosti. Počas tejto doby
sme detekovali neutróny (Obr. 7), ktorých výskyt je
sprievodným  javom  aplikácie  brzdného  žiarenia
lineárnym urýchľovačom.

Obr. 7: Graf početností neutrónov nameraných 
v ovládacej miestnosti počas ožarovania Parametre

ožiarenia: 500 MU, pole 10x10 cm, gantry 90°.

Po  skončení  ožarovania  na  lineárnom
urýchľovači  sme  vošli  do ožarovacej  miestnosti  a
dozimeter po odčítaní hodnôt premiestňovali medzi
príslušnými  polohami.  Dávkový  príkon  sme
vzhľadom na našu vlastnú  radiačnú ochranu, dĺžku
otvárania dverí do ožarovne po skončení ožarovania
a obmedzený rozsah dozimetra nehodnotili od času
t = 0 s, ale až od t = 60 s. Detektor sa automaticky
stabilizoval  na  pozadie.  Podľa  charakteristiky
prístroja  uvedenej  v  manuáli  sme  nameraným
hodnotám  automaticky  priraďovali  relatívnu
nelinearitu dávkového príkonu Δ = 5 %. 

Pre  porovnanie  s  predchádzajúcim  meraním  s
dozimetrom  Thermo  RadEye  G10  uvádzame
závislosť  nameranú  v  bode č.  0  (Obr.  8).  Všetky
namerané závislosti sú kompletne uvedené v prílohe
na Obr. 9.

Obr. 8: Časový pokles príkonu dávkového
ekvivalentu nameraný vo vybranom bode na hlavici

LINAC-u (bod 0 podľa Obr. 5). Závislosť bola
nameraná detektorom Georadis RT30 a ohodnotená
relatívnou neistotou detekcie prístroja. Parametre

ožiarenia: 500 MU, pole 10x10 cm, gantry 90°.

Minimálna  hodnota  rozptýleného  žiarenia  v
ožarovni  bola  po  20  min.  v  bode  10,  keď klesol
dávkový príkon po 20 min. na 17 nSv/min. Hodnoty
v tomto bode môžeme zjednodušene považovať za
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pozadie zariadenia. Pri analýze výsledkov z meraní
č.  2  až  8 treba mať  na pamäti,  že  hodnota  RŽ v
meraných  bodoch  je  zvýšená  kvôli   aktivácii
materiálov hlavice  počas predchádzajúcich meraní
žiarenia  s  energiou  zväzkov  18  MeV.  Rôzny
priebeh vymierania jednotlivých častí  LINAC-u je
spôsobený rôznym materiálovým zložením v danej
oblasti.  Ťažšie  prvky  sú  aktivované  viac  (vyšší
príkon, rýchly pokles s časom), ľahšie menej (nižší
príkon, pomalý pokles s časom).

Cieľom ďalšieho,  podobného  merania  bolo  čo
najlepšie odhadnúť nasýtenie rozptýleného žiarenia
počas bežnej klinickej prevádzky zariadenia. 

Simulujúc prevádzku, vykonali sme niekoľko po
sebe opakujúcich sa 500 MU, 18 MeV ožiarení s  5
min.  prestávkou  medzi  nimi.  Nasycovanie
dávkového príkonu je možné vidieť na Obr. 10.

Obr. 10: Závislosť  nasycovania rozptýleného žiarenia
vytvorená z bodov nameraných po 1 min. od aplikácie
500MU 18X (500MU/min) so 6 min. intervalom medzi

jednotlivými aplikáciami. Údaje vyhodnotené na
hlavici (bod 0 podľa Obr. 5) sme upravili vzhľadom
na ich pomer k hodnotám uvedeným v Tab. 7, čím

sme do určitej miery potlačili vplyv aktivácie
materiálov z predchádzajúcej prevádzky

urýchľovača.

Maximálne  odmerané  nasýtenie  sa  prejavilo
korigovaným  dávkovým  príkonom  260  ±  13
nSv/min.  Relatívna  nelinearita  detekcie  žiarenia
bola  na  úrovni  Δ  =  5  %.  Jej  korekciu  sme
nevykonávali.  Pre  všetky  merania  sme  používali
statické polia LINAC-u.

6 Záver
Cieľom  tejto  práce  bolo  získanie  objektívnych
výsledkov, na základe ktorých bude možné vytvoriť
opatrenia  na  zlepšenie  monitorovania  radiačnej
ochrany  na  pracovisku  lineárnych  urýchľovačov
Onkologického  ústavu  Sv.  Alžbety  v  Bratislave.
Práve  spoľahlivý  monitoring  umožňuje  v
zdravotníckych  zariadeniach  ekonomickú  analýzu

počtu pracovníkov a potrebných stavebných úprav
pracoviska.

Radiačná  ochrana  je  však  vo  všeobecnosti
závislá aj na legislatíve v danej krajine, teda aj na
Slovensku.  Jej  skvalitňovanie  je  preto  často
spomalené  práve  zdĺhavým  procesom  tvorby
príslušných  zákonov  resp.  ich  aktualizácie.
Príkladom  je  zavádzanie  nových medzinárodných
štandardov  ICRP103  z  roku  2007,  ktoré  v  roku
2013  ešte  neboli  v  slovenskej  legislatíve  stále
zakotvené.

6.1 Vyhodnotenie osobnej dozimetrie

Z meraní a overenia osobných dozimetrov (Kap. 4)
vyplynulo, že používané osobné dozimetre TLD100
požiadavkám nevyhovovali, kým NBG (TLD600) a
OSL  InLight  Model2,  naopak,  požiadavkám
vyhovovali.  Typ  TLD100  nie  je  vhodný  pre
zmiešané polia a energie 18 MeV, pretože výrazne
nadhodnocoval  absorbovanú  dávku,  akú  mohli  v
danom prostredí spôsobiť fotóny,  čo nasvedčovalo
jeho  citlivosť  aj  na  iné  druhy  žiarenia.  Od
používania  osobných  dozimetrov  typu  TLD100
preto  pracovisko  upustilo  a  nahradilo  ich  novým,
vhodnejším  typom  osobného  dozimetra  OSL
InLight  Model2,  ktorý  súčasne  spĺňa  požadované
technické  aj   ekonomické  požiadavky.  Vzájomné
porovnanie  testovaných  osobných  dozimetrov
uvádzame  v  Kap.  4.1  resp.  Tab.  1  a  Tab.  2  v
prílohe.

Testované  neutrónové  osobné  dozimetre  sme
porovnali  s  referenčnými  hodnotami  v  Tab.  3
(Príloha). Oba  testované  dozimetre  preukázali
akceptovateľné  výsledky  v  rámci  štandardnej
neistoty  udanej  poskytovateľmi  zariadení  a  sú
vhodné pre použitie v praxi.

6.2 Zaťaženie pracovníkov

Odhad  zaťaženia  pracovníkov  fotónovým
rozptýleným  žiarením  počas  klinickej  prevádzky
zariadenia  lineárneho  urýchľovača  s  energiou  18
MeV  Varian  Clinac  2100CD  možno  urobiť  z
meraní  závislostí  časového  poklesu  príkonu
dávkového ekvivalentu.

Hodnoty príkonov môžu v budúcnosti  poslúžiť
ako dobrý rádový odhad absolútnych hodnôt, ako aj
odhad  spádu  dávky  z  aktivovaných  materiálov  v
čase.

Meranie  takisto  preukázalo  prítomnosť
neutrónového poľa v priebehu prevádzky lineárneho
urýchľovača.  Na  jeho  spoľahlivú  dozimetriu  a
spektrometriu sme však nedisponovali dostatočnými
skúsenosťami a prístrojovým vybavením.

Spracovaním  údajov  o  zaťažení  pracovníkov
sme  prišli  k  záveru,  že  radiačná  ochrana  na
pracovisku bola v danom čase na vysokej úrovni, o
čom svedčia aj nízke hĺbkové dávkové ekvivalenty
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Hp(10)  u  pracovníkov  (Tab.  8)  v  porovnaní  s
dávkovým  limitom  Hp(10)  =  20  mSv  (Zákon  č.
345).

číslo Hp(10) Hp(10)

pracovníka december december

TLD100 OSL

[mSv] [mSv]

1 0,09 0,05

2 0,13 0,05

3 0,09 0,05

4 0,09 0,05

5 0,09 0,05

6 0,12 0,05

7 0,24 0,05

8 0,21 0,05

9 0,28 0,07

10 0,3 0,09

11 0,12 0,05

12 0,09 0,05

13 0,13 0,05

14 0,08 0,05

15 0,22 0,05
Tab. 8: Porovnanie mesačných dávok pracovníkov

nameraných súčasne dvomi typmi osobných
dozimetrov TLD100 a OSL InLight Model2.

Na základe dosiahnutých výsledkov, skúseností
a  poznatkov  získaných  počas  experimentu  a
princípu  znižovania  radiačného  zaťaženia  na  čo
najnižšiu,  rozumne  dosiahnuteľnú  úroveň,  sme
navrhli niekoľko optimalizačných opatrení. 

1. Na  pracovisku  by  bolo  vhodné  označenie
zón  podľa  stupňa  výskytu  IŽ.  Toto
opatrenie by tak mohlo pomôcť  obmedziť
pohyb  rádioterapeutických  asistentov  v
najrizikovejších  zónach  (v  blízkosti
tieniacich dverí a pod.).

2. Takisto  by  na  pracovisku  bolo  vhodné
zaviesť limit počtu pacientov za deň, ktorý
by  znížil  riziko  vyššieho  zaťaženia
pracovníkov, ako aj vyťaženie zariadenia v
porovnaní s pracoviskami v zahraničí.

3. Využitie  energie  18  MeV  by  sa  mohlo
obmedziť len na nutné prípady. 

4. Pri plánovaní opráv lineárneho urýchľovača
je  vhodné  začínať  s  prácou  v  pondelok,
kedy  je  rozptýlené  žiarenie  z  aktivovanej
hlavice na najnižšej úrovni.

Avšak  z  uvedených  návrhov,  pochopiteľne,
najmä  bod  2  naráža  na  snahu  prevádzkovateľa
rádioterapeutického  zariadenia  dosiahnuť  čo
najvyšší možný počet liečených pacientov.
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Abstrakt 

V práci sú konzervatívnym prístupom  odhadnuté 
efektívne dávky z najdôležitejších prírodných 
zdrojov žiarenia – radónu, torónu a ich produktov 
premeny, gama žiarenia rádionuklidov zemskej 
kôry, kozmického žiarenia a vnútorne 
deponovaných 

40
K a 

210
Pb, ktorým sú vystavení 

obyvatelia rodinných domov v obciach v okolí 
Mochoviec. Tieto potenciálne efektívne dávky sú 
zobrazené na mape oblasti a vypočítané pre 
jednotlivé obce. 
Kľúčové slová: Prírodné zdroje žiarenia, 
Mochovce, mapa radiačnej záťaže, radón 

1 Úvod 

Za normálnych okolností je najdôležitejším zdrojom 
ožiarenia obyvateľstva žiarenie z prírodných 
zdrojov. K externému ožiareniu prispieva gama 
žiarenie rádionuklidov prítomných v zemskej kôre, 
najmä primordiálny 

40
K, rádionuklidy, ktoré patria 

do uránového a tóriového premenového radu, 
kozmické žiarenie a v malej miere aj gama žiarenie 
rádionuklidov prítomných v atmosfére. Interné 
ožiarenie spôsobuje najmä radón (

222
Rn) a jeho 

produkty premeny, ktoré sa do tela dostávajú 
inhaláciou a spôsobujú ožiarenie dýchacích ciest 
a pľúcneho tkaniva. Ďalšími rádionuklidmi 
prispievajúcimi k vnútornému ožiareniu sú hlavne 
40

K (ingesciou), torón (
220

Rn) so svojimi produktmi 
premeny (podobným spôsobom ako radón) a 

210
Pb 

(ingesciou aj inhaláciou) [Eisenbud a Gesell, 1997]. 
Zhodnoteniu radiačnej záťaže od prírodných 

rádionuklidov sa venuje veľa prác, pretože takéto 
ohodnotenie je možné urobiť pre každú zemepisnú 
oblasť. Niektoré z nich využívajú aj geografické 
informačné systémy pre zostrojenie predikčných 
máp koncentrácie určitých rádionuklidov, prípadne 
dávkových príkonov žiarenia z prírodných zdrojov 
[Licínio et al., 2013; Bashier et al., 2012]. 
Komplexnému hodnoteniu radiačnej záťaže z 
prírodných zdrojov na území Kanady so zobrazením 
na mapách sa venuje práca [Grasty a LaMarre, 

2004]. V našej práci sme pri hodnotení efektívnych 
dávok z jednotlivých zdrojov často postupovali 
podobne. 

Oblasť okolia Mochoviec sme si pre zhodnotenie 
radiačnej záťaže z prírodných zdrojov vybrali preto, 
že v tejto oblasti môže byť užitočné poznať 
radiačnú záťaž od prírodného pozadia pre prípadný 
odhad celkovej efektívnej dávky vrátane 
antropogénnych zdrojov žiarenia. V tejto oblasti je 
tiež dostupná hustá sieť meraní koncentrácie 
rádionuklidov obsiahnutých v zemskej kôre 
a radónu v pôdnom vzduchu. Tieto dáta sú 
vlastníctvom Ministerstva životného prostredia SR 
(MŽP SR) a sú dostupné na mapovom serveri 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
(ŠGÚDŠ) [ŠGÚDŠ, 2008].  

Pre oblasť okolia Mochoviec bola vypracovaná 
epidemiologická štúdia, v ktorej je podrobne 
zhodnotený zdravotný stav obyvateľov žijúcich na 
tomto území [Letkovičová et al., 2002]. V tejto 
práci bolo na zdravotných indikátoroch okrem iného 
dokázané, že negatívne environmentálne pôsobenie 
výstavby a prevádzky jadrových elektrární 
Mochovce neexistuje.  

Z prírodných zdrojov žiarenia má špecifický 
účinok na zdravie človeka inhalácia radónu a jeho 
produktov premeny, je to jedna z príčin vzniku 
rakoviny pľúc. Vyhodnoteniu rizika vzniku 
rakoviny pľúc v dôsledku inhalácie radónu a jeho 
produktov premeny v pobytových priestoroch sa 
podrobne venovala práca [Darby et al., 2005]. 
Vzťah medzi dávkou a účinkom zistený v tejto práci 
sa zdal byť lineárny bez prahu a bolo zistené, že 
navýšenie relatívneho rizika vzniku rakoviny pľúc 
má hodnotu 16% pri navýšení objemovej aktivity 
radónu v pobytových priestoroch o 100 Bq·m

-3
. Na 

vznik rakoviny pľúc majú však vplyv aj iné faktory, 
napr. oveľa väčší vplyv ako radón má fajčenie. 

2 Metódy hodnotenia efektívnej 
dávky 

Pri výpočte celkovej efektívnej dávky sme brali do 
úvahy tieto zdroje: externé ožiarenie gama žiarením 
238

U a 
232

Th vrátane ich gama – rádioaktívnych 
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produktov premeny a
 40

K, ktoré sú prítomné v 
zemskej kôre, kozmické žiarenie, inhaláciu radónu a 
torónu s ich produktmi premeny vo vonkajšej 
atmosfére a v pobytových priestoroch a  interné 
ožiarenie 

40
K a 

210
Pb. 

2.1 Gama žiarenie zemskej kôry 

Na vyhodnotenie efektívnej dávky od gama žiarenia 
zemskej kôry sme využili dáta z mapového servera 
ŠGÚDŠ, konkrétne koncentráciu draslíka K [%], 
ekvivalentného uránu eU [ppm], ekvivalentného 
tória eTh [ppm] a súradnice pre daný merací bod 
a lokalitu [ŠGÚDŠ, 2008]. Zo spomínaných 
koncentrácií sme vypočítali dávkový príkon vo 
výške 1 m nad zemou podľa vzťahu [Løvborg, 
1984, Podľa: Daniel et al., 1996]: 

Da[nGy·h-1]=13,078K[%] +5,675eU[ppm]+2,494eTh [ppm]            

Ročnú efektívnu dávku sme vypočítali podľa 
vzťahu [UNSCEAR, 2000]: 

   

 kde f je konverzný faktor a T je doba pobytu 
v danom prostredí (vonkajšom alebo pobytovom). 
Zohľadnili sme aj efekt stavebných materiálov – pre 
pobytový priestor sme dávkový príkon vynásobili 
faktorom 1,2. Je to pomer dávkového príkonu od 
gama žiarenia hornín zistený pre Slovensko podľa 
[UNSCEAR, 2000]. 

2.2 Radón a torón 

Radón máva vo vonkajšej atmosfére zvyčajne nízke 
objemové aktivity, pre odhad efektívnej dávky sme 
použili priemernú hodnotu z objemových aktivít 
meraných v Bratislave v rokoch 1991 – 2009, ktorá 
je 5,24 Bq·m

-3
 [Bulko, 2010]. 

Radón v pobytových priestoroch prispieva 
k efektívnej dávke z prírodných zdrojov najviac. 
Hodnoty jeho objemových aktivít v domoch našej 
záujmovej oblasti sme až na pár výnimiek nemali 
k dispozícii. Na mapovom serveri ŠGÚDŠ sú 
prístupné namerané objemové aktivity radónu 
v pôdnom vzduchu [ŠGÚDŠ, 2008]. Koncentrácia 
radónu v domoch nezávisí len od jeho koncentrácie 
v pôdnom vzduchu, ale aj od vlastností pôdy, 
základov a stavebného materiálu domu, počtu 
podlaží a pod. Napriek tomu bola v práci [Barnet a 
Fojtíková, 2008] zostrojená priamka, ktorá dáva do 
súvisu radón v pobytových priestoroch a radón v 
pôdnom vzduchu pre danú lokalitu (obr. 1, sivá plná 
čiara). Dáta boli rozdelené do jednotlivých skupín 
(bodov) podľa dávkového príkonu gama žiarenia 
hornín. Pokúsili sme sa o zostrojenie podobnej 
priamky, keďže poznáme objemovú aktivitu radónu 
(OAR) v pôdnom vzduchu v rôznych lokalitách 
Slovenska a mali sme k dispozícii dáta z meraní 
v domoch, ktoré prebehli v rámci projektu [V4, 

2012] v obciach Čifáre, Nevidzany, (ležia na 
záujmovom území), Záhorskej Bystrici 
a Ružomberku (ležia mimo záujmového územia). 
Merania boli uskutočnené vo viacerých etapách, pre 
konzervatívny odhad sme vybrali priemerné 
hodnoty z etáp, kedy boli namerané najvyššie OAR. 
V našom prípade jednotlivé body priamky 
predstavovali vyššie spomenuté štyri lokality (obr. 
1, čierna priamka). Pri určovaní parametrov 
priamky boli brané do úvahy rozptyly dát v smere 
osi x a y. Fialová plocha na obr. 1 predstavuje 
rozmedzie priamok v rámci jednonásobku neistôt 
určenia smernice a priesečníka σa a σb. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Závislosť OAR v pobytových priestoroch od 

OAR v pôdnom vzduchu. σa a σb sú neistoty určenia 

smernice a priesečníku. 

Túto priamku sme potom využili na odhad OAR 
v pobytových priestoroch oblasti v okolí 
Mochoviec. Keďže body pre zostrojenie priamky sú 
len štyri, boli určené s veľkými neistotami a nie je 
jasné, či priamka je vhodným modelom pre vzťah 
radónu v pôdnom vzduchu a pobytovom priestore, 
takýto odhad je len veľmi približný. 

Na obr. 1 je vidno, že priamka zistená v práci 
[Barnet a Fojtíková, 2008] leží v rozmedzí neistôt 
určenia našej priamky. Naša priamka priraďuje 
rovnakým OAR v pôdnom vzduchu vyššie OAR 
v domoch, čo môže súvisieť s tým, že sme pre jej 
zostrojenie uvažovali OAR namerané v domoch 
v etapách, kedy boli ich hodnoty najvyššie. 

Torón vzhľadom na svoju krátku dobu 
polpremeny k radiačnej záťaži prispieva len málo. 
Efektívnu dávku od torónu a jeho produktov 
premeny sme odhadli na základe pomeru 
radón/torón. Pre vonkajšiu atmosféru sme použili 
pomer priemerných efektívnych dávok od radónu 
a torónu uvedených v [UNSCEAR, 2000]. Tento 
pomer mal hodnotu 13,5. Pre určenie pomeru 
radón/torón v pobytových priestoroch sme využili 
spomínané merania v domoch v štyroch lokalitách, 
kde boli s OAR súčasne merané aj objemové 

fTDaE  GySvf /7,0
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aktivity torónu. Pre pobytové priestory mal pomer 
radón/torón hodnotu 12,8. 

Efektívnu dávku E od radónu a torónu sme určili 
podľa vzťahu [UNSCEAR, 2000]. 

E = Astr · F · T · f 

kde Astr je stredná objemová aktivita radónu 
(torónu) v danom prostredí, F je rovnovážny faktor 
(typicky pre vonkajšiu atmosféru 0,6 a pre pobytový 
priestor 0,4), T je doba pobytu v danom prostredí a f 
je konverzný faktor umožňujúci prepočet  
na efektívnu dávku. Pre radón sme použili  
hodnotu  f = 9 nSv∙h

-1
·(Bq∙m

-3
)

-1
 a pre torón  

f = 40 nSv∙h
-1

·(Bq∙m
-3

)
-1

 [UNSCEAR, 2000]. 

2.3 Kozmické žiarenie 

Dávkový príkon od kozmického žiarenia závisí 
najmä od nadmorskej výšky, fázy 11 ročného 
solárneho cyklu a zemepisnej šírky. Tieto faktory 
zohľadňuje program CARI–6 vytvorený pre 
ohodnotenie dávkového príkonu od kozmického 
žiarenia leteckých posádok [CARI–6, 2011]. My 
sme ho použili na výpočet dávkového príkonu od 
kozmického žiarenia v jednotlivých obciach. Pre 
celú oblasť sme uvažovali jednu zemepisnú šírku 
a dĺžku a rok 2004, v ktorom mal dávkový príkon 
približne rovnakú hodnotu ako priemer za celý 11 
ročný cyklus. Nadmorskú výšku sme zadávali podľa 
nadmorskej výšky danej obce. Pre zostrojenie mapy 
sme uvažovali pre celú oblasť jednu priemernú 
hodnotu dávkového príkonu. Konverzný faktor na 
prepočet dávky na efektívnu dávku sme použili 
f = 0,7 Sv/Gy [UNSCEAR, 1988 Podľa: Daniel et 
al., 1996]. Zohľadnili sme aj tienenie budov, pre 
pobyt vnútri sme použili tieniaci faktor 0,8 
[UNSCEAR, 2000]. 

2.4 Ostatné príspevky 

Z ostatných príspevkov sme brali do úvahy 
najdôležitejšie vnútorne deponované rádionuklidy – 
40

K a 
210

Pb. Pre ročnú efektívnu dávku sme použili 
len priemerné tabuľkové hodnoty podľa 
[UNSCEAR 1988, Podľa: Eisenbud a Gesell, 1997]. 
Pre 

40
K je to 180 μSv/rok a pre 

210
Pb 120 μSv/rok.  

2.5 Spracovanie do mapy 

Dáta sme spracovali do mapy pomocou programu 
Surfer 11 [Surfer 11, 2013]. Hodnoty v bodoch, v 
ktorých neboli uskutočnené merania boli dopočítané 
metódou kriging. Ako podkladovú mapu sme 
použili Mapový podklad © Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej  republiky, 
dostupný na stránkach Geografického 

a kartografického ústavu Bratislava [GKÚ, 2013]. 
Tento mapový podklad a dáta sú v súradnicovom 
systéme Jednotnej trigonometrickej siete 
katastrálnej (S – JTSK). 

3 Výsledky a diskusia 

Na obr. 2 je mapa potenciálnych ročných 
efektívnych dávok z prírodných zdrojov. 
Potenciálnych preto, že ročná efektívna dávka je 
odhadnutá s príspevkom radónu a torónu 
v pobytových priestoroch aj v zatiaľ neobývaných 
oblastiach.  

Na mape (obr. 2) je vidno, že odhadnuté ročné 
efektívne dávky sú vysoké, niektoré prekročili 
hodnotu 23 mSv/rok. Pre porovnanie priemerná 
ročná efektívna dávka z prírodných zdrojov podľa 
UNSCEAR má hodnotu 2,4 mSv s typickým 
rozmedzím 1 – 13 mSv [UNSCEAR, 2008]. Tieto 
extrémne hodnoty sú spôsobené vysokými OAR 
v pôdnom vzduchu v daných oblastiach. OAR 
v pobytovom priestore sme odhadovali podľa 
priamky na obr. 1, takže vysoké OAR v pôdnom 
vzduchu sa museli automaticky prejaviť aj na 
vysokých odhadnutých OAR v domoch. 
V skutočnosti sa na OAR v domoch podieľa aj veľa 
iných faktorov. Extrémne hodnoty, ktoré vidno na 
mape, boli zistené skôr mimo obcí. Celkovo boli aj 
v obciach zistené pomerne vysoké ročné efektívne 
dávky (tab. 1). Ide však o konzervatívny odhad – 
skutočné  priemerné efektívne dávky budú 
pravdepodobne nižšie, keďže pri určovaní 
parametrov priamky sme brali do úvahy merania 
OAR v domoch len v etapách s najvyššími 
nameranými hodnotami. Väčšina hodnôt leží 
v rozmedzí spomínaných 1 – 13 mSv. 

Hodnoty v tab. 1 sa nedajú brať ako priemer pre 
dané obce, najmä pre mestá Levice, Vráble a 
Tlmače, kde sú často viacpodlažné domy, v ktorých 
sú na vyšších podlažiach OAR zvyčajne oveľa 
nižšie ako v rodinných domoch. 

Výsledky pre obce môžu byť skreslené tým, že 
v niektorých obciach bol len jeden merací bod pre 
pôdny radón, kým v iných sa dal brať priemer 
z viacerých meracích bodov. Šesť obcí, v ktorých 
blízkom okolí neboli uskutočnené merania pôdneho 
radónu sme do tab. 1 nezahrnuli. 

Z výsledkov je vidno, že výrazne najvyšší 
príspevok k radiačnej záťaži má radón a jeho 
produkty premeny a s lokalitou sa tento príspevok aj 
najviac mení. 
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Obr. 2: Mapa potenciálnych celkových efektívnych dávok z prírodných zdrojov žiarenia v okolí Mochoviec. 

 
 

 
 

          E [mSv/rok]     

Obce Radón a torón Kozmické žiarenie Gama žiarenie hornín Spolu 

Bajka 4,445 0,2401 0,375 5,361 

Čajkov 7,240 0,2419 0,430 8,212 

Červený Hrádok 8,364 0,2407 0,413 9,318 

Čifáre 11,180 0,2407 0,417 12,138 

Dolná Seč 5,748 0,2401 0,420 6,708 

Horná Seč 7,158 0,2401 0,407 8,105 

Horný Pial 11,678 0,2419 0,442 12,662 

Hronské Kľačany 5,513 0,2407 0,397 6,451 

Hronské Kosihy 7,551 0,2407 0,409 8,501 

Hronský Beňadik 6,221 0,2419 0,419 7,181 

Iňa 13,614 0,2413 0,446 14,601 

Jesenské 10,369 0,2407 0,419 11,329 

Kalná nad Hronom 9,086 0,2401 0,430 10,055 

Kozárovce 7,810 0,2419 0,421 8,773 

Levice 8,272 0,2401 0,402 9,214 

Lok 7,926 0,2413 0,434 8,901 

Lula 8,800 0,2413 0,420 9,761 

Malé Kozmálovce 6,042 0,2413 0,431 7,014 
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          E [mSv/rok]     

Obce Radón a torón Kozmické žiarenie Gama žiarenie hornín Spolu 

Malé Vozokany 8,733 0,2413 0,438 9,713 

Melek 8,739 0,2407 0,429 9,709 

Mochovce 8,114 0,2442 0,409 9,068 

Mýtne Ludany 4,635 0,2401 0,413 5,588 

Nemčiňany 10,830 0,2425 0,412 11,785 

Nevidzany 6,917 0,2401 0,420 7,878 

Nová Dedina 6,484 0,2425 0,434 7,461 

Nová Ves nad Žitavou 11,659 0,2396 0,424 12,622 

Nový Tekov 9,655 0,2407 0,443 10,639 

Podlužany 7,163 0,2413 0,428 8,132 

Rybník 5,141 0,2413 0,429 6,111 

Slepčany 12,738 0,2396 0,398 13,676 

Starý Tekov 7,282 0,2413 0,402 8,225 

Tajná 7,288 0,2407 0,413 8,242 

Tehla 8,811 0,2407 0,408 9,760 

Tekovský Hrádok 5,366 0,2396 0,422 6,328 

Telince 7,298 0,2401 0,439 8,277 

Tlmače 7,158 0,2413 0,415 8,114 

Turá 10,191 0,2396 0,419 11,150 

Veľké Kozmálovce 7,407 0,2407 0,395 8,342 

Veľké Vozokany 8,755 0,2413 0,423 9,719 

Veľký Ďur 12,209 0,2419 0,421 13,172 

Vieska nad Žitavou 7,474 0,2407 0,406 8,421 

Volkovce 7,458 0,2436 0,388 8,389 

Vráble 8,226 0,2390 0,426 9,191 

Priemer 8,203 0,2410 0,418 9,163 

Štandardná odchýlka 2,175 0,0010 0,015 2,179 

Medián 7,810 0,2407 0,420 8,773 

 
Tab. 1: Konzervatívny odhad ročných efektívnych dávok z prírodných zdrojov žiarenia pre jednotlivé obce v 

okolí Mochoviec. Do celkovej ročnej efektívnej dávky je započítaných aj 0,3mSv/rok od vnútorného  

ožiarenia 
40

K a 
210

Pb. 

 

4 Záver 

Zostrojili sme priamku umožňujúcu približný odhad 
OAR v pobytových priestoroch z OAR v pôdnom 
vzduchu. Táto priamka bola v rámci neistôt 
v dobrom súhlase s podobnou priamkou určenou 
v predchádzajúcej práci [Barnet a Fojtíková, 2008]. 
Odhadli sme efektívne dávky z prírodných zdrojov 
v oblasti okolia Mochoviec. Zistené hodnoty boli 
pomerne vysoké, išlo však o konzervatívny odhad. 
Najvyššie odhadnuté efektívne dávky z prírodných 
zdrojov boli v obciach Iňa, Slepčany a Veľký Ďur. 
Vzhľadom na rozsah potenciálnych efektívnych 
dávok od radónu a jeho produktov premeny bude 
zrejme vplyv rádionuklidov vypúšťaných do 

životného prostredia z jadrových elektrární 
Mochovce zanedbateľný. 
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá sledovaním časových variácií 
koncentrácie  7Be v atmosfére Bratislavy. V úvode 
je poukázané na všeobecný význam meraní 
atmosférickej rádioaktivity. Uvedené sú rozdelenia 
rádionuklidov v atmosfére podľa pôvodu a formy 
v ktorej sa v nej vyskytujú. Zameriavame sa na 
kozmogénny rádionuklid 7Be a faktory vplývajúce 
na jeho koncentráciu. V experimentálnej častí sú 
prezentované namerané dlhodobé priebehy 
koncentrácie 7Be v atmosfére a v zrážkach a ich 
porovnanie s rôznymi vplývajúcimi faktormi.    
Kľúčové slová: Berýlium-7, aerosóly, zrážky, 
slnečná aktivita 

1 Úvod 
Rádioaktivita, či už z prirodzeného pozadia alebo 
vytvorená ľudskou činnosťou, je neoddeliteľnou 
súčasťou nášho každodenného života. Vo všetkých 
základných zložkách životného prostredia sa 
nachádza určité množstvo rádioaktívnych prvkov, 
ktoré ho svojou prítomnosťou ovplyvňujú 
a definujú tak jeho vlastnosti i kvalitu. Jednou 
z týchto zložiek je atmosféra, ktorá je pre život 
organizmov na Zemi nenahraditeľným médiom. Je 
preto dôležité sledovať jej kvalitu z čo možno 
najširšieho pohľadu, vrátane jej rádioaktivity. 
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, ktoré sa v atmosfére 
nachádzajú. Popri meraniach koncentrácií ľudskou 
činnosťou tvorených rádionuklidov v atmosfére, 
ktoré sú najčastejšie sledované verejnosťou, spočíva 
ďalším význam týchto meraní v študovaní rôznych 
procesov, ktoré neustále prebiehajú v atmosfére. 
Prirodzene sa vyskytujúce rádionuklidy ako aj tie 
tvorené ľudskou činnosťou sa používajú na 
stopovanie rôznych prírodných procesov ako 
výmenné procesy medzi stratosférou a troposférou, 
vymývanie atmosféry, resuspenzia alebo depozícia. 

 

2 Zložky atmosférickej aktivity 
Rádionuklidy nachádzajúce sa v životnom prostredí, 
čiže aj v atmosfére, môžu mať pôvod primordiálny, 
kozmogénny alebo antropogénny. V atmosfére 
existuje pre rádionuklidy ešte ďalšie rozdelenie, 
buď sa v nej vyskytujú ako rádioaktívne plyny 
alebo ako drobné čiastočky, aerosóly. Niektoré 
rádionuklidy, napr. 131I, sa v atmosfére vyskytujú 
v oboch formách. Pri meraní koncentrácie 
rádioaktívnych plynov v atmosfére sa často pri 
odbere ako aj následnom spracovaní využívajú 
rôzne chemické reakcie ako absorpcia a zrážanie. 
Odber aerosólovej zložky atmosféry je principiálne 
odlišný a pri ich spracovaní sa využívajú iba 
jednoduché fyzikálne procesy. Na získanie 
celkového obrazu by bolo potrebné merať aj plynnú 
aj aerosólovú zložku rádioaktivity. V našich 
laboratórnych podmienkach sa však kvôli 
jednoduchšiemu odberu a spracovaniu zameriavame 
iba na meranie aerosólovej zložky rádioaktivity v 
atmosfére. Z rádionuklidov, ktoré sa bežne 
nachádzajú v atmosfére, patria medzi aerosólovú 
zložku z primordiálnych 40K a produkty premeny 
radónu (222Rn) a torónu (220Rn), z kozmogénnych 
7Be, 22Na, 32P a 35S, a z antropogénnych 89Sr, 90Sr, 
134Cs. 137Cs a 131I. Okrem toho existujú ešte 
aerosólové rádionuklidy produkované pri prevádzke 
vysoko energetických urýchľovačov, plutóniové 
aerosóly vzniknuté pri testoch jadrových zbraní 
a aerosóly z baní [Papastefanou, 2008]. Hlavným 
rezervoárom rádioaktívnych aerosólov je 
stratosféra. Tieto rádioaktívne častice sa potom vo 
forme spádu postupne dostávajú do spodných 
vrstiev atmosféry. Spád sa rozdeľuje na suchý 
a mokrý. Suchý spád je v podstate postupné 
usadzovanie sa resp. klesanie aerosólov k povrchu 
Zeme. Je ovplyvňovaný meteorologickými 
podmienkami ako tlak, teplota, vlhkosť, ale najmä 
prúdením vzduchu a zrážkovou činnosťou. 
V závislosti od aktuálneho smeru a rýchlosti vetra 
dochádza k lokálnym rozdielom v koncentrácii 
rádioaktívnych aerosólov. Pri atmosférických 
zrážkach dochádza k vymývaniu aerosólov 
z atmosféry, čím sa vytvára mokrý spád. Je teda 
zrejmé, že suchý spád bude závisieť od množstva 
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zrážok. Tesne po zrážkovej činnosti by mala byť 
koncentrácia rádioaktívnych aerosólov v atmosfére 
nižšia. Preto sa v prípade monitorovania 
atmosférickej rádioaktivity odoberá aj suchý aj 
mokrý spád.  

2.1 Kozmogénne 7Be 
Jedným z hlavných zdrojov rádionuklidov 
v atmosfére sú jej vyššie vrstvy, kde sú neustále 
produkované tzv. kozmogénne rádionuklidy. 
Vznikajú interakciou kozmického žiarenia 
s prvkami atmosféry. Ich produkcia vzrastá 
s rastúcou nadmorskou výškou. Kozmické žiarenie 
tvoria častice, ktorými je naša Zem permanentne 
bombardovaná. Z hľadiska pôvodu rozdeľujeme 
kozmické žiarenie na [http://helios.gsfc.nasa.gov]: 

a. Galaktické kozmické žiarenie, ktoré vzniká 
mimo slnečnej sústavy 

b. Anomálne kozmické žiarenie, ktoré vzniká na 
okraji heliopauzy 

c. Slnečné kozmické žiarenie, ktoré vzniká pri 
slnečnej aktivite 

Kozmické žiarenie, ktoré vstupuje do vrchnej časti 
atmosféry sa nazýva primárne. Pozostáva približne 
z 87% z protónov, z 12% z alfa častíc a zvyšné 1% 
tvoria ťažšie prvky (98%) a elektróny (2%). Pri 
prechode primárneho kozmického žiarenia 
atmosférou vznikajú jeho rôznymi interakciami 
ďalšie častice, ktoré tvoria sekundárne kozmické 
žiarenie. Produkcia kozmogénnych rádionuklidov 
závisí nielen od intenzity kozmického žiarenia, ale 
takisto od veľkosti magnetického poľa 
Zeme. Primárne kozmické žiarenie bude 
ovplyvňované magnetickým poľom, pričom čím 
bude magnetické pole Zeme silnejšie, tým bude 
produkcia kozmogénnych rádionuklidov menšia. 
Sila magnetického poľa Zeme sa mení v dôsledku 
vlastných zmien v dipólovom magnetickom 
momente Zeme a zmenou intenzity slnečnej 
aktivity. Pri veľkej slnečnej aktivite dochádza 
k zvýšeniu sily magnetického poľa Zeme a tým 
pádom k zníženiu produkcie kozmogénnych 
rádionuklidov [Gäggeler, 1995]. Veľkosť slnečnej 
aktivity závisí od počtu slnečných škvŕn, tzv. 
Wolfovho čísla, ktoré sa vyskytujú na jeho povrchu. 
Viac škvŕn znamená relatívne (zlomok precenta) 
väčšiu slnečnú aktivitu a tým pádom aj zníženie 
počtu vytvorených kozmogénnych rádionuklidov 
[Gerasopoulos et al., 2003]. Slnečná aktivita sa 
mení periodicky v slnečných cykloch, ktoré trvajú 
v priemere 11 rokov. Závislosť na magnetickom 
poli Zeme takisto znamená, že kozmické žiarenie 
bude fokusované smerom k pólom. To spôsobuje 
rastúcu produkciu kozmogénnych rádionukldiov 

s rastúcou zemepisnou šírkou. 7Be je kozmogénny 
rádionuklid s dobou polpremeny 53,5 dňa. Je 
produkovaný interakciou primárnej aj sekundárnej 
zložky kozmického žiarenia s molekulami kyslíka 
a dusíka pomocou reakcií 14N(p,2α)7Be, 
16O(p,10Be)7Be, 14N(n,8Li)7Be a 16O(n,10Be)7Be. 
Okolo 67 % 7Be je produkovaných v stratosfére 
a zvyšných 33 % v troposfére. Po vzniknutí sa viaže 
preferujúco na aerosólové častice veľkostí 0,7 μm 
až 1,1 μm [Gäggeler, 1995]. Prízemná koncentrácia 
7Be vo vzduchu závisí od štyroch procesov: 

1. výmena vzdušných más medzi stratosférou 
a troposférou 

2. transport smerom nadol v troposfére 
3. vymývanie zrážkami 
4. horizontálny transport so stredných smerom 

k vyšším a nižším zemepisných šírok 
Z tohto dôvodu je ročný cyklus 7Be v prízemnej 
vrstve atmosféry rozličný na rôznych miestach. Pre 
stredné zemepisné šírky na severnej pologuli 
(Slovensko) sú typické ročné cykly s maximálnymi 
koncentráciami v jari a v lete, ktoré sú spôsobené 
prehýbaním tropopauzy (vrstva medzi troposférou 
a stratosférou) počas tohto obdobia. Priemerné 
ročné koncentrácie 7Be v prízemnej vrstve 
atmosféry sú vyššie v nižších zemepisných šírkach 
a naopak, hoci vzhľadom na spomínanú rastúcu 
produkciu kozmogénnych rádionuklidov 
s nadmorskou výškou by sme očakávali opačné 
priebehy. Dôvodom je komplexnosť spomínaných 
procesov vplývajúcich na koncentráciu 7Be 
[Gäggeler, 1995].  

 

3 Experimentálna časť 

3.1 Sledovanie koncentrácie 7Be  
Koncentrácia 7Be v atmosfére je na Katedre 
jadrovej fyziky a biofyziky sledovaná s menšími 
prestávkami od roku 1981. Tieto koncentrácie 
reprezentujú aktivitu aerosólovej zložky 7Be 
v prízemnej vrstve atmosféry. Od roku 2005 sú 
mesačne vyhodnocované takisto koncentrácie 7Be 
v atmosférických zrážkach. Vzorky sú odoberané 
v areáli fakulty a po úprave merané v nízko-
pozaďovom laboratóriu gama spektrometrie 
nachádzajúcom sa v suteréne budovy F2.   

3.2 Dosiahnuté výsledky a diskusia 
Obr.1 zobrazuje vývoj koncentrácie 7Be 
v prízemnej vrstve atmosféry od roku 2001 až 
k najnovším vyhodnoteným meraniam z októbra 
2013, čo zodpovedá viac ako jednému 11 ročnému 
cyklu slnečnej aktivity. V ročných priebehoch 
koncentrácií sú viditeľné maximá počas teplejších 
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mesiacov. Slnečný cyklus je reprezentovaný 
mesačnými priemermi počtu slnečných škvŕn 
(sunspot number), ktorých hodnoty sme získali zo 
stránky http://sidc.be (Solar Influences Data 
Analysis Center). Priemerné ročné koncentrácie 7Be 
boli fitované sínusovou funkciou s periódou 
zodpovedajúcou približne 11 rokov. Z fitu je 
pozorovateľná antikorelácia medzi koncentráciou 
7Be v atmosfére a slnečnou aktivitou.  

 
Obr.1 Priebehy priemerných mesačných a ročných 

koncentrácii 7Be v atmosfére porovnané s mesačnými 
variáciami počtu slnečných škvŕn 

Porovnali sme vývoje mesačných aktivít 7Be 
v zrážkach a v atmosfére v jednotlivých rokoch, 
pričom sme sa pozreli na ich závislosť od objemu 
zrážok a priemernej teploty v danom mesiaci. Obr.2 
zobrazuje vývoj marcových koncentrácií v období 
rokov 2005 až 2013. Z jednotlivých priebehov je 
viditeľná závislosť medzi zrážkovou činnosťou 
a aktivitou v zrážkach, a takisto závislosť medzi 
priemernou teplotou prostredia a aktivitou 7Be 
v atmosfére.   

 
Obr.2 Vývoj marcových koncentrácii 7Be v atmosfére 

a v zrážkach porovnaný s objemom zrážok 
a priemernými mesačnými teplotami   

Záver 
V práci sme sa zamerali na sledovanie koncentrácie 
7Be v atmosfére a v zrážkach. Porovnávali sme ich 
vývoj s priebehmi faktorov vplývajúcich na dané 
koncentrácie, kde sme sa tieto vplyvy snažili 
dokázať. Vo výsledkoch sú pozorovateľné závislosti 
koncentrácií na slnečnej aktivite, teplote prostredia 
a množstva zrážok.  
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Bežný postup ako nájst’ energetické spektrum
atómu vodíka je zostavit’ a riešit’ odpovedajúcu
Schrödingerovu rovnicu, čiže vlastne riešit’ diferen-
ciálnu rovnicu, pričom samotné spektrum získame,
ak na riešenia naložíme podmienku normovatelnosti.
V skutočnosti sa dá úloha riešit’ aj čiste algebraicky,
postupom, ktorý prvý objavil W. Pauli [1] a ktorý vy-
užíva tzv. Laplace-Runge-Lenzov (LRL) vektor.

LRL vektor je vo fyzike známy už vyše 300 ro-
kov, objavili ho Jakob Hermann a Johan Bernoulli pri
skúmaní pohybu planéty okolo Slnka v rámci Newto-
novej mechaniky (nie je známe, že by Newton LRL
vektor poznal). V klasickej mechanike má tvar

A = L×v+q
r
r
. (1)

Jeho kl’účovou vlastnost’ou je, že sa pre teleso
pohybujúce sa v Keplerovskom poli zachováva. Ok-
rem trojice zložiek momentov hybnosti, ktorých Po-
issonove zátvorky spĺňajú vzt’ahy algebry so(3), tak
máme d’alšie tri konštanté veličiny, ktorých Possi-
nove zátvorky tvoria reprezentáciu so(4) či so(3,1).

LRL vektor sa dá takmer identicky zaviest’ aj v
štandartnej kvantovej mechanike (QM). Takýto ope-
rátor komutuje s Hamiltoniánom atómu vodíka (za-
chováva sa) a spolu s operátormi momentu hybnosti
znovu tvorí reprezentáciu spomínaných algebier, čo
spolu s vedomost’ami z teórie grúp o vlastných hod-
notách ich Casimirových operátorov využil W. Pauli
na odvodenie energetického spektra atómu vodíka.
Ciel’om našej práce bolo zopakovat’ tento postup
v kvantovej mechanike v nekomutatívnom priestore
(NC).

Motiváciou pre NC teórie je potreba odstraňo-
vat nekonečná z kvantovej teórie pol’a (QFT), ktoré
napríklad bránia remormalizovat’ teórie obsahujúce
gravitóny a teda prepojit’ gravitáciu s ostatnými tromi
silami prírody (a sformulovat’ takzvanú Teóriu všet-
kého). Kým skutočným ciel’om je NC QFT, cestou k
nej je NC QM, ktorá je ovel’a jednoduchšia na ucho-
penie a mala by pomôct’ pri konštrukcií NC QFT.

∗samuel.kovacik@gmail.com

V NC teóriach komponenty súradnic navzájom ne-
komutujú a presná lokalizácia bodu nie je možná (po-
dobne ako sa v bežnej QM nedá presne určit’ poloha
a hybnost’ častice naraz). Pod dĺžkovou škálou da-
nou konštantou λ teda nedokážeme odlíšit’ dva blízke
body (odstránením extrémne krátkych vzdialeností sa
odstraňujú extrémne krátke vlnové dĺžky a teda ex-
trémne vysoké energie). Vel’kost’ λ nie je v našej
NC QM fixovaná, očakávat’ sa dá napríklad na škále
Planckovej dĺžky.

Bežná realizácia QM musí byt’ v prípade NC QM
opustená (súčin čísiel je komutatívny), existuje via-
cero variánt, ako NC teórie realizovat’. V našej práci
využívame NC QM realizovanú pomocou (dvoch
sád) pomocných kreačných a anihilačných operáto-
rov a+α ,aβ , α,β = 1,2, ktoré pôsobia na pomocnom
Fockovom priestore. Cez nich a Pauliho matíc reali-
zujeme NC súradnice ako

xi = λσ i
αβ a+α aβ =⇒ [xi,x j] = 2iλε i jkxk . (2)

Z týchto operátorov sa taktiež vybuduje aj Hilber-
tov priestor stavov H a operátory na ňom pôsobiace.

Podobným postupom ako v QM sa skonštruuje
LRL vektor, overia sa potrebné komutačné vzt’ahy a
pomocou teórie grúp sa odvodí spektrum atómu vo-
díka v NC QM

En =
1

λ 2 (1−
√

1+(qλ 2/n)2) . (3)
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Meranie exhalácie radónu (
222

Rn) z pôdy je 
dôležité z hľadiska určenia množstva radónu 
prenikajúceho do pobytových priestorov ale aj pre 
štúdie transportných atmosférických procesov. 
V prvom prípade sa výsledky môžu použiť na 
vytvorenie radónových exhalačných máp, pomocou 
ktorých je možné klasifikovať radónové riziko pôd. 
V druhom prípade sa sledovanie exhalácie radónu 
používa na kalibráciu a hodnotenie atmosférických 
a transportných procesov či už v lokálnej alebo 
globálnej škále. Dáta o exhalácii radónu z pôdy sú 
tiež dôležité pre určovanie regionálnych exhalácií 
skleníkových plynov a to najmä oxidov uhlíka, 
oxidov dusíka a metánových plynov pomocou tzv. 
“radon-tracer” metódy [Schmidt M., 2013]. 

Jednou z priamych metód určovania rýchlosti 
exhalácie radónu je akumulačná metóda. Táto 
metóda je založená na hromadení sa radónu 
a určovaní jeho nárastu v akumulačnej nádobe tvaru 
hrnca, ktorá je pritlačená otvorenou stranou 
k povrchu pôdy. Jedna z nepriamych metód na 
určenie exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy, spočíva 
v jej korelácii s prírodným dávkovým ekvivalentom 
od γ žiarenia. Kontinuálny monitoring dávkového 
príkonu γ žiarenia zosilnel hlavne po nehode 
v Černobyľskej jadrovej elektrárni. Namerané údaje 
sa uchovávajú a vymieňajú medzi krajinami v rámci 
EUropean Radiological Data Exchange Platform 
(EUDEP). Z týchto dát je možné ďalej vytvoriť 
mapy rozdelenia exhalácie 
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Rn [Szegvary et al., 

2007]. Príkon priestorového dávkového ekvivalentu 
sa na Slovensku monitoruje v rámci siete SHMÚ od 
roku 1991. Všetky stanice sú vybavené detektorom 
typu Geiger-Müllerovej trubice s rozsahom 
citlivosti 20nSv/h – 10mSv/h. Z meracích miest 
prichádzajú 10-minútové a 24-hodinové priemery 
príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama 
žiarenia [Melicherová T., 2011]. 

V práci sa zaoberáme porovnaním exhalačných 
rýchlostí určených analýzou nameraných dát 
priestorového dávkového ekvivalentu γ žiarenia 
a analýzou nárastu objemovej aktivity radónu 
v akumulačnej nádobe (AN). 
 
 

Obr.1: Nárast objemovej aktivity radónu v AN 
 
Výsledky 
 

Merania sa robili na meracej stanici SHMÚ, 
akumulačná nádoba bola umiestnená z vonkajšej 
strany meteorologickej záhradky, kde je umiestnená 
sonda na meranie dávkového príkonu. 

Na obr. 1. vidíme, že exhalačnú rýchlosť možno 
určiť z nárastovej krivky dvomi rôznymi spôsobmi, 
pričom fitovanie lineárnou funkciou je vhodnejšie 
pri krátkodobom meraní a fitovanie exponenciálnou 
funkciou je vhodnejšie pri dlhodobom meraní. Obe 
hodnoty exhalačnej rýchlosti radónu ( ES,Rn=(22,64 
± 1,81) mBq.m

-3
.s

-1
 pre exponenciálny fit 

a ES,Rn=(21 ± 0,57) mBq.m
-3

.s
-1

 pre lineárny fit ) sú 
v rámci neistoty rovnaké s hodnotou získanou 
z prírodného dávkového ekvivalentu gama žiarenia 
( ES,Rn=24,79 ± 2,5 mBq.m

-3
.s

-1
).    
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Termálne vody používané pri vodoliečbe v 

kúpeľoch sú významný zdroj radónu. Niektoré vrty 
termálnych vôd dosahujú hĺbku viac ako 2000 m  
s teplotou vody až do 70 °C. Objemová aktivita 
radónu (OAR) v niektorých termálnych vodách 
dosahuje hodnotu väčšiu ako 1000 Bq.l

-1
, pričom 

nie je konštantná. Je to spôsobené rôznymi hydro 
a geodynamickými procesmi prebiehajúcimi v 
zemskej kôre. Na Slovensku existuje do 20 
kúpeľných území využívajúcich termálnu vodu na 
balneoterapiu. V kúpeľoch je radón uvoľňovaný 
z vôd a je transportovaný do dýchacieho systému 
človeka. Balneoterapické oddelenia kúpeľov sa 
radia medzi pracoviská s vysokými koncentráciami 
radónu v ovzduší. Súvisí to s tým, že vody 
používané v týchto pracoviskách môžu obsahovať 
vyššie koncentrácie rádia a radónu. Štúdie OAR 
v kúpeľoch ukazujú, že radiačná ochrana personálu 
pracujúceho s geotermálnymi vodami je veľmi 
aktuálna [Walczak a Zmyślony, 2013]. 

V rámci porovnávacieho merania, ktoré bolo 
súčasťou programu „kick-off“ mítingu spoločného 
projektu  krajín V4, ktorého sa zúčastnili 4 
laboratória, boli odobraté vzorky termálnych vôd. 
Ako zdroj vody (Pravřídlo, Teplice ČR) bola 
použitá stredne mineralizovaná termálna voda 
hydrogénuhličitano-sírano-sodného typu s teplotou 
približne 41 °C [Neznal, 2014].  

Laboratória používali rôzne metódy odberu 
vzoriek a merania OAR. Prvá skupina používala 
dve metódy merania. Prvý pôsob založený na 
ionizačnej komore a druhý na kvapalnej scintilačnej 
metóde. Druhá skupina používala emanometrickú 
metódu, pri ktorej bol radón zo sklenej vzorkovnice 
transportovaný do vopred evakuovanej Lucasovej 
komory s objemom 600 ml. Tretia skupina 
používala na meranie radónu metódu, pri ktorej je  
z vodnej vzorky prebublávaním dusíka po dobu 10 
minút transportovaný radón do stĺpcovej 
scintilačnej komory Lucasovho typu. Posledné 
laboratórium používalo vákuovú emanometrickú 
metódu využívajúcu Lucasové komôrky s objemom 
125 ml. 

Niektoré výsledky porovnávacích meraní  OAR 
v termálnej vode sú uvedené na obr. 1, pričom 
jednotlivé body sú ohodnotené neistotou 2σ. 
Vodorovná čiara je priemer OAR vo vode. 

 

1 2 3 4
200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480  1

 2

 3

 4

   - Priemer

O
A

R
 [

B
q

.l
-1
]

Skupina

Bethoven Lázně – Pravřídlo

 
Obr. 1: Porovnanie niektorých výsledkov. 

Výsledky 

Z našich meraní možno vyvodiť niektoré závery: 
 

 V rámci projektu V4 sme vykonali predbežné 
porovnávacie merania OAR v termálnych 
vodách. 

 Prvé dve laboratória namerali nadpriemerné 
hodnoty OAR a posledné dve podpriemerné 
OAR v porovnaní s priemernou OAR vo vode. 

 Zväčšovaním časového odstupu od odberu 
vzorky po jej analýzu sa zmenšovala hodnota 
stanovenej  OAR vo vode. 

 Ukázalo sa, že voda z kohútika v 
balneoterapickej vani má približne trikrát väčšiu 
OAR ako voda v napustenej vani.  
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Abstrakt 

Onkomarkery sú molekuly, ktorých prítomnosť 
alebo zvýšené množstvo signalizuje rakovinové 
ochorenie. V práci sme vytvorili tri typy 
biosenzorov na detekciu onkomarkera VEGF, ktoré 
využívajú rozličné konformácie DNA aptamérov.  
Senzory sme navzájom porovnali a určili sme ich 
limity detekcie. Jeden z nich, senzor využívajúci 
dimérnu štruktúru aptamérov, sme otestovali aj 
v ľudskej plazme. Potvrdili sme, že senzor je 
vhodný a  dostatočne citlivý na detekciu 
onkomarkera VEGF. 
 
Kľúčové slová: biosenzor, VEGF, aptaméry, DPV. 

1 VEGF 

Včasná diagnostika onkologických ochorení, keď je 
choroba iba v počiatočnom štádiu, by mohla mať 
rozsiahle uplatnenie v medicíne nielen 
z humánneho, ale aj z ekonomického hľadiska. 
Existuje veľké množstvo markerov signalizujúcich 
prítomnosť, alebo rozvoj rakovinového ochorenia, 
napríklad PSA, BRCA 1,  alebo nedávno objavený 
proteín VEGF. 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 
patrí do skupiny rastových faktorov indukujúcich 
veľké množstvo fyziologických aj patologických 
odpovedí. Do rodiny rastových faktorov VEGF 
patrí 7 členov, pričom práve VEGF-A je pre 
výskumy zaujímavý. Je to preto, lebo bol dokázaný 
jeho angiogénny účinok. Z primárneho génu pre 
VEGF vzniká alternatívnym zostrihom viacero 
izoforiem, odlišujúcich sa nielen v počte 
aminokyselín, ktoré ich tvoria, ale aj svojou 
biologickou funkciou [Ruhrberg, 2008]. 
Najčastejším objektom skúmania je izoforma 
VEGF165, ktorej zvýšená hladina bola dokázaná pri 
viacerých rakovinových ochoreniach. Väzbou 
proteínu na špecifické receptory (VEGFR-1, 
VEGFR-2, VEGFR-3) nachádzajúce sa na 
rozličných typoch buniek, dochádza k aktivácii 
niektorej zo základných odpovedí, ako sú: 
angiogenéza, vaskulogenéza, proliferácia, migrácia 

alebo prežitie buniek [Holmes a kol., 2007]. Práve 
angiogenéza  zohráva veľkú úlohu v rakovinových 
ochoreniach. Vylučovanie VEGF je totiž 
regulované hypoxiou. Nádorové tkanivá sú 
charakteristické rýchlym a nekontrolovateľným 
rastom, ktorý potrebuje dostatočné krvné zásobenie. 
Vo vnútri nádorovej masy sa nachádza hypoxické 
tkanivo, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou 
indukuje expresiu VEGF. Proteín je sekrenovaný 
ako homodimér, pričom jednotlivé monoméry sú 
usporiadané v antiparalelnom smere a majú 
molekulovú hmotnosť  34 až 42 kDa [Muller a kol., 
1997]. 

2 Aptaméry 

Na zachytenie proteínov a iných molekúl sa 
doposiaľ používajú najmä protilátky. DNA alebo 
RNA aptaméry sú novou alternatívou protilátkam. 

Aptaméry sú chemicky syntetizované 
jednovláknové nukleové kyseliny, ktoré sa 
vyznačujú postupnosťou nukleotidov umožňujúcou 
v roztoku vznik väzbového miesta, špecifického pre 
určitú látku. Aptaméry boli objavené v roku 1989 
[Hianik a Wang, 2009] a v súčasnosti  sa používajú 
nielen ako citlivé receptory v biosenzoroch, ale aj 
v liečbe niektorých ochorení. Biosenzor na báze 
aptamérov (aptasenzor) je zložený z aptamérov 
imobilizovaných na povrchu prevodníka, ktorý je 
spojený s meracím zariadením. Vzhľadom na typ 
prevodníka rozlišujeme elektrochemické, optické, 
hmotnostné a teplotné biosenzory [Eggins, 2002]. 

Využitie biosenzorov v diagnostike by mohlo 
byť veľkým prínosom najmä z hľadiska ich 
rôznorodosti, ceny, alebo možnosti viacnásobnej 
regenerácie a ich opätovného použitia. Niektoré 
typy biosenzorov na VEGF už dosiahli limity 
detekcie pM, čo je veľmi dobrá hodnota, nakoľko 
priemerná koncentrácia VEGF získaná 
prostredníctvom metaanalýzy z viacerých 
výskumov ukázala, že pri rakovinových 
ochoreniach je požadovaná citlivosť detekcie 
približne 74 pg/ml (≈2 nM) [Kut a kol., 2007]. 
Aptaméry sú na použitie v biosenzoroch veľmi 
výhodné. Majú niekoľko predností. Je možné ich 
vyvinúť in vitro prostredníctvom metódy SELEX. 
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Získaná postupnosť nukleotidov môže byť 
syntetizovaná s vysokou reprodukovateľnosťou 
pomocou štandardných metód. Aptaméry môžu byť 
chemicky modifikované rôznymi značkami 
a chemickými skupinami, ktoré umožňujú 
pripojenie k substrátom, zabezpečujú rezistenciu 
voči nukleázam a zvyšujú ich citlivosť na 
detegované molekuly. Nie menej dôležitým 
faktorom je ich nižšia cena v porovnaní 
s protilátkami. Na detekciu VEGF bolo 
publikovaných už niekoľko elektrochemických 
biosenzorov. Najčastejšie využívajú ako citlivú 
molekulu VEGF receptor [Uygun a Sezgintürk, 
2011]. Bol uvedený aj senzor detekujúci simultánne 
dva rakovinové markery [Zhao a kol., 2012].  

Na onkomarker VEGF bolo vyvinutých už 
viacero typov aptamérov. V tejto práci 
prezentujeme jeden z dvoch nami testovaných, 
ktorých hodnoty disociačných konštánt a dokázaná 
schopnosť detekcie VEGF, patrili k najvyšším. 
Aptamér V7t1 bol vyselektovaný vo viacerých 
krokoch s konečnou hodnotou disociačnej konštanty 
1,4 nM [Nonaka a kol., 2010]. Spojením dvoch 
aptamérov V7t1 sme sa rozhodli vytvoriť 
homodimér. Bolo zistené, že diméry zvyšujú 
pravdepodobnosť naviazania molekuly na aptaméry 
[Hianik a kol., 2009]. Okrem toho sme na 
rovnakom aptamére,  ukončenom sedemnástimi 
timínmi pomocou hybridizácie s krátkym úsekom 
zloženým z 15 adenínov, vytvorili rigidný 
komplementárny koniec. Táto dvojitá závitnica by 
podľa našich predpokladov mohla 
zabezpečiť orientáciu aptamérov kolmo k povrchu 
elektródy a tým zvýšiť pravdepodobnosť interakcie 
VEGF s väzbovým miestom aptaméra. 

3 Materiál a metódy 

V experimentoch sme použili aptaméry od Thermo 
Fisher Scientific so sekvenciami: 
V7t1: 3´TGTGGGGGTGGACGGGCCGGGTA
GA TTTTTTTTTTTTTTTTT 5´, modifikovaný na 
5´ konci Thiol C6 skupinou. Rovnakú sekvenciu 
mal komplementárny aptamér V7t1-comp, ktorý 
mal namiesto T konca na 3´ konci 20 adenínov. Tie 
boli určené pre hybridizáciu s aptamérom V7t1. 
Krátky nukleotid pre vytvorenie rigidnej časti 
s aptamérom V7t1 bol tvorený z 15 adenínov. 
Proteín VEGF165 bol dodaný od Sigma-Aldrich. 
Aptaméry boli zriedené TE tlmivým roztokom 
(10 mM Tris-HCl + 1 mM EDTA, pH = 7,6). Pred 
imobilizáciou na povrch elektródy boli aptaméry 
zriedené pracovným tlmivým roztokom (10 mM 
Tris-HCl, 100 mM NaCl, 0,05 mM EDTA 50 mM 
KCl, pH = 7). V tomto roztoku sa uskutočňovala aj 
detekcia VEGF v elektrochemickej cele. Roztok 
obsahoval navyše 5 mM feri a fero kyanidy 
(K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6]), ktoré boli použité ako 
redoxné markery. Na elektrochemické merania sme 

použili  tri typy elektród: pracovnú, pomocnú 
a referenčnú. Jadro pracovnej elektródy tvorí zlato, 
referenčná elektróda najčastejšie pozostáva 
z Ag/AgCl a pomocnú elektródu vytvára platinový 
drôt. Všetky použité elektródy boli dodané  CH 
Instruments, USA. Takéto zoskupenie elektród 
umožňuje meranie cyklickej voltampérometrie 
(CV), diferenčnej pulznej voltampérometrie (DPV) 
a elektrochemickej impedančnej spektroskopie 
(EIS). Povrch pracovných zlatých elektród bol pred 
každým meraním očistený pomocou práškov 
tvorených z Al2O3 s veľkosťou zŕn 1, 0,3 a 0,05 m. 
Následne boli povrchy sonikované 4 minúty 
v destilovanej vode a vysušené dusíkom. Pred 
elektrochemickým čistením boli ešte 5 minút 
sonikované v etanole. Elektrochemické čistenie 
prebiehalo pomocou CV v 1 M H2SO4 počas 
20 cyklov. Na elektródu bolo privádzané napätie so 
začiatočným, spodným a stop potenciálom 0,2 V. 
Horný potenciál mal hodnotu 1,5 V a rýchlosť 
skenovania bola 0,1 V/s. Potom boli elektródy 
ponorené do etanolu na neutralizáciu vzniknutých 
oxidov. Takto pripravené elektródy boli opláchnuté 
destilovanou vodou a osušené dusíkom. Pokiaľ 
nebolo toto čistenie dostatočné, čo sme overovali 
meraním pretekajúceho prúdu, použili sme na 
čistenie roztok Piranhe (3:1, H2SO4:H2O2). 
Monomérny aptamér bol pripravený zahriatím na 
teplotu 95°

o
C a následným pomalým ochladením na 

laboratórnu teplotu (približne 20 
o
C). Dimérne 

štruktúry boli pripravené podobným spôsobom. 
Rozdiel bol len v tom, že sme oba aptaméry, ktoré 
mali vytvoriť dimér, zmiešali v rovnakom pomere 
objemov aj koncentrácii a zahriali sme ich. 
Zahriatie spôsobí rozbalenie aptamérov zo 
sekundárnej štruktúry a postupným chladnutím 
dochádza k ich hybridizácii. Pre monomér mala táto 
procedúra zabezpečiť roztvorenie a spätnú formáciu 
G-kvadruplexu, ktorý tento aptamér obsahuje. Po 
tomto procese sme na zlato dodali 15 µL, 1 µM 
aptaméru. Následne sme ho nechali imobilizovať 
18 hodín pri teplote 4°C. Po inkubácii bol povrch 
elektródy opláchnutý pracovným tlmivým 
roztokom. Urobili sme meranie pomocou DPV 
alebo EIS na overenie vytvorenej vrstvy aptaméru a 
následne sme na povrch elektród pridali 15 l 5 mM 
BME (2-mercaptoetanol). Tento sme nechali 
pôsobiť 15 minút na povrchu, aby sa vyplnili voľné 
miesta na zlate a odstránili sa nenaviazané 
aptaméry. Po tejto príprave sme elektródu použili na 
detekciu VEGF. Cieľové koncentrácie VEGF 
v intervale od 0,1 nM do 100 nM  sme postupne 
pridávali na povrch elektród a merali odozvu 
metódou EIS a DPV. Používali sme 
µAutolabIII/Fra2 od Metrohm Autolab B.V. 
Meranie v plazme sme uskutočnili v desaťkrát 
zriedenej plazme dodanej Helena BioSciences 
Europe, Norm-Trol-1.  
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Prvá použitá metóda – DPV -  umožňuje 
meranie voltampérovej charakteristiky na základe 
aplikácie vzrastajúceho pulzného potenciálu na 
pracovnú elektródu. 

Elektrochemická impedančná spektroskopia – 
EIS- je založená na meraní impedancie Z (1), 
pričom hodnotu merania je možné zobraziť 
prostredníctvom Nyquistovho grafu, tvoreného 
reálnou a imaginárnou časťou tejto veličiny [Lisdat 
a Schäfer, 2008]. 

 
 

 
 

(1) 
 

 
 
kde V0 a I0 sú maximá napätia a prúdu, f je 
frekvencia, t je čas a φ je fázový posun medzi 
funkciou napätia a prúdu, Y je komplexná alebo 
zdanlivá vodivosť. Na základe merania je možné 
výsledok fitovať tzv. Randlesovým obvodom 
(Obr. 1). Randlesov obvod umožňuje 
charakterizovať vrstvu vzniknutú na povrchu 
elektródy. Obvod pozostáva z odporu roztoku RS, 
odporu prenosu náboja RCT, kapacitancie dvojitej 
vrstvy CDL a Warburgovej impedancie. Pre 
analytické aplikácie sa obvod zvykne 
zjednodušovať zanedbávaním Warburgovej 
impedancie. 

 
Obr. 1: Randlessov obvod [Lisdat a Schäfer, 2008]. 

4 Výsledky 

Cieľom našej práce bolo otestovať rozličné 
štruktúry aptamérov v ich schopnosti detegovať 
proteín VEGF. Najskôr sme uskutočnili meranie 
s monomérnym aptamérom V7t1. Chceli sme 
porovnať rozdiel v správaní štruktúr monoméra, 
homodiméra a aptaméra obsahujúceho rigidnú 
podpornú časť. Zvolili sme metódu EIS lebo 
vlastnosti vrstvy popisovala lepšie. Pomocou tejto 
metódy sa nám nepodarilo presne určiť odpor Rct po 
aplikácii BME, ktorý prispieval k meranému 
signálu. Preto sme použili metódu DPV a 
z nameraných hodnôt odozvy senzora po dodaní 

VEGF sme zostrojili kalibračnú krivku. Kalibračná 
krivka vyjadruje závislosť hodnoty prúdu 
normovanej na prúd senzora bez prítomnosti VEGF 
od koncentrácie VEGF. Pre ďalšie vysvetlenie 
získaných výsledkov sme otestovali nešpecifickú 
interakciu senzora s trombínom, čo je proteín 
vyskytujúci sa v ľudskej krvi. Senzor s aptamérom 
citlivým na VEGF by nemal na zvyšovanie 
koncentrácie tohto proteínu reagovať, nakoľko by 
mal byť dostatočne špecifický len pre molekulu 
VEGF. Rozhodli sme sa taktiež porovnať 
kalibračné krivky získané s monomérnou štruktúrou 
aptaméru s výsledkami získanými na aptasenzoroch, 
v ktorých boli ako receptory použité diméry. Ako 
posledný sme analyzovali  biosensor na báze 
aptamérov s rigidnou podpornou časťou.  

Citlivosť senzora sme vyjadrili pomocou 
veličiny LOD (Limit Of Detection), ktorá 
predstavuje minimálnu detegovanú koncentráciu 
VEGF na hladine pomeru signál/šum = 3. 
Biosenzor na báze dimérov sme sa rozhodli 
otestovať pre jeho vhodnú hodnotu LOD aj 
v ľudskej krvnej plazme. Chceli sme vedieť, ako sa 
bude správať v takomto prostredí. Na Obr. 2 sú 
výsledky odozvy biosenzora využívajúceho diméry 
pomocou DPV na rôzne koncentrácie VEGF. 

 

 
Obr. 2: DPV pre biosensor na báze dimérov 

aptamérov citlivých na VEGF pre rôzne koncentrácie 

VEGF. 

 

Pri metóde DPV dochádza postupným naväzovaním 
proteínu k poklesu prúdu a pri metóde EIS 
dochádza zase k nárastu odporu. Príklad 
Nyquistovho grafu získaný metódou EIS je na 
Obr. 3. 
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Obr. 3: Nyquistov graf pre biosensor na báze DNA 

dimérov pre rôzne koncentrácie VEGF. 

 

Špecifickosť aptaméra sme sa rozhodli potvrdiť aj 
pomocou trombínu. Výsledky merania ukazuje 
Obr. 4. 
  

 
Obr. 4: Nyquistov graf pre biosensor na báze dimérov 

aptamérov citlivých na VEGF pre rôzne koncentrácie 

trombínu. 

 

Na Obr. 4 je možné sledovať odozvu senzora na 
báze dimérov aptamérov citlivých na proteín VEGF 
v prípade nešpecifickej interakcie s trombínom. 
V tomto prípade sme nepozorovali rovnomerný 
nárast odporu pravdepodobne preto, že dochádza 
k nešpecifickému pripájaniu a odpájaniu proteínu 
z povrchu aptamérov. Pre porovnanie rozdielov 
DPV odozvy senzorov využívajúcich monomérnu a 
dimérnu konformáciu aptamérov sme zostrojili 
kalibračné krivky (Obr. 5). 
 

 
Obr. 5: Závislosť relatívnej zmeny prúdu získanej 

pomocou metódy DPV od koncentrácie VEGF pre 

biosenzory na báze DNA aptamérov monomérnej a 

dimérnej konformácie, N = 3, SD. 

 

Na Obr. 5 môžeme pozorovať vyššiu odozvu pre 
dimérne usporiadanie aptamérov pri nižších 
koncentráciách VEGF. Pri hodnote 30 nM už 
dochádza k prekrývaniu kriviek, čo môže svedčiť 
o nasýtení biosenzora bez ohľadu na aptamérovú 
konfiguráciu. Limit detekcie (LOD) systému 
s dimérnym usporiadaním aptaméru dosiahol 
hodnotu 1,56 nM. V monomérnej konfigurácii bola 
hodnota LOD = 2,34 nM. Nakoľko sa dimérna 
štruktúra ukázala ako dostatočne citlivá, rozhodli 
sme sa otestovať funkčnosť biosenzora v desaťkrát 
zriedenej ľudskej plazme, do ktorej sme pridávali 
zvyšujúce sa koncentrácie VEGF. Kvôli lepšiemu 
zobrazeniu celkovej odozvy biosenzora pre 
špecifickú interakciu v tlmivom roztoku, v plazme 
a nešpecifickej interakcie, sme zobrazili všetky 
výsledné krivky do jedného grafu na Obr. 6. 

 

 
Obr. 6: Závislosť relatívnej zmeny prúdu získanej 

pomocou metódy DPV od koncentrácie VEGF pre 

biosenzor na báze DNA aptamérov v dimérnej 

konformácii v pufri a krvnej plazme. Je uvedená aj 

odozva senzora v závislosti od koncentrácie trombínu, 

N = 3, SD. 

 
Z Obr. 6 vyplýva, že odpoveď biosenzora pre 
trombín dosiahla najmenšiu úroveň. Toto meranie 
v tlmivom roztoku sa vyznačovalo rastom prúdu pre 
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oblasť relatívne nízkych koncentrácií VEGF 
(do 20 nM), ale pri vyšších koncentráciách došlo ku 
postupnému nasycovaniu biosenzora. Meranie 
v plazme bolo pre nižšie koncentrácie veľmi 
úspešné, nakoľko bol senzor schopný reagovať na 
pridaný proteín VEGF. Signál získaný z merania 
v plazme bol normovaný na hodnotu prúdovej 
odozvy čistej plazmy. 

Okrem tejto homodimérnej konfigurácie 
aptamérov sme sa rozhodli využiť aj aptaméry 
s rigidnou podpornou časťou. Ako sme uviedli 
v časti 3, aptamér V7t1 obsahoval dvojitú závitnicu 
v podpornej časti. Takto vytvorený senzor sme 
otestovali v tlmivom roztoku pre rôzne koncentrácie 
VEGF. Normovaný signál prúdu v závislosti od 
koncentrácie je možné vidieť na obrázku Obr. 7. 
 

 
Obr. 7: Závislosť relatívnej zmeny prúdu získanej 

pomocou metódy DPV od koncentrácie VEGF pre 

biosenzor na báze DNA aptamérov obsahujúcich 

rigidnú podpornú časť, N = 3, SD. Pre porovnanie je 

uvedená odozva senzora na báze aptamérov v 

monomérnej konfigurácii. 

 

Z Obr. 7 vidieť, že pomocou tohto senzora 
nebolo možné detegovať VEGF v oblasti nízkych 
koncentrácií. Nárast signálu môžeme sledovať až od 
koncentrácie 10 nM VEGF. Od koncentrácie 30 nM 
už dochádzalo k nasýteniu povrchu senzora. Je 
možné, že táto aptamérová konfigurácia nie je pre 
danú detekciu vhodná. Ďalšia možnosť je, že takáto 
nešpecifická odpoveď senzora mohla byť spôsobená 
neutvorením dostatočného množstva aptamérov 
s rigidnou časťou počas hybridizácie a následná 
interakcia adenínov s povrchom zlata mohla 
spôsobiť čiastočné zaplnenie povrchu elektródy 
týmito reťazcami a nie špecifickými aptamérmi na 
proteín VEGF. Limit detekcie pre tento typ 
aptamérovej konformácie bol 2,64 nM. 
 

5  Záver 

 

V tejto práci sme zostrojili tri typy aptasenzorov. 
Pozostávali z rozličných konfigurácií aptamérov. 

Prostredníctvom metód EIS a DPV sme sledovali 
vlastnosti vrstvy na povrchu zlatej elektródy 
a naväzovanie sa proteínu VEGF na citlivú vrstvu 
tvorenú aptamérom a mercaptoetanolom. 
Z jednotlivých konfigurácií aptamérov sa najlepšie 
osvedčil homodimér tvorený aptamérmi V7t1 a 
V7t1-comp, ktorého LOD dosiahol hodnotu 
1,56 nM, čo je postačujúca veličina na detekciu 
VEGF. Z toho vyplýva, že tento aptasenzor sa javí 
ako vhodný na detekciu VEGF pre účely 
vyhľadávania onkologických ochorení. Senzor sme 
otestovali na nešpecifickú interakciu s trombínom a 
rovnako sme ho otestovali aj v ľudskej plazme, kde 
sme  dosiahli veľmi peknú odozvu senzora. 
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Abstrakt 
Proteolytická aktivita plazmínu v mlieku, pri ktorej 
dochádza k štiepeniu kazeínu má vplyv na kvalitu 
mliečnych výrobkov [Crudden et al., 2005]. Preto je 
v súčasnosti vyvíjaná snaha o vývoj nových 
postupov, ktoré by umožnili  lacnú a rýchlu 
detekciu plazmínu v mlieku a v mliečnych 
výrobkoch. V našej práci sme sa zaoberali 
sledovaním interakcie plazmínu s vrstvou 
plazmínového substrátu (PS) imobilizovaného na 
zlatej elektróde kremenných kryštalických 
mikrováh (QCM). 
Kľúčové slová: plazmín, plazmínový substrát, 
kremenné kryštalické mikrováhy 

1 Úvod 
Plazmín je serínová proteáza, ktorá je v krvi 
zodpovedná za degradáciu fibrínu a fibrinogénu 
[Murray et al., 1993]. Vyskytuje sa aj v mlieku, kde 
je zodpovedná za väčšinu protelytickej aktivity, 
predovšetkým za štiepenie kazeínu. To ovplyvňuje 
chuť a textúru mliečnych výrobkov (pozitívne aj 
negatívne, v závislosti na type produktu) [Ismail 
and Nielsen, 2010].  

Plazmín je v mlieku súčasťou takzvaného 
plazmínového systému, ktorý zahrňuje jeho 
neaktívny zymogen, plazminogén (PG), jeho 
aktívnu formu plazmín (PL), aktivátory 
plazminogénu (PA) a samozrejme inhibítory. 
Inhibícia je zabezpečovaná jednak inhibítormi 
aktivácie (PAI) a takisto aj inhibítormi 
aktivovaného plazmínu (PI) (Obr. 1) [Ismail and 
Nielsen, 2010]. Tento systém je schematicky 
znázornený na obrázku 1. 

Keďže je plazmín vo svojej aktívnej forme 
nestabilný a pomerne rýchlo sa degraduje, aj keď je 
zmrazený, skladovali sme ho vo forme 
plazminogénu a pred každým meraním sme ho 
aktivovali pomocou urokinázy a následne sme 
merali s takto aktivovaným enzýmom. 

Na vytvorenie citlivej vrstvy na povrchu QCM 
sme využili krátky peptid špecifický pre plazmín, 
plazmínový substrát [Ohtsuka et al., 2009]. Tento 
peptid vytvára na zlate samousporiadanú vrstvu 
vďaka SH skupine. To sme využili na jeho 

imobilizáciu na zlatej elektróde na povrchu QCM 
prevodníka.  

Pre tento peptid sme sa rozhodli na základe 
článku [Ohtsuka et al., 2009], kde použili na 
elektrochemickú detekciu plazmínu taký istý peptid 
avšak modifikovaný ferocenovou značkou. 

Na určovanie koncentrácie plazmínu bolo 
popísaných viacero metód využívajúcich rôzne 
meracie techniky aj rôzne plazmínové substráty. 
Ako príklad spomenieme fluorometrický senzor 
využívajúci ako substrát peptid s pripojeným 
kumarínom (N-Suc-Ala-Phe-Lys-7-amido-4-methyl 
coumarin)  [Richardson and Pearce, 1981]. Ďalším 
príkladom je spektrofotmetrický prístup využívajúci  
substrát označený 4-nitroanilínom (H-D-valyl-L-
leucyl-L-lysyl-4-nitroanilide) [Rollema et al., 1983]. 

My sme na sledovanie degradácie vrstvy 
plazmínového substrátu použili kremenné 
kryštalické mikrováhy (QCM), ktoré by mohli byť 
vhodné na detekciu aktivity plazmínu. Doposiaľ 
bola táto metóda úspešne použitá na detekciu 
aktivity inej proteázy – elastázy [Stair et al. 2009]. 
Táto metóda umožňuje sledovať zmeny 
mechanických vlastností vrstvy imobilizovanej na 
povrchu kremenného rezonátora na základe zmien 
rezonančnej frekvencie a dynamického odporu 
tohto rezonátora. 

 
Obrázok 1: Plazmínový systém v kravskom mlieku 

[Ismail and Nielsen, 2010]. 

2 Kremenné kryštalické 
mikrováhy (QCM) 

Metóda QCM je založená na meraní rezonančnej 
frekvencie kremenného piezokryštálu. 
Piezoelektrické vlastnosti kremeňa znamenajú, že 
po aplikácii určitého mechanického tlaku dôjde 
v dôsledku deformácii vnútornej štruktúry kryštálu 
ku vzniku drobných elektrických dipólov, ktoré sa 
vo vnútri kryštálu navzájom neutralizujú, ale na 
povrchu sa objaví nevykompenzovaný viazaný 
náboj. Platí aj obrátený, takzvaný reverzný 
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piezoelektrický jav, pri ktorom sa v dôsledku 
vonkajšieho elektrického poľa deformuje vnútorná 
štruktúra a teda aj celý kryštál. Tento reverzný 
piezoelektrický efekt sa využíva na vytváranie 
akustických vĺn v kremennom kryštály privádzaním 
striedavého elektrického napätia prostredníctvom 
zlatých elektród naparených na jeho povrchu. 
V rôznych 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 2: Schematický náčrt QCM senzora, plné 
šípky znázorňujú výchylky a prázdne smer šírenia 

vlny[Janshoff et al., 2000]. 
 

Predpokladajme najjednoduchší prípad, kryštál 
kmitajúci s rezonančnou frekvenciou vo vákuu. 
V takomto prípade je v rezonátore stojatá vlna, 
ktorej vlnová dĺžka je celočíselným násobkom 
dvojnásobku hrúbky rezonátora l (predpokladáme, 
že je hrúbka rezonátora zanedbateľná v porovnaní 
s jeho šírkou, a tak stačí vlnu riešiť len v jednom 
rozmere). Pre rezonančnú frekvenciu potom platí: 

 
 

(1)  

 
kde v je rýchlosť šírenia vlny a n je kladné celé 
číslo. Rýchlosť šírenia vlny závisí od hustoty 
kryštálu ρq a od šmykového modulu pružnosti AT-
rezu cq: 

 
 

(2)  

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

 
 

(3)  

kde As je plocha pracovnej časti kryštálu. Tento 
vzťah je dôvodom názvu mikrováhy, pretože dáva 
do súvisu zmeny rezonančnej frekvencie 
s hmotnosťou adsorbovanej vrstvy. V praxi však 
mávajú adsorbované vrstvy iné mechanické 
vlastnosti ako piezokryštál a navyše sa QCM často 

používa v kontakte s kvapalinou. Preto Sauerbreyho 
rovnica neplatí vo všeobecnosti  a slúži len na 
kvalitatívny popis.  

Pre podrobnejšiu analýzu sa QCM modeluje ako 
ekvivalentný elektrický rezonančný obvod 
(Butterworth-van-Dykeov rezonančný obvod – 
obrázok 3), prípadne jeho modifikácie, ktoré 
zabezpečujú dobrý popis rôznych vrstiev na 
povrchu rezonátora. Z analýzy základného 
Butterworth-van-Dykeovho obvodu by sme dostali 
pre odpor: 

  (4)  

kde η je viskozita (KR je konštanta). Odpor je teda 
spojený so stratami energie akustickej vlny, ktorá 
preniká z rezonátora do kvapalného média. Veľkosť 
týchto strát závisí od vlastnosti povrchu rezonátora 
a okolitého média. Preto sledujeme okrem zmien 
rezonančnej frekvencie aj zmeny odporu. 

Obrázok 3: Butterworth-van-Dykeov 
rezonančný obvod [Janshoff et al., 2000] 

 

3 Materiály a metódy 

3.1 Príprava citlivej vrstvy 

Povrch kryštálu sme pokryli samousporiadanou 
vrstvou  plazmínového substrátu (Lys-Thr-Phe-Lys-
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Cys-NH2), ktorý bol 
syntetizovaný v Budapešti (Institute of Materials 
and Environmental Chemistry of the Hungarian 
Academy of Sciences). PS bol imobilizovaný na 
kryštál inkubáciou kryštálu s vodným roztokom PS 
(250 μM a v jednom prípade  sme skúsili aj 750 
μM) cez noc (približne 18 hodín). Po inkubácii sme 
kryštál opláchli destilovanou vodou. 

Potom sme kvôli pokrytiu nepokrytých častí 
inkubovali kryštál 1 hodinu s 1 mM 6-merkapto-1-
hexanolom rozpusteným vo vode pri teplote 45°C. 
Nakoniec sme ho opäť opláchli destilovanou vodou. 

V jednom prípade sme sa pokúsili modifikovať 
povrch zlatými nanočasticami. Najskôr sme 3,5 
hodiny inkubovali čistý kryštál s cystamín 
dihydrochloridom (0,1 M vo vode). Potom sme 
kryštál premyli destilovanou vodou a vysušili. 
Nasledovala 9 hodinová inkubácia s koloidným 
roztokom zlatých nanočastíc (Sigma Aldrich, Gold 
Colloid, 10 nm, G1527). Ďalej pokračovala 
imobilizácia PS ako v ostatných prípadoch. 
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3.2 Aktivácia plazmínu 

Pred každým meraním bolo potrebné pripraviť 
čerstvý plazmín, pretože dokonca aj zmrazený 
plazmín hydrolyzuje sám seba a aj v priebehu pár 
dní dochádza k značnému úbytku koncentrácie. 
Čerstvý plazmín sme získavali 
aktiváciou plasminogénu a koncentráciu získaného 
plazmínu sme určili spektrofotometricky podľa 
postupu vyvinutému kolegyňami z Maďarska 
(Pribransky K., Keresztes Z.). 

Aktivácia prebiehala zmiešaním 276 μl roztoku 
plasminogénu v PBS (2,5 mg/ml) so 124 μl 
vodného roztoku urokinázy (10 kU/ml) 
a inkubáciou výslednej zmesi po dobu 25 minút pri 
izbovej teplote. Výsledná koncentrácia 
aktivovaného plazmínu je približne 1 μM. 

Presná koncentrácia aktivovaného plazmínu bola 
následne určená meraním kinetiky štiepenia 
spektrozímu (plazmínového substrátu) pomocou 
UV-VIS absorpčnéj spektroskopie. Časť vzorky 
aktivovaného plazmínu bola inkubovaná s rôznymi 
koncentráciami spektrozímu (5, 10, 20, 40, 60, 80, 
100, 150 μM) rozpusteného v Tris pufri ( 20 mM 
Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.4).  Z kinetiky 
absorbancie sa dajú určiť rýchlosti štiepnej reakcie 
pri rôznych koncentráciach substrátu a pomocou 
následného fitu Michaelis-Mentenovej modelom pre 
enzýmatickú reakciu sa dá získať maximálna 
rýchlosť reakcie Vmax  a určiť koncentrácia 
plazmínu: 

 
 

(5)  

kde kcat katalytická konštanta enzýmovej reakcie, ε 
je extinkčný koeficient, l je hrúbka kyvety a 20.n 
reprezentuje zriedenie z pôvodnej vzorky (plazmín 
tvorí len 1/20 objemu v kyvete a n je koeficient 
prípadného zriedenia pre potreby meraní na 
spektrometri). 

3.3 Meranie na QCM 

Merania prebiehali v prietokovej cele, kde je kryštál 
z jednej strany v kontakte so vzduchom a z druhej 
strany v kontakte s prúdiacou kvapalinou do ktorej 
sa postupne pridávajú vzorky. Rýchlosť prúdenia 
bola 50 μl/min. rozkmitanie kryštálu a samotné 
meranie údajov zabezpečoval vektorový analyzátor 
Agilent 8712ES (Agilent Technologies, USA). 

Po vložení kryštálu s pripravenou citlivou 
vrstvou do cely sme kryštál premývali s PBS 
a zahrievali celu na 37°C. po ustálení frekvencie 
a odporu sme pridali plazmín (pôvodná vzorka 
aktivovaného plazmínu bola nariedená v PBS na 
požadovanú koncentráciu) a sledovali sme priebeh 
enzymatickej reakcie. 

4 Výsledky a diskusia 
Najskôr sme skúsili imobilizovať peptid 
v koncentrácii 250 μM, ktorá bola podľa (Ohtsuka 
2009) optimálna. Výsledok je na obrázku 4. 
Pridanie plazmínu (1 nM) nespôsobilo v podstate 
žiadnu zmenu frekvencie. To by sa dalo vysvetliť 
tým, že peptid je pomerne malý a odstrihnutie jeho 
časti plazmínom nespôsobí veľký úbytok hmotnosti, 
dostatočný na zmenu frekvencie. Prítomnosť 
plazmínu však bola sprevádzaná strmým nárastom 
odporu a následným pomalým návratom na 
pôvodné hodnoty. To by bolo možné vysvetliť tak, 
že keď plazmín štiepi PS,  vytvára sa komplex, 
ktorý zvyšuje koeficient viskozity povrchovej 
vrstvy QCM a umožňuje zvýšenú disipáciu energie. 
Keď však dôjde k odstrihnutiu časti peptidu 
a odpojeniu plazmínu, zvyšok peptidu má podobné 
mechanické vlastnosti ako pôvodná molekula 
(aspoň z hľadiska citlivosti nášho QCM). Preto 
dôjde na začiatku v dôsledku veľkého množstva 
komplexov PS-PL k prudkému nárastu odporu. 
Postupne ako dochádza k úbytku PS na povrchu, 
znižuje sa aj množstvo týchto komplexov a teda 
odpor postupne klesá k pôvodným hodnotám.  

 
Obrázok 4: Kinetika zmien rezonančnej 

frekvencie a dynamického odporu počas interakcie 
plazmínú s plazmínovým substrátom. (PS bol 

imobilizovaný v koncentrácii 250 μM) 
 

Naša hypotéza by vysvetľovala aj to, prečo po 
pridaní vyššej koncentrácie plazmínu (10 nM) došlo 
k slabšej odozve. Pravdepodobne bola už väčšina 
povrchu degradovaná. 

Dalo by sa však predpokladať, že vznik 
komplexov PS-PL bude mať vplyv aj na 
rezonančnú frekvenciu. Adsorpcia pomerne 
veľkého plazmínu by mohla mať za následok 
dočasný pokles frekvencie. Navyše zmena viskozity 
vrstvy na povrchu QCM by mohla byť spojená aj so 
zmenami mechanických parametrov tejto vrstvy, čo 
by malo mať tiež vplyv na frekvenciu. Je možné, že 
sa tieto vplyvy vzájomne kompenzovali.  
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Obrázok 5: Druhý príklad kinetiky zmien 
rezonančnej frekvencie a dynamického odporu 

počas interakcie plazmínú s plazmínovým 
substrátom. (PS bol imobilizovaný v koncentrácii 

250 μM) 
 
Avšak v druhom meraní s rovnakou 

koncentráciou PS použitou pri imobilizácii (obrázok 
5) sme pozorovali aj dočasný mierny pokles 
frekvencie, ale slabší nárast odporu. Rozdielnosť 
výsledkov, najmä slabšia odozva odporu, sa dá 
čiastočne vysvetliť tým, že šlo o iný (už viac krát 
použitý) kryštál a tak sa nemusela počas 
imobilizácie vytvoriť tak kvalitná vrstva PS, ako 
v prvom prípade. Druhým možným vysvetlením, 
vhodným pre vysvetlenie poklesu frekvencie, je, že 
v dôsledku použitia vyššej koncentrácie plazmínu 
(10 nM) spôsobilo rýchlejšie naviazanie väčšieho 
množstva plazmínu a tým došlo k výraznejšiemu 
nárastu hmoty na povrchu QCM. 

Obrázok 6: Kinetika zmien rezonančnej 
frekvencie a dynamického odporu počas interakcie 

plazmínú s plazmínovým substrátom 
imobilizovanom na povrchu modifikovanom 

zlatými nanočasticami. (PS bol imobilizovaný 
v koncentrácii 250 μM) 

 
V snahe zvýšiť citlivosť detekcie sme sa pokúsili 

modifikovať povrch kryštálu zlatými 
nanočasticami, aby sme tak zväčšili efektívnu 
plochu, na ktorú sa môže PS imobilizovať. 
Výsledok experimentu je uvedený na obrázku 6. 

Toto meranie bolo vykonané v ten istý deň ako to 
na obrázku 5 a na kryštáli podobne viackrát 
použitom. Kvalitatívne je na oboch zachytený 
rovnaký priebeh, ale pri použití nanočastíc sme 
zaznamenali výraznejšiu odozvu, čo by 
potvrdzovalo náš predpoklad, ale s určitosťou to aj 
napriek podobnosti ostatných podmienok z jedného 
merania tvrdiť nemôžeme.  

Obrázok 7: Kinetika zmien rezonančnej 
frekvencie a dynamického odporu počas interakcie 

plazmínú s plazmínovým substrátom. (PS bol 
imobilizovaný v koncentrácii 750 μM) 

 
Ďalej sme vyskúšali aj vyššiu koncentráciu PS 

pri imobilizácii, konkrétne 750 μM (obrázok 7). 
Toto meranie bolo vykonané dva dni po prvom 
meraní (obrázok 4) a tiež na novom kryštáli, preto 
ho budem porovnávať s týmto. Znovu sa jedná 
o kvalitatívne rovnaké priebehy, ale v tomto 
druhom prípade máme slabšiu odozvu. To by 
potvrdzovalo predpoklad, že optimálna 
koncentrácia PS pre imobilizáciu je 250 μM (alebo 
aspoň optimálnejšia než 750 μM). Ale rovnako ako 
v predošlom odstavci to nemôžeme s určitosťou 
tvrdiť z jedného merania.  

Obrázok 8: Kinetika zmien rezonančnej 
frekvencie a dynamického odporu počas interakcie 

plazmínú s vrstvou merkaptohexanolu. 
 
Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že odozva na 

druhú, vyššiu koncentráciu (10 nM) plazmínu nie je 
slabšia. To môže byť spôsobené tým, že v tomto 
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prípade bola prvá koncentrácia (1 nM) v kontakte 
s povrchom kratšie.  

Nakoniec sme preverili aj interakciu plazmínu 
s povrchom bez PS, teda pokrytím len 
merkaptohexanolom (obrázok 8). Nezaznamenali 
sme žiadnu významnú odozvu vo frekvencii, a malé 
skoky v odpore si vysvetľujeme tým, že vlastnosti 
vrstvy ako napríklad vyskozita sú rozdielne 
v čistom PBS a v PBS s plazmínom a ďalšími 
látkami, ktoré zostali po aktivácii. 
 

5 Záver  
V našej práci sme sa venovali štúdiu interakcie 

plazmínu s vrstvou plazmínového substrátu 
pomocou QCM. Ukázalo sa, že daný peptid nie je 
vhodný ako citlivá vrstva pre štúdium aktivity 
plazmínu pomocou metódy QCM, pokiaľ by sme 
sledovali len zmeny rezonančnej frekvencie 
(pomocou jednoduchších zariadení). Nami použitý 
plazmínový substrát je krátky peptid, ktorého malá 
časť sa odtrhne následkom hydrolýzy plazmínom 
a to nespôsobuje dostatočné zmeny mechanických 
vlastností peptidovej vrstvy, ktoré by viedli 
k výraznejšej  zmene rezonančnej frekvencie QCM. 
Avšak pozorovali sme pomerne výraznú 
a charakteristickú zmenu odporu vyvolanú 
interakciou plazmínu s vrstvou plazmínového 
substrátu, ktorá naznačuje potenciálnu možnosť 
použitia tohto peptidu na vývoj QCM senzora na 
sledovanie aktivity plazmínu. Na praktické využitie 
by však bolo nutné vykonať viacej meraní 
a vytvoriť zložitejší model na analýzu a 
interpretáciu nameraných dát.  
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Abstrakt 

Polymérne nanočastice majú veľký 

potenciál  v oblasti cieleného transportu liečiv, kde 

nachádzajú možné uplatnenie ako ich nosiče. 

Systém nanočastica - liek je pri transporte liečiva do 

chorobou postihnutej bunky účinnejší v porovnaní s 

transportom samotnej terapeuticky aktívnej látky 

[Chan a spol., 2010]. Výskum v oblasti rakoviny 

a nanočasticami sprostredkovaného transportu 

liečiva sa sústreďuje na využitie unikátnosti 

patofyziológie nádoru v spojení s tzv. EPR efektom 

[Acharya, 2011]. 

V tejto súvislosti  sme sa zamerali na 

objasnenie molekulárnych mechanizmov pôsobenia 

PEGylovaných polymérnych poly-

alkylcyanoakrylátových  (PACA) nanočastíc. 

Použili sme PACA nanočastice dvoch typov:      

poly-butylcyanoacrylátové (PBCA) a poly-

octylcyanoacrylátové (POCA) nanočastice. 

Hydrodynamický priemer nanočastíc bol 180 nm a 

160 nm; zeta potenciál -19 mV a - 16mV, pre 

PBCA a POCA respektíve. 

Plazmatické membrány buniek boli 

modelované Langmuirovými monovrstvami 

zloženými z zwitterionického dimyristoylphosphati-

dylcholínu (DMPC). Interakcie medzi PBCA (alebo 

POCA) s DMPC monovrstvami boli študované 

metódou tenziometrie, ktorej výstupom bola 

analýza zmien povrchového tlaku lipidovej 

monovrstvy po pridaní PACA nanočastíc. 

Experimenty boli vykonané v troch rôznych 

počiatočných hodnotách povrchového tlaku 10 

mN/m, 20 mN/m a 30 mN/m. Nižšie hodnoty 

povrchových tlakov sú typické pre bunky 

prechádzajúce rýchlym mitotickým delením 

(rakovinové bunky), pričom povrchový tlak 30 

mN/m zodpovedá fyziologickej hodnote v 

membránach zdravých buniek [Tiriveedhi a spol., 

2011]. Vplyv PACA nanočastíc bol študovaný v 

koncentračnom rozmedzí 1, 10, 20, 40 a 80 µg/ml . 

 Zistili sme, že postupným pridaním PBCA 

do vodnej subfázy, bol povrchový tlak DMPC 

monovrstvy zvýšený, ale iba pri nižších 

počiatočných hodnotách tlaku. Pozorovaná 

maximálna zmena povrchového tlaku bola 9,3 

mN/m a 3,7 mN/m pri zodpovedajúcom 

počiatočnom  tlaku 10 mN/m a 20 mN/m. V prípade 

počiatočnej hodnoty tlaku 30 mN/m, PBCA 

nespôsobila jeho výrazné zvýšenie. Podobné 

správanie bolo pozorované aj u  nanočastice POCA. 

 Získané výsledky poukazujú na schopnosť 

penetrácie poly-alkylcyanoacrylátových nanočastíc 

do lipidovej monovrstvy iba pod fyziologickým 

povrchovým tlakom ( < 30 mN/m), a tak môžu byť 

použité ako potenciálne nosiče liečiv do nádorových 

buniek. 

 

Kľúčové slová: polymérne nanočastice, lipidové 

monovrstvy 

1 Úvod 

 Polymérne  nanočastice sa intenzívne 
študujú z hľadiska ich potenciálneho využitia ako 
nosičov pre cielený transport liečiva napr. do 
rakovinových buniek [Chan a spol., 2010]. Rast 
nádoru je sprevádzaný tvorbou nových ciev 
v procese zvanom neoangiogenéza. Keďže rast 
nádoru je proces rýchly a chaotický, novovzniknuté 
cievy nie sú dokonalé a disponujú určitými 
defektmi, ktoré umožňujú prestup nanočastíc 
s veľkosťou cca do 200 nm. Polyméry z krvného 
obehu vstupujú potom ľahšie do nádorového 
tkaniva, kde naviac zotrvávajú dlhšie pretože nádor 
disponuje zlým odvodom lymfy. Popísaný efekt sa 
nazýva EPR efekt (enhanced permeability and 
retention) [Acharya, 2011]. 

V tejto práci sa zameriavame na polymérne 
polyalkylcyanoakrylátové nanočastice.  

Jedným z hlavných cieľov práce  je 
preskúmať mechanizmy interakcie týchto 
nanočastíc s bunkovými membránami, či už 
s fyziologicky zdravými bunkami alebo 
s rakovinovými bunkami.  

V prvej časti sa zameriavame na 
charakterizáciu častíc z hľadiska ich veľkosti a zeta 
potenciálu. V druhej časti preštudujeme vplyv 
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polyalkylcyanoakrylátových nanočastíc na zmeny 
v povrchovom tlaku lipidových monovrstiev 
modelujúcich povrch buniek.    

1.1 Polymérne nanočastice 

 Polymérne nanočastice majú zvyčajne 

štruktúru nanokapsúl alebo nanosfér. Môžu byť 

vyrobené z prirodzene sa vyskytujúcich polymérov, 

akými sú napr. chitosan a heparín, alebo zo 

syntetických polymérov zahŕňajúcich napr. 

polyetylénglykol (PEG), poly-L-glutámovú 

kyselinu (PGA), alebo poly-alkylcyanoakrylát 

(PACA) [Yemane, 2013]. Nanosféry by sme mohli 

definovať ako polymérne klbká, kde je liečivo 

rovnomerne rozptýlené. Nanokapsule sú na druhej 

strane vezikulárne systémy, v ktorých je liečivo 

rozpustené v tekutom jadre, v ktorom je buď olej 

alebo voda, a ktorý je obklopený tenkou 

polymérnou vrstvou. Polymérna štruktúra 

nanočastíc ponúka pomerne vysokú schopnosť 

nálože liečiva   V texte budeme ďalej  opisovať len 

nanosféry, keďže výskum bol vykonaný práve 

s týmto typom  polymérnych nanočastíc.  [Gagnat 

Bøe, 2013] 

 
Obr. 1. Model štruktúry polymérových nanočastíc – 

nanosféra a nanokapsula [Gagnat Bøe, 2013] 

1.1.1 Poly-alkylcyanoakrylátové nanočastice 

Nanočastice použité v tejto práci sú 

vyrobené z poly-alkylcyanoakrylátu (PACA), a to 

konkrétne poly-butylcyanoakrylátu (PBCA) a poly- 

octylcyanoakrylátu (POCA). Rozdiel v PACA 

nanočasticiach je na molekulárnej úrovni a to 

v alkylovom reťazci (Obr.2). Alkylový reťazec má 

vplyv na rýchlosť rozkladu a rýchlosť uvoľňovania 

produktov rozkladu, čo je ďalej tiež v korelácii 

s toxickým profilom nanočastíc. V súčasnej dobe, 

PBCA nanočastice sú bežnejšie, ale POCA 

nanočasticiam je venovaná  čoraz väčšia pozornosť 

z dôvodu ich nízkej toxicity. Majú priemernú 

veľkosť okolo 100 - 300 nm a sú dostatočne 

biokompatibilné. Najčastejšie sú vyrobené metódou 

miniemulzie [Chan a spol., 2010]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Štruktúra zmeny alkylového reťazca: butyl 

cyanoacrylate a octyl cianoacrylate [Gagnat Bøe, 

2013] 

 

Súčasťou inicializácie procesu polymerizácie je 

polyethylénglykol (PEG), ktorého prítomnosť na 

povrchu nanočstice zohráva dôležitú úlohu aj pri 

eliminácii opsonizácie. Opsonizácia predstavuje 

jednu z podstatných bariér pri cielenom transporte 

liečiva. Proteíny tzv. opsoníny nachádzajúce sa 

v krvnom sére sa rýchlo viažu na intravenózne 

aplikované polymerné nanočastice, čím umožňujú 

mononuleárnemu fagocytickému systému (MNS) 

ich ľahké rozpoznanie a následné odstránenie ešte 

skôr než vykonajú želateľnú terapeutickú funkciu. 

PEG sa v tomto smere ukazuje byť veľmi vhodným 

modifikátorm povrchu nanočastíc vytvárajúci 

hydrofilnú protektívnu vrstvu, ktorá zabraňuje 

adsorpcii opsonínov [Owens a spol., 2006]. 

1.2 Langmuirové monovrstvy 

Biologické membrány predstavujú 

supramolekulárnu, zložitú štruktúru. Vzhľadom k 

svojej vysokej zložitosti, štúdium membránových 

procesov je obtiažne.  Analýza biologických 

procesov ku ktorým dochádza buď na povrchu 

alebo vo vnútri  lipidovej dvojvrstvy, sa vykonáva 

pomocou biomimetických modelov. Toto 

zjednodušenie membrány hrá kľúčovú úlohu najmä 

pri analýze špecifických molekulárnych interakcií 

na úrovni biomembrán. V roku 1917 Langmuir 

predstavil nový prístup pre štúdium lipidových 

membrán vytvorených na rozhraní vzduchu a vody. 

Lipidové filmy sú tvorené z nerozpustných látok 

vyrobených z molekúl kde jedna časť je zložená z 

hydrofilnej hlavičky a druhá časť z dvoch dlhých 

hydrofóbnych reťazcov na povrchu kvapaliny. 

Polárna hlavička je ponorená do vody, zatiaľ čo 

hydrofóbne reťazce bránia filmu rozpúšťať sa vo 

vode. Molekuly sú prispôsobené vzájomne a 
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rovnobežne a hydrofóbny koniec vyčnieva z 

povrchu vody [Šándorová, 2010].  

Zariadenie, ktoré sa  používa na prípravu a  

na skúmanie Langmuirových monovrstev/filmov je 

označované ako Langmuirova vanička. Tá sa skladá 

z nádoby, v ktorej je subfáza – kvapalina, na ktorej 

je možné vytvoriť monovrstvu. Meranie 

povrchového tlaku monovrstiev je uskutočňované 

Wilhelmyho metódou. Používa sa Wilhelmyho 

platnička, ktorá je zhotovená z chromatografického 

papiera so šírkou w = 10 mm a hrúbkou                    

t = 0.15 mm. Papierik je umiestnený na senzor 

povrchového tlaku. Použitie tejto metódy je 

založené na vzťahu (1) 

  (1) 

  

kde π je povrchový tlak, γ0 je povrchové napätie  

kvapaliny, γ je povrchové napätie kvapaliny so  

skúmaným surfaktantom a F je sila pôsobiaca  na 

platničku. Z rovnice vyplýva, že povrchový tlak je 

vyjadrenie zníženia povrchového napätia, ku 

ktorému dochádza vytvorením monomolekulového 

filmu [Moore, 1979]. Pri Wilhelmyho metóde sa 

zníženie povrchového napätia ∆γ určuje na základe 

merania pôsobiacej sily pomocou elektronických 

torzných váh.  

 

1.3 Zeta potenciál a Dynamický rozptyl 
svetla 

Dynamický rozptyl svetla – DLS  meria 

Brownov pohyb a uvádza ho do vzťahu s veľkosťou 

častíc. Metóda DLS je známa aj ako fotónová 

korelačná spektroskopia. Laser osvetľuje častice 

a následne sa analyzujú  fluktuácie intenzity 

v rozptýlenom svetle. Systém meria rýchlosť 

fluktuácie intenzity a potom ju používa pre výpočet 

veľkosti častíc. 

Na povrchu častice je náboj, ktorý 

ovplyvňuje distribúciu iónov vo vodnom roztoku. 

Okolo každej častice vznikne elektrická dvojvrstva 

a vrstva kvapaliny, ktorá obklopuje časticu, má dve 

časti – vonkajšiu a vnútornú. Za vonkajšou hranicou 

existuje teoretická hranica, v ktorej je koncentrácia 

iónov stabilná. Ak sa častica pohybuje, ióny na tejto 

hranici sa pohybujú s ňou. Táto hranica sa nazýva 

rovina sklzu a potenciál na tejto rovine sa nazýva 

zeta potenciál. Ten sa určuje pomocou merania 

rýchlosti častíc v elektrickom poli, tzv.  

elektroforetickej pohyblivosti. Veličina 

elektroforetickej pohyblivosti  sa určuje podľa 

Henryho rovnice (Manuál k Zeta Sizer Nanoseries, 

www.malvern.sk, 2004). 

2 Materiály a metódy 

2.1 Použité chemikálie 

 Poly-butylcyanoakrylátové (PBCA;           

47 mg/ml) a poly-oktylcianoakrylátové (POCA;      

25 mg/ml) nanočastice  boli syntetizované  na 

oddelení Biotechnológie a nanomedicíny, Sintef 

Trondheim (Nórsko), 1,2-sn-glycero 

dimyristoylphosphatidylcholine ( DMPC; Mw = 

678 g/mol) bol zakúpený od Avanti Polar Lipids 

Inc. (USA), chloroform (Slavus, Slovensko), Na-

fosfátový pufor (10 mM, pH 7.4) bol pripravený z 

NaH2PO4.H2O a Na2HPO4.H2O od Merck 

(Nemecko). Na prípravu vodných roztokov sme 

použili  deionizovanú vodu pripravenú pomocou 

Purelab Classic UV (Anglicko).  

2.2 Príprava roztokov  

 Pre Langumirove monovrstvy sme 
pripravovali zásobný roztok DMPC  lipidu 
rozpusteného v chloroforme  tak aby sme získali 
koncentráciu 0,3 mg/ml. Zásobné roztoky 
nanočastíc PBCA (45 mg/ml) a POCA (25 mg/ml) 
sme rozriedili s filtrovaným Na-fosfátovým pufrom 
na koncentrácie 1 mg/ml a 10 mg/ml, z ktorých sme 
postupnými prídavkami do vodnej subfázy (10 ml) 
získali výsledné študované koncentrácie 1; 10; 20; 
40 a 80 µg/ml. Pre meranie veľkosti a zeta 
potenciálu sme použili koncentráciu nanočastíc 0,1 
mg/ml. Zásobné roztoky sme uchovávali v 
mrazničke. 

2.3 Priebeh merania 

  Meranie veľkosti a zeta potenciálu sa 

vykonávalo pomocou prístroja Zeta Sizer 

Nanoseries (Malvern Instruments Ltd., Anglicko). 

Pri meraní veľkosti sa používala polystyrénová cela 

(disposable polystyrene ZEN0118), do ktorej sme 

napipetovali 600 µl roztoku nanočastíc 

(koncentrácia 0,1 mg/ml).  Pri meraní zeta 

potenciálu sa postupovalo podobne ako v prípade 

merania veľkosti, pričom sme do cely napipetovali 

800 µl roztoku. Na meranie sa používala cela 

capillary cell DTS1060. Experimenty prebiehali pri 

teplote 25°C. 

  Pred každým experimentom na 

Langumirových monovrstvách sme teflónové 

oblasti vaničky vyčistili chloroformom s použitím 

špeciálnych utierok Kimwipes (Kimberly-Clarke, 

USA). Na sadu háčikov sme pripevnili Wilhelmyho 

platničku a tie sme zavesili na senzor povrchového 

tlaku. Vaničku sme naplnili Na-fosfátovým pufrom 

(10 ml) a Wilhelmyho platničku sme nechali nasať. 

Pomocou aspirátora sme odsali prebytočný roztok 
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a prípadné nečistoty. Na povrch subfázy sme 

pomocou mikrostriekačky (Hamilton) naniesli 

roztok lipidu v takom množstve, aby sme dosiahli 

počiatočné hodnoty tlakov 10 mN/m, 20 mN/m a 30 

mN/m. Po ustálení  tlaku sme následne pod povrch 

lipidovej monovrstvy pridávali nanočastice 

v koncentráciách 1, 10, 20, 40 a 80 µg/ml. Po 

skončení meraní sme dáta uložili a ďalej sme ich 

spracovávali. Pri každom tlaku sme urobili 3 

merania. Experimenty boli vykonávané pri izbovej 

teplote.  

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Vlastnosti nanočastíc 

V prvej sérií experimentov sme analyzovali veľkosť 

a zeta potenciál PBCA/POCA nanočastíc. Na obr. 3 

je uvedené rozdelenie hydrodynamického priemeru 

nanočastíc podľa ich objemu pre teplotu 25
o
C. 

Priemerná veľkosť PBCA v maxime rozdeľovacej 

funkcie bola 184 ± 3 nm a priemerná veľkosť 

POCA nanočastíc bola 158 ±1 nm. Na obr. 4 je 

uvedená distribúcia zeta potenciálu pre nanočastice.  

Zeta potenciál PBCA bol -18,9 ± 3,5 mV a zeta 

potenciál POCA bol -16,1 ± 2,1 mV. V tabuľke č.1 

sú uvedené presné hodnoty pre veľkosť a zeta 

potenciál nanočastíc s indexom polydisperzity PDI. 

Hodnoty PDI <0,2 indikujú monomodálnu 

distribúciu veľkosti nanočastíc. 

Obr. 3.: Rozdelenie priemeru, d, PBCA/POCA podľa 

objemu nanočastíc   

Obr. 4.: Rozdelenie zeta potenciálu podľa počtu 

nanočastíc 

  PBCA POCA 

Veľkosť [nm] 184 ± 3 158 ± 1 

PDI 0,09 ± 0,01 0,12 ± 0,006 

Zeta Potenciál [mV] -18,9 ± 3,5 -16,1 ± 2,1 

 

Tab.1. Číselné hodnoty veľkosti, PDI indexu a Zeta 

potenciálu pre PBCA/POCA 

 

3.2 Štúdium nanočastíc s lipidovými 
monovrstvami  

V druhej sérií experimentov sme analyzovali 

zmenu v povrchovom tlaku DMPC 

monovrstvy v prítomnosti  rôznych koncentrácií 

PACA nanočastíc.  

 Na Obr.5  je uvedená závislosť priemernej  

hodnoty zvýšenia povrchového tlaku v závislosti od 

koncentrácie PACA nanočastíc obidvoch typov.   

 
Obr. 5. Závislosť priemernej  hodnoty zvýšenia 

povrchového napätia v závislosti od koncentrácie 

nanočastíc (PBCA/POCA) v PBS 

 

 Najväčšia zmena, cca 9 mN/m, v 

povrchovom tlaku monovrstvy bola pozorovaná pri 

najnižšej hodnote počiatočného tlaku 10 mN/m a to 

v prípade  oboch  typov nanočastíc pri najvyššej 

študovanej koncentrácii 80 µg/ml. Značný nárast pri 

tejto nízkej počiatočnej hodnote tlaku sme 

spozorovali už pri koncentrácii 10 µg/ml. Tento 

nárast bol mierne vyšší v prípade PBCA nanočastíc.  

Zvyšovaním hodnôt počiatočného 

povrchového tlaku boli zmeny po pridaní nanočastíc 

nižšie. Pri počiatočnom tlaku 20 mN/m sa po 

aplikácii najvyššej koncentrácie oboch častíc 

povrchový tlak zvýšil cca o 4 mN/m. 
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 Pri najvyššom počiatočnom tlaku 30 mN/m 

sme výraznú zmenu v povrchovom tlaku 

monovrstvy po dodaní PACA nanočastíc 

nepozorovali. V Tab.2. sú uvedené číselné zmeny 

povrchového tlaku monovrstvy po dodaní PBCA 

a POCA nanočastíc pri troch rôznych počiatočných 

tlakoch.  

 Pozorovaný nárast v povrchovom tlaku pri 

nižších počiatočných hodnotách poukazuje na rast 

povrchového napätia pod vplyvom inkorporácie 

PACA nanočastíc do lipidovej monovrstvy, ktorá je 

vo fluidnom/tekuto-expandovanom stave. Tento 

efekt môže byť spôsobený interakciou nanočastíc 

s lipidovou monovrstvou, ktoré indukujú jej 

prechod do kondenzovaného štruktúrneho stavu. 

Interakcia nanočastíc bola minimálna v prípade 

vyššieho počiatočného povrchového tlaku 

(30mN/m), kedy je monovsrtva v tekuto 

kondenzovanom stave zodpovedajúcom hustote 

usporiadania lipidových molekúl v  membránach 

normálnych buniek [Tiriveedhi a spol., 2011]. 

  

PBCA/Δπ  10mN/m 20mN/m 30mN/m 

1 µg/ml 0,3±0,1 0,0±0 -0,1±0,2 

10 µg/ml 5,1±0,5 1,3±0,7 -0,6±0,4 

20 µg/ml 6,5±0,7 2,5±0,8 -0,6±0,7 

40 µg/ml 7,5±0,9 3,1±0,9 -0,5±0,8 

80 µg/ml 8,6±0,9 3,7±1 -0,5±0,6 

POCA/Δπ        

1 µg/ml 0,9±0,9 -0,1±0,2 -0,2±0,1 

10 µg/ml 4,9±1,3 1,3±0,3 -0,3±0,5 

20 µg/ml 6,3±1,7 2,3±0,6 -0,2±0,6 

40 µg/ml 8,1±1,3 3,1±0,9 -0,6±0,6 

80 µg/ml 9,4±1,7 4,1±1,1 -0,6±0,7 

 
Tab.2. Číselné hodnoty zmien povrchového tlaku 

DMPC monvrstvy pri rôznych počiatočných tlakoch 

a koncentráciách PACA nanočastíc dvoch typov 
 

 Získané výsledky sú iba prvým krok 

k pochopeniu mechanizmov interakcie nanočastíc 

s lipidovou monovrstvou.  
 
Záver 
 
 V práci sme metódou dynamického 

rozptylu svetla a laserovou Dopplerovou 

velocimetriou ocharakterizovali polymérne 

PEGylované poly-alkylcyanoakrylátové nanočastice 

dvoch typov – PBCA a POCA z hľadiska ich 

veľkosti a zeta potenciálu. Hydrodynamický 

priemer nanočastíc sa pohyboval v rozmedzí pod 

200 nm, zeta potenciál bol negatívny s priemernou 

hodnotou -18 mV. 

Metóda Langmuirových monovrstiev sa 

preukázala byť vhodnou metódou na štúdium 

mechanizmov interakcie medzi PBCA/POCA 

nanočasticami a  lipidovými monovrstvami 

modelujúcimi povrch buniek. Analýza zmien 

v povrchovom tlaku monvrstvy po dodaní 

nanočastíc poukázala na možnosť inkorporácie 

týchto nanočastíc do buniek, ktoré sa vyznačujú 

nižšími hodnotami povrchových tlakov (rakovinové 

bunky) v porovnaní so zdravými bunkami. 

 

Poďakovanie 

 Táto práca vznikla vďaka finančnej podpore 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja (číslo 
projektu APVV-0410-10) a vedeckej grantovej 
agentúry VEGA (číslo projektu 1/0785/12).  

 

Literatúra 

[Acharya, 2011] Acharya, S., Sahoo, S.K. (2011). 

PLGA nanoparticles containing various 

anticancer agents and tumour delivery by EPR 

effect. Adv Drug Deliv Rev. 2011 Mar 

18;63(3):170-83. 

[Chan a spol., 2010] Chan, J.M.; Valencia, 

P.M.; Zhang, L.; Langer, R.; Farokhzad, O.C. 

(2010). Polymeric nanoparticles for drug 

delivery. Methods Mol Biol. 2010; 624:163-75. 

 
[Gagnat Bøe, 2013] Gagnat Bøe, A. (2013). 

Degradation and Stability of PBCA and POCA 

Nanoparticles. Norwegian University of Science 

and Technology. 

 

[Moore, 1979] Moore, W. J. (1979). Fyzikální 

chemie. SNTL– Nakladatelství technické 

literatury, Praha,  1979, 485-502.  

 

[Owens a spol., 2006] Owens Donald, E.; Peppas 

Nicholas, A. (2006). Opsonization, 

biodistribution, and pharmacokinetics of 

polymeric nanoparticles. International Journal of 

Pharmaceutics. Volume 307, Issue 1, 3 January 

2006, Pages 93–102. 

 

[Šándorová, 2010] Šándorová, L., (2010).  Štúdium 

dvojzložkových monovrstiev zložených z 

dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) a 

Štúdium mechanizmov interakcie polymérnych nanočastíc s modelovými biomembránami 237
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Non-thermal plasma at atmospheric pressure is
predetermined for decontamination of thermally sen-
sitive surfaces, because it produces reactive species
and UV emission, while temperature remains close
to ambient. Flowing afterglow/post discharge can be
forced through and decontaminate the inner wall of
small diameter long tubes used in medicine (catheters
or endoscope tubes) [Pointu et al., 2008]. Flat sur-
faces can be easily decontaminated in ambient air by
corona discharges [Koval’ová et al., 2013].

An atmospheric pressure argon pulsed corona dis-
charge was propagated in a 49 cm long quartz tube
(8 mm inner diameter). Positive high voltage (HV)
pulses (25 kV peak, 2.2 µs width, 500 pulses/s) were
applied to a tungsten needle electrode at the tube in-
let; the grounded electrode was at the tube outlet.
The bacterial survival in the discharge was tested on
two 10 µL Escherichia coli droplets (108 cells/mL)
were deposited inside the tube at 2 and 44 cm dis-
tance from the source electrode. In pure Ar at 44 cm,
3 logs reduction was measured in 20 min; addition
of 760 ppm of water in Ar enhanced the bactericidal
effect to 4 logs reduction. The full (6 logs) decon-
tamination was obtained within 30 min of exposure in
both cases. The effect of possible bactericidal agents
alone was quantified: near UV emission (308 nm),
anoxia and desiccation, and aqueous H2O2. The re-
sults suggest that the major contributors to the mea-
sured bactericidal effect are OH radicals with syn-
ergistic effects with the investigated secondary fac-
tors. Pulsed discharge plasma in argon is promising
for bio-decontamination of inner walls of long tubes
because it operates at atmospheric pressure without
surface heating (temperature remained below 29◦C)
and does not produce toxic by-products.

Experiments with DC corona discharge in ambient
air were performed with the same bacteria on glass
cover slides (2×2 cm) and impact of electro-sprayed

∗kovalova@fmph.uniba.sk
†machala@fmph.uniba.sk

tap water on a sample was investigated. A hypoder-
mic injection needle as HV electrode was used oppo-
site to a grounded copper plate with the glass slides
on its top; with the 0.5 cm gap. Two discharges were
used: Positive streamer corona (PC, current pulses f
≈ 20 kHz, 10 kV) and Negative Trichel pulses (NC,
f ≈ 100 kHz, 5 kV). PC reduced bacterial popula-
tion within 20 min by 3 logs, with addition of water
electro-spray 4.8 logs. NC was less efficient, 20 min
exposure caused 1.8 log and with water electro-spray
2.8 logs reduction. Preliminary measurements of re-
active oxygen and nitrogen species formation in the
electro-sprayed tap water show multiple bactericidal
agents (H2O2, O3, nitrites NO–

2, nitrates NO–
3). Addi-

tionally, both polarities generated acidic conditions,
pH ∼4 which is not bactericidal to E. coli. Based
on previous experiments and recent works, we can
hypothesize that the enhancement of bacterial inac-
tivation with water electro-spray can be attributed
to NO–

2, H2O2 and peroxynitrates formed in water
[Machala et al., 2013]. Deeper understanding of the
plasma chemical processes requires further investiga-
tion.
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Abstrakt 

Onkologické markery sú veľkou skupinou látok, 
ktorých zvýšená hladina v krvi alebo moči je 
náznakom rakovinového procesu. Ich účinná 
diagnostika je potrebná pre včasný nález tumoru. 
Mnohým onkomarkerom však chýba dostatočná 
špecifickosť. 

1 Súčasný stav problematiky 

 Ďalším dôležitým elementom v tejto chorobe je 
imunitná odpoveď zabezpečovaná T-lymfocytmi. 
Tie cielene vyhľadávajú bunky, v ktorých 
prebiehajú rakovinové procesy a ničia ich. Uvedená 
vlastnosť rozpoznania rakovinových buniek môže 
byť použitá v cielenom transporte liečiv. Liečivo 
môže byť napríklad zabudované do nanočastice 
modifikovanej receptormi, rozpoznávajúcimi 
rakovinové markery, alebo môže byť priamo 
pripojené k takýmto receptorom. 

2 Aptaméry 

 DNA alebo RNA aptaméry by mohli zohrať 
úlohu uvedených receptorov vďaka svojej 
špecifickosti k cieľovým molekulám. Aptaméry, 
ktoré sa viažu špecificky na celé bunky, sú 
vytvorené metódou Cell-SELEX. V praktickej časti  
práce sme pomocou metódy kremenných mikrováh 
(QCM) študovali interakcie aptamérov s cieľovými 
bunkami, ktorými boli baktérie Lactobacillus 
Acidophilus. 

3 Výsledky a diskusia 

Zamerali sme sa hlavne na špecifickosť 
interakcie. Pripravili sme biosensor na báze DNA 
aptamérov imobilizovaných na tenkej zlatej vrstve 
QCM prevodníka pomocou chemisorbcie. Dodanie 
baktérií vo fosfátovom pufri na povrch senzora v  
koncentrácii 10

4
-10

6
 buniek/ml viedlo  k zníženiu 

rezonančnej frekvencie a k rastu dynamického 
odporu. Zníženie frekvencie svedčí o naviazaní 
baktérií na aptaméry a rast odporu ukazuje na rast 
príspevku povrchovej viskozity. Podstatne menšia 

odozva bola pozorovaná v prípade dodania baktérií 
na povrch prevodníka s naviazanými molekulami 
merkaptoundekánovej kyseliny, bez aptamérov. 

4 Záver 

Výsledky  potvrdili, že aptamér  špecificky viaže 
cieľové bunky. Poznatky z tejto práce budeme môcť 
použiť v ďalšej práci  pri vývoji biosenzora na 
detekciu onkomarkerov. 
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The brine shrimps Artemia are marine organisms
widely used in the aquaculture because of their nu-
trition value, but they found its place in toxicology
testing because of their easy maintenance, low cost
and interesting characteristics.

The aim of our work was the development of al-
ternative method in toxicology testing based on the
analysis of the movement activity changes of Artemia
and evaluation of the potential risk to marine orga-
nisms caused by a release of magnetic microparticles
(mMPs) into marine environment.

The toxicity of compounds is most often evaluated
through mortality. Because of several problems with
reproducibility of results we focused on another end-
point in toxicity testing [Croghan, 1958]. Our hy-
pothesis was that accumulation of toxicants in larvae
would lead to changes in their locomotor behavior.
The behaviour was monitored by camera and ana-
lysed through shareware program ImageJ Plus. For
characterization of motion speed changes the term
mobility was introduced:

mobility[%] =
vs

vc
·100 (1)

where vs is average velocity of Artemia in control
groups and vc is average velocity of tested groups.

In 1985 Katz and George derived a new formula of
fractal dimension suitable for characterization of bi-
ological movements such as the complexity of wan-
dering organisms:

Dk =
log(n)

log(n)+ log d
L

(2)

where d is the maximum distance between any
two points on trajectory, L is the total length of
the trajectory and n is the number of segments
[Katz and George, 1985].

In second part of our thesis we studied toxicity of
magnetic microparticles. Because of growing usage
of mMPs in miscellaneous areas such as biomedical
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research there is a need for better understanding their
effect on living organisms. For quantification of par-
ticle uptake in Artemia salina we used magnetophore-
sis - the method based on determining the magne-
tically induced velocity of a magnetic particles in a
magnetic field gradient [C. Wilhelm, 2002]. Velocity
measurements lead to receive the total magnetization
~M.

In our experiments we used brine shrimps in instar
II-III. Firstly, toxicity of CuSO4 solution on Artemia
salina was studied. Our results obtained by ARC test
were consistent with previous studies. For monito-
ring of behavioural changes we developed and ap-
plied the new device. Obtained results correspond
with our hypothesis that an accumulation of toxi-
cants lead to changes in locomotor behavior of brine
shrimps. We also demonstrated that swimming paths
of brine shrimps have a fractal structure, which can
be characterized through fractal dimension.

Through our experiments on toxicity of mMPs no
significant toxicity was detected, but we observed
bioaccumulation of magnetic microparticles in the
gut of Artemia with only slight depuration. We
quantified total magnetic moment of ingested mMPs
through magnetophoresis and demonstrated driving
of brine shrimps with ingested mMPs by external
magnetic field. Our results can have potential appli-
cation in robotics or in behavioural research and are
also applicable to the other organisms.
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Stereotaktická rádiochirurgia (SRCH)  je zákrok, 
pri ktorom je imobilizované ložisko cieľovej 
štruktúry ožiarené vysokou dávkou žiarenia, ktorej 
distribúcia je počítačovo plánovaná na základe  
zobrazovacích metód. Pri SRCH je viac ako pri 
iných metódach zdôrazňovaná presnosť  - určenia 
polohy a objemu cieľového tkaniva a určenej 
distribúcie dávky, čím je možné dosiahnuť veľmi 
presné ožiarenie cieľovej štruktúry za minimálneho 
poškodenia okolitého tkaniva. 

Na Slovensku je jediné rádiochirurgické 
pracovisko na Onkologickom ústave sv. Alžbety 
v Bratislave, ktoré využíva ako zdroj žiarenia 
najčastejšie lineárny urýchľovač CLINAC600CD 
od firmy VARIAN. Pri plánovaní zákroku je 
prítomný tím pracovníkov, v ktorom je zastúpený 
neurochirurg, onkológ, rádiológ, klinický fyzik, 
ďalší špecialisti a pracovníci. Typický priebeh 
SRCH je možné popísať v štyroch krokoch. 

Po vstupných vyšetreniach a prijatí pacienta na 
kliniku je pacientovi nasadený stereotaktický rám. 
Stereotaktický rám je pomôcka, ktorá slúži nielen 
na imobilizáciu pacienta, ale primárne na určenie 
súradnicového systému pri zobrazovaní, plánovaní 
a ožarovaní cieľovej štruktúry. Rám je upevnený 
pomocou klinov do lebky pacienta. Na základňu 
rámu je možné nasadiť prídavný komponent, ktorý 
obsahuje dutiny vyplnené kontrastnou látkou pre 
zobrazenie CT a MRI, čím sú na oboch sadách 
snímkov prenášané body určujúce polohu 
jednotlivých zobrazených štruktúr.  

Po nasadení kruhu ide pacient na vyšetrenie CT 
a MRI. CT obraz je používaný ako podklad pri 
plánovaní distribúcie dávky, pretože poskytuje 
informáciu o odlišnej elektrónovej hustote 
spôsobenej rôznou štruktúrou tkanív. MRI obraz 
poskytuje presnejšie priestorové rozlíšenie kontúr 
jednotlivých štruktúr. Po zobrazení na CT a MRI sa 
súbory rezov prenesú do plánovacieho systému. 
Pred samotným plánovaním ožarovania je vykonaná 
fúzia obrazov CT a MRI. Na sfúzovaných obrazoch 
sú neurochirurgom zakreslené kontúry cieľových 
a rizikových (rádiosenzitívnych) štruktúr. V prípade 
ožarovania vnútroočných nádorov sa zakresľujú do 
plánu obe šošovky, oba optické nervy, chiasma 
opticum, mozgový kmeň a koža hlavy. 

Plánovanie rozloženia dávky určuje klinický 
fyzik. Primárnou úlohou je vytvorenie plánu, ktorý 
pokryje objem cieľovej štruktúry predpísanou,  čo 
najviac homogénne rozloženou dávkou  a so 
strmým gradientom, aby okolité štruktúry boli 
ožiarené dávkou nižšou, ako je ich tolerancia. 
Predpísaná terapeutická dávka pre vnútroočné 
nádory je 35 Gy, limitná dávka pre optický nerv je 8 
Gy, pre mozgový kmeň 12 Gy, pre šošovku 0,6 Gy.  
Plánovanie môže byť priame, alebo inverzné. Pri 
priamom plánovaní sú zadávané polohy stola a 
ožarovača, jednotlivé váhy dávok, rozmery 
kolimátora, na základe ktorých je vypočítaná 
distribúcia dávky. Pri inverznom plánovaní je 
distribúcia dávky vypočítaná tak, aby odpovedala 
zadaným hodnotám dávky v jednotlivých 
štruktúrach. Optimalizácia ožarovacích podmienok 
je kľúčovou vzhľadom na relatívnu blízkosť 
senzitívnych štruktúr a cieľové štruktúry, často 
pomerne veľkých a nepravidelných objemov, čím je 
zladenie jednotlivých požiadaviek výzvou pre celý 
interdisciplinárny tím. 

Po schválení ožarovacieho plánu a kontrole 
kvality ožarovacieho prístroja je pacient ožiarený 
podľa stanoveného plánu. Ožiarenie trvá 30 – 60 
minút podľa zložitosti nastavení.  

V našej práci sme sa venovali hodnoteniu 
parametrov simulovaných alternatívnych plánov, 
a analýze údajov charakterizujúcich vybraný plán.  
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Human immunodeficiency virus (HIV), the virus 
that causes AIDS remains a global health problem 
of unprecedented dimensions. Currently, more than 
33 million people are HIV-positive. Each year 
around 2,7 million more people become infected 
with HIV and 2 million die due to AIDS. Therefore, 
AIDS still remains the serious problem around the 
World and a large amount of research is focused on 
the development of chemical agents and vaccines 
for HIV inhibition [Dzmitruk et al., 2011].  

Dendrimers could be employed as non-viral 
vectors of HIV-derived peptides for DCs (dendritic 
cells) based immunotherapy. Dendritic cells are 
antigen-presenting cells (APCs) which play a 
critical role in the regulation of the adaptive 
immune response. DCs are capable of capturing 
antigens, processing them, and presenting them on 
the cell surface along with appropriate 
costimulation molecules [Wu et al., 2013]. DCs 
play an important role in the development of 
immunotherapy against HIV infection due to their 
unique functions mentioned above.  

Cationic dendrimers interact efficiently with 
biomolecules, forming complexes by bonding to the 
surface groups. Among the cationic dendrimers the 
carbosilane dendrimers (CBD) are of special 
interest. Recently, the ability of carbosilane 
dendrimers to transport biomolecules as HIV-
derived peptides into human monocytes derived-
DCs was reported [Ionov et al., 2013].  

The aim of this work was the study of the 
interaction of CBD-HIV-derived peptide complexes 
(dendriplexes) with lipid monolayer and vesicles 
composed of zwitterionic and negatively charged 
lipids via measurements of surface pressure and 
fluorescence anisotropy methods. In our 
experiments the lipid monolayers and vesicles 
represent the model of the plasma membrane of the 
cell.   

 

Monolayer surface measurements showed that 
dendrimer-peptide complexes have ability to insert 
into the lipid monolayer. The obtained results 
couldn’t clearly demonstrate electrostatic nature of 
this interaction. The mechanism of dendriplex-
monolayer interaction is probably related to 
hydrophobic interaction between dendriplexes and 
lipid chains.  

Fluorescence anisotropy measurements suggest 
that dendriplexes interact with both hydrophobic 
and hydrophilic part of bilayer. Because changes 
noted for TMA-DPH (hydrophilic part of bilayer) 
were the biggest from among tested probes, we 
speculate that dendriplexes are mainly immobilized 
at the surface of liposomes. Based on the obtained 
results, we propose that cationic carbosilane 
dendrimers can be considered for delivery of HIV-1 
peptides to the dendritic cells. 
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Abstrakt 

Prezentujeme konštrukciu Michelsonovho 
interferometra na Fourierovskú spektroskopiu 
s vlastným fotodetektorom a softvérovým 
vybavením. Principiálnu funkčnosť nášho systému 
ukazujeme na príklade interferogramu a následne 
vypočítaného spektra HeNe lasera. Vlastnosti 
spektra ako je vlnová dĺžka a rozlíšenie sa ukázali 
v dostatočnej zhode s očakávanými teoretickými 
hodnotami, berúc do úvahy fakt, že ide o vôbec 
prvé merania uskutočnené s hotovou aparatúrou. 

 
Kľúčové slová: Michelsonov interferometer, 
Fourierova transformácia, spektroskopia 

1 Úvod 

Optická spektroskopia je jedna zo základných 
a najrozšírenejších diagnostických metód v rôznych 
oblastiach vedy a techniky. Poskytuje nám 
informáciu o spektrálnej hustote energie 
vyžarovanej (príp. absorbovanej) zo skúmaného 
prostredia, z ktorej je možné zistiť mnoho 
informácií o vlastnostiach daného prostredia. 
Prístrojové vybavenie na optickú spektroskopiu 
môžme podľa fyzikálneho princípu, ktorý 
využívajú, rozdeliť na dve základné skupiny: 
disperzné spektroskopy a interferometre. 

Výhody interferometrov oproti spektroskopom 
využívajúcim rozptyl svetla sú predovšetkým oveľa 
vyššia rozlišovacia schopnosť pri tých istých 
rozmeroch prístroja. Značnou výhodou je 
multiplexovanie signálov a s tým spojená 
širokopásmovosť, čiže schopnosť merať mnoho 
vlnových dĺžok vrámci jedného merania. Výhoda 
multiplexovania sa následne prejaví aj v lepšom 
pomere signálu voči šumu, vďaka čomu 
interferometre dokážu detegovať aj slabé signály, 
ktoré by nebolo možné namerať disperznou 
spektroskopiou. Avšak, pokiaľ v šume nášho 
systému dominuje kvantový šum, s rastúcim 
počtom nameraných bodov rastie aj šum výsledného 
spektra s druhou odmocninou. Veľké počty dát sú 
pri UV/VIS interferometrii s vysokým rozlíšením 

nevyhnutné, čo je hlavný dôvod, prečo UV/VIS 
interferometria nieje bežne rozšírená. Treťou 
výhodou fourierovskej spektroskopie je 
zjednodušenie detegovania slabých signálov vďaka 
lepšej svetelnej priepustnosti interferometra, pretože 
v ňom niesú disperzné prvky ani štrbiny. Tieto 
výhody prispeli k širokému uplatneniu 
interferometrov hlavne v IČ oblasti, ktorá je 
spektrálne široká a signály v nej sú veľmi slabé. 

Existuje moho typov technických prevedení 
interferometrov, z ktorých sa my budeme venovať 
interferometru Michelsonovmu [Moore, Davis, 
Coplan, Greer, 2009]. Ide o typ dvojzväzkového 
interferometra, v ktorom sa zmena fázového 
rozdielu zväzkov uskutočňuje lineárnym posunom 
jedného zrkadla. Kvalita tohto posunu je kritická 
pre celkové parametre Michelsonovho 
interferometra a to kvôli podmienkam, ktoré kladie 
použitie Fourierovej transformácie na nameraný 
interferogram. Ide v prvom rade o ekvidištantnosť 
jednotlivých nameraných bodov, to znamená že 
v doméne polôh zrkadla musí byť rovnaký 
vzorkovací interval. Ďalším faktorom, ktorý 
vyplýva z Nyquistovej vety o vzorkovaní spojitého 
signálu je najvyšší vlnočet prítomný 
v interferograme, ktorý sa ešte dá Fourierovou 
transformáciou previesť do frekvenčnej domény. 
Súvislosť s kvalitou posunu je zrejmá – oblasť 
vlnových dĺžok, v ktorej môžme robiť Fourierovskú 
spektroskopiu Michelsonovým interferometrom je 
zdola obmedzená najmenším krokom, aký dokáže 
použitý posuvný mechanizmus spoľahlivo vykonať 
a senzor polohy vzorkovať. Presnosť a veľkosť 
kroku posuvných mechanizmov bola vždy 
postačujúca pre ďalekú a strednú IČ oblasť, kde 
majú interferometre najčastejšie využitie. Pri 
prechode ku blízkej IČ, viditeľnej až UV 
spektrálnej oblasti sa objavia problémy s meraním 
ekvidištantných bodov. Jedno z používaných riešení 
je kontinuálne posúvanie zrkadla, pričom poloha 
snímky sa určuje z referenčného interferogramu 
HeNe lasera [Biggs, Holdsworth, Wayne, 1987]. 
Vlnová dĺžka HeNe lasera je 632,8nm a zo 
spomenutej Nyquistovej vety následne vyplynie, že 
pri tejto metóde vzorkovania je minimálny 
vzorkovací krok približne 150nm (štvrtina z vlnovej 
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dĺžky lasera) a preto môžme merať spektrá len po 
vlnovú dĺžku 300nm – 400nm a aj to nie veľmi 
kvalitne. 

Tento problém je možné v značnej miere 
obmedziť technikou tzv. beam foldingu [Wang, 
Chan, Cheng, 2008]. Pomocou systému zrkadiel sa 
predĺži optická dráha referenčného laserového lúča 
tak, že určitej dráhovej zmene v meranom zväzku 
zodpovedá niekoľkonásobne väčšia zmena 
v referenčnom zväzku, čím sa zjemňuje vzorkovací 
krok. Ako [Wang, Chan, Cheng, 2008] uvádzajú, je 
nutné precízne a stabilné nastavenie zrkadiel, často 
s aktívnymi prvkami dolaďujúcimi ich polohu. 

V tomto článku prezentujeme zostavenie 
Michelsonovho Fourier transform interferometra, 
ktorého zlepšenie oproti predošlým bude to, že 
nebude potrebovať referenčný laserový zväzok na 
meranie polohy zrkadla. Na posun využívame slip-
stick piezoelektrický posúvač kombinovaný 
s krokovým motorom, ktorý je schopný vykonávať 
kroky s presnosťou na jednotky nanometrov. 
Meranie polohy prebieha pomocou vstavaného 
senzora, ktorého princíp výrobca nezverejnil, ale 
dodal protokol z testovacích meraní, ktoré 
potvrdzujú spomínanú presnosť posunu aj snímania 
polohy. 

Okrem samotného interferometra sme sa 
rozhodli miesto zakúpenia vlastnoručne vyrobiť aj 
fotodetektor potrebný na snímanie intenzity 
a taktiež vytvoriť sofvér, ktorý bude obsluhovať 
celý systém. Doterajším výsledkom je potvrdenie 
funkčnosti nášho prístupu, a to všetko za malý 
zlomok ceny komerčného prístroja a potrebného 
príslušenstva. 

Cieľové vlastnosti nášho interferometra, ku 
ktorým sa chceme dopracovať je spektrálny rozsah 
200nm – 800nm a rozlíšenie 1cm

-1
. Hotový prístroj 

chceme využiť na získavanie špičkových dát pri 
iných experimentoch, najmä elektrónovo 
indukovanej fluorescencii a spektroskopii 
mikrovýbojov. 

2 Aparatúra a príslušenstvo 

2.1 Michelsonov interferometer 

2.1.1 Teoretický základ 

Michelsonov interferometer je dvojzväzkový 
interferometer, v ktorom sa meraný zväzok rozdelí 
na dva zväzky pomocou deliča zväzku, ktoré sú 
nasmerované da dve rovinné zrkadlá alebo 
retroreflektory. Po odraze sa zväzky opätovne spoja 
po tom, ako prešli rôzne optické dráhy, pričom 
rozdiel optických dráh nastavujeme lineárnym 
posunom jedného zo zrkadiel pozdĺž osi naňho 
dopadajúceho zväzku. 

Pri získavaní interferogramu je nutné dbať na 
koherenčnú dĺžku zdroja, a to zabezpečením toho, 
aby dráhový rozdiel zrkadiel bol menší ako 
koherenčná dĺžka. Pri získavaní interferogramu zo 
zdroja s malou koherenčnou dĺžkou je dôležité 
minimalizovať vplyv disperzie svetla v materiáli 
deliča zväzku a preto je potrebné umiestniť do 
jedného z ramien interferometra kompenzátor, čo je 
sklíčko z rovnakého materiálu a s rovnakou 
hrúbkou ako delič zväzku. Vďaka tomu zväzky 
v oboch ramenách prejdú rovnakú dráhu 
v disperznom prostredí. Kvôli objasneniu 
poznamenávame, že odrazivý povrch je na 
platničkovom deliči zväzku len z jednej strany. Iná 
možnosť na riešenie je použitie kockového deliča 
zväzku, v ktorom je tento problém vyriešený jeho 
konštrukciou. 

Ak je svetlo vstupujúce do interferometra 
kolimované, potom vlny v interferometri sú 
približne rovinné. Výhoda oproti cylindrickým 
a sférickým vlnoplochám spočíva v tom, že 
interferenčný obraz rovinných vĺn má rovnomerné 
rozloženie intenzity a preto je možné fokusovať 
výstupný zväzok na detektor a tak zvýšiť signál. 

Matematický popis fungovania dvojzväzkovej 
interferencie a  Fourierovej transformácie 
považujeme za dobre známe a ľahko vyhľadateľné 
fakty a preto ich nebudeme podrobne rozvádzať, 
uvedieme len najzákladnejšie vzťahy. Pre intenzitu 
dvojzväzkovej interferencie pri rovnakej intenzite 
dvoch monochromatických zväzkov platí známy 
vzťah: 

    (     
    

 
)         

kde l je rozdiel optickej dráhy zväzkov. Ak 
uvažujeme polychromatický zväzok, potom 
intenzita pri určitom dráhovom rozdieli bude daná 
integrálom vzťahu (2) cez všetky frekvencie: 

     
  
 

 ∫        
    

 
          

 

 

 

Vidíme, že člen s integrálom je vlastne kosínusová 
Fourierova transformácia spektrálneho rozloženia 
intenzity I(ν). Tú môžme následne vypočítať 
inverznou transformáciou: 
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Za zmienku stojí ešte vzťah, ktorý nám hovorí 
o rozlišovacej schopnosti fourierovskej 
spektroskopie: 

   
 

 
         

v ktorom L je celková dráha pohyblivého zrkadla v 
centimetroch. 
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2.1.2 Konštrukcia interferometra 

Konštrukcia nášho interferometra je schematicky 
znázornená na obrázku 1. Prichádzajúce svetlo 
kolimujeme pomocou 90 stupňového off-axis 
parabolického zrkadla ThorLabs MPD254254-90-
F01 (a). Parabolické zrkadlo má oproti kolimácii 
šošovkou tú výhodu, že nedochádza ku prechodu do 
disperzného prostredia a tým pádom nieje prítomná 
chromatická ani sférická aberácia. Kolimované 
svetlo dopadá na 50/50 vrstvový platničkový delič 
zväzku (b), ktorý je na substráte z taveného 
kremeňa, kvôli plánovanému fungovaniu v UV 
oblasti. 

V pohyblivom ramene je na odraz zväzku 
umiestnený retroreflektor Newport U-BBR-1-5UV 
(c). Retroreflektor odrazí akýkoľvej dopadajúci lúč 
v presne opačnom smere, vďaka čomu je prakticky 
imúnny voči vibráciam a nežiaducej zmene polohy 
pri posúvaní.  Posun retroreflektora je realizovaný 
pomocou lineárneho posúvača PI miCos LPS-45 so 
zabudovaným snímačom polohy s nanometrovou 
presnosťou. Posun prebieha približným nastavením 
polohy krokovým motorom a presným doladením 
pomocou piezoelektrickéko slip-stick posúvača 
taktiež s nanometrovou presnosťou. 

V stacionárnom ramene sa nachádza rovinné 
zrkadlo (d) na tip-tilt montáži, pomocou ktorého 
nastavujeme rovnobežnosť zväzkov. Toto opatrenie 
je nutné vzhľadom nato, že ešte nemáme úplne 
odladený vstupný kolimátor a vlny majú prevažne 
sférický charakter. Na obrázku 2 je fotografia 
zostaveného interferometra. 

Perspektívne plánujeme v našom interferometri 
zlepšiť kolimovanie zväzku a taktiež chceme 

privádzať signál pomocou optického vlákna. Ako 
sme zistili, pri použití multimodálneho vlákna bude 
nutné zväzok priestorovo filtrovať.  

2.2 Fotodetektor 

Pre potreby snímania intenzity sme sa rozhodli 
navrhnúť a skonštruovať vlastný fotodetektor 
(obrázok 3) namiesto zakúpenia hotového. Detektor 
je vybudovaný okolo kremíkovej fotodiódy vo 
fotovoltaickom režime. Zatiaľ používame obyčajnú 
fotodiódu BPW21 do viditeľnej oblasti, pretože 
objednané širokospektrálne fotodiódy ešte 
nedorazili. Signál z fotodiódy je na úrovni jednotiek 
až desiatok milivoltov a preto ho zosilňujeme 
operačným zosilňovačom TL071. Ten je zapojený 
v režime invertujúceho zosilňovača, pretože 
fotodióda je predpätá záporným napätím. Zosilnenie 
a nulový bod signálu je nastaviteľný 
potenciometrami. 

Analógový signál je digitalizovaný pomocou 16-
bitového Σ-Δ A/D prevodníka AD7715. Prevodník 
je časovaný 2,4578GHz kryštálom a používa 
externé referenčné napätie, ktoré sme nastavili na 
úroveň 2,5V. Prevodník má v sebe vstavaný 
zosilňovač so zosilneniami 2, 32 a 128, čo 
umožňuje spolu z nastavením predzosilňovača 
pokryť široký interval zosilnení a to aj veľmi 
slabých signálov. Analógový vstup prevodníka je 
pred prepätím chránený Zenerovou diódou so 
Zenerovým napätím 2,7V. Konfiguračné príkazy 
prevodník prijíma od mikroprocesora, ktorému tiež 
na vyžiadanie odosiela digitalizované dáta. 

Riadiacim prvkom celého detektora je 
mikroprocesor MSP430G2553, ktorý sprostredkuje 
komunikáciu medzi PC a A/D prevodníkom. 
Mikroprocesor prijme cez sériovú RS232 linku 
inštrukcie od PC o požadovanej konfigurácii A/D 
prevodníka a podľa nich prevodník spustí a 
naprogramuje. Po obdržaní signálu o pripravenosti 
dát od prevodníka mikroprocesor tieto dáta posunie 
počítaču. Mikroprocesory MSP sa zvyčajne 
programujú v jazyku C, ktorý môže byť niekedy 
neprehľadný pre začiatočníka a preto sme využili 
knižnice Arduino portované na nami použitý 
mikroprocesor. Jazyk Arduino umožnuje 

Obrázok 1: Schéma Michelsonovho interferometra 

Obrázok 2: Zostavený Michelsonov interferometer 

Obrázok 3: Fotodetektor 
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používateľovi vyhnúť sa mnohým nízkoúrovňovým 
procedúram a tak zjednodušuje vytváranie kódu. 

Všetky digitálne súčiastky v detektore sú 
napájané napätím 3,3V a z toho vyplývajú aj 
napäťové úrovne logických hodnôt 0V až 3,3V. 
Keďže ale RS232 štandard funguje na -5V až +10V, 
bolo potrebné kvôli prispôsobeniu spomínaných 
napätí do obvodu zaradiť RS232 transceiver 
MAX3232. 

V blízkej budúcnosti plánujeme do detektora 
osadiť spomenutú širokospektrálnu fotodiódu, aby 
sme mohli testovať merania aj v UV oblasti. 
Fotodetektor je momentálne napájkovaný na 
rastrovej predvŕtanej doske, čo nám neumožňovalo 
použiť niektoré techniky na redukciu šumu, 
špeciálne presluchov z digitálnych do analógových 
signálov. Preto plánujeme navrhnúť a vyleptať 
vlastnú prispôsobenú dosku plošných spojov. 

2.3 Ovládací softvér 

Používateľský softvér na strane PC umožňuje 
používateľovi nastaviť zosilnenie na A/D 
prevodníku, počet dát na priemerovanie 
a v neposlednom rade dĺžku dráhy a krok lineárneho 
posúvača. Program synchronizuje krokovanie 
posúvača a snímanie fotodetektora tak, aby sa 
meranie intenzity dialo až po dokončení pohybu 
posúvača. Po skončení merania dáta vypíše do 
textového súboru. 

Komunikácia s fotodetektorom je 
implementovaná pomocou vstavaných systémových 
funkcií. Na komunikáciu s lineárnym posúvačom 
some použili od výrobcu dodanú knižnicu. Softvér 
bol vytvorený vo vývojovom prostredí Microsoft 
Visual Studio v jazyku C# a beží na platforme .NET 
Framework 4.5. 

Do budúcnosti plánujeme do softvéru zabudovať 
aj priebežné zobrazenie merania a výsledného 
spektra. Na výpočet spektra plánujeme použiť už 
hotový a prebraný Fast Fourier Transform 
algoritmus pre reálne hodnoty. Na obrázku 4 je 
používateľské rozhranie softvéru. 

 

3 Experiment a diskusia 

Na odskúšanie funkčnosti nášho systému sme sa 
rozhodli namerať interferogramy HeNe lasera 
a vytvoriť z nich Fourierovou transformáciou 
spektrá. Keďže vlnoplochy v našom interferometri 
majú stále sférický charakter, interferogram sme 
snímali v strede interferenčných krúžkov bez 
fokusácie na detektor. Merania boli uskutočnené pri 
viacerých hodnotách dĺžky posuvu a dĺžky kroku, 
pričom uvádzame len niektoré. Rozdiely v kvalite a 
v niektorých vlastnostiach spektier vyplývajú 
z toho, že medzi meraniami sme prístroj často 
dolaďovali a vylepšovali. Obrázok 5 znázorňuje 
malý úsek interferogramu nameraného s celkovou 
dráhou 10µm a krokom 10nm. Vidíme dominantnú 
sínusovú krivku, presne tak ako by sme pri HeNe 
plynovom laseri čakali. Drobné odchýlky od 
ideálneho sínusového tvaru pripisujeme 
nedokonalostiam v montáži a upevnení 
komponentov interferometra. Na obrázku 6 je 
nakreslené spektrum vypočítané z interferogramu 
z obrázka 5. 

Fourierovu transformáciu znázornenú na 
obrázku 6 sme vypočítali pomocou vstavaných FFT 
(Fast Fourier Transform) funkcií programu 
OriginPro 8. Najvýraznejší signál má maximum pri 
vlnočte 15984cm

-1
, čo zodpovedá vlnovej dĺžke 

625,6nm. Vlnová dĺžka HeNe lasera je 632,8nm. 

Obrázok 4: Screenshot ovládacieho softvéru 

Obrázok 5: Interferogram 10μmdráha, 10nm krok 

Obrázok 6: Spektrum 10μm dráha, 10nm krok 

Zostavenie Michelson-Fourierovského interferometra pre optickú emisnú spektroskopiu v UV/VIS oblasti 247



 

 

Táto nepresnosť opäť vyplýva z mechanického 
nastavenia interferometra. Ďalšie merania totiž 
ukázali, že pri skene cez celú dĺžku docházdalo ku 
posunu stredu interferenčných krúžkov, čo sa 
prejavilo zdanlivým posunom vlnočtu. Fit hlavného 
píku v spektre gausiánom ukázal hodnotu FWHM 
(Full Width at Half Maximum) 1280cm

-1
. Podľa 

vzťahu (5) nám z uvedenej celkovej dráhy zrkadla 
10µm vyjde teoretické rozlíšenie 1000cm

-1
, čo je 

pomerne dobrá zhoda.  
Na obrázku 7 je znázornené spektrum 

z interferogramu, nameraného s dráhou 100μm 
a krokom 20nm. Poloha maxima je 15746cm

-1
, teda 

635,0nm a FWHM je 144cm
-1

. Teoretické rozlíšenie 
je 100cm

-1
. Vedľajšie píky sú zrejme dôsledkom 

viacerých príčin, či už spomenutých nedostatkov 
aparatúry alebo toho faktu, že počítame Fourierovu 
transformáciu z diskrétnych dát a konečného 
intervalu, pričom v našom prípade máme pomerne 
malú celkovú dĺžku posunu retroreflektoru. 
V neposlednom rade má na vznik podobných 
artefaktov vo výslednom spektre vplyv aj 
vzorkovacia funkcia použitá v algoritme FFT, čo 
v tomto prípade bola Blackmanova funkcia. 

Obrázok 8 znázorňuje doteraz najkvalitnejšie 
získané spektrum, s dráhou posunu 200μm 
a krokom 100nm. Vodorovná os je už prepočítaná 
do vlnových dĺžok, pričom poloha maxima 
hlavného píku je 631,55nm. Berúc do úvahy vlnovú 
dĺžku lasera 632,8nm je to pomerne dobrá zhoda. 
Rozlíšenie spektra je na úrovni 54cm

-1
, podľa teórie 

50cm
-1

, čo je zhoda. Vo vlnových dĺžkach je 
FWHM 0,85nm. Perzistentnú prítomnosť bočných 
píkov okrem spomínanej montážnej nedokonalosti 
pripisujeme aj parazitným odrazom v aparatúre, 
hlavne na druhom povrchu deliča zväzku, teda 
miesto náhodnej chyby sa zrejme jedná o chybu 
systematickú. Táto hypotéza je však stále vo fáze 
prešetrovania. 

 
 
 

4 Záver 

V práci sme popísali zloženie Michelsonovho 
Fourier transform interferometra a k nemu 
prislúchajúceho fotodetektora a vytvorenie 
ovládacieho softvéru pre celý systém. Funkčnosť 
výsledného systému demonštrujeme na jednom z 
nameraných interferogramov a viacerých 
vypočítaných spektrách HeNe lasera, získaných pri 
rôznych parametroch merania. 

Vlastnosti spektier ako je vlnová dĺžka 
a rozlíšenie sa ukázali v uspokojivej zhode 
s očakávanými hodnotami podľa teórie. Merania 
tiež pomohli odhaliť momentálne nedostatky 
aparatúry, hlavne jej optomechanickej časti. Z toho 
taktiež vyplývajú naše plány do budúcnosti, 
odladenie vstupného kolimátora kvôli dosiahnutiu 
čo najlepšej paralelnosti svetelných zväzkov, 
odtienienie parazitných odrazov, zlepšenie 
mechanickej pevnosti celého systému. Nasledovať 
budú zlepšenia detektora čo sa týka jeho 
spektrálneho rozsahu a potlačenia elektronického 
šumu. Nakoniec sa budeme venovať aj 
prispôsobeniu ovládacieho softvéru presne podľa 
potrieb v budúcnosti realizovaných meraní, vrátane 
samotného výpočtu Fourierovej Transformácie. 

Zatiaľ najlepšie dosiahnuté rozlíšenie je na 
úrovni 54cm

-1
 pri vlnočte 15834cm

-1
, pri meraní s 

200μm celkovou dráhou zrkadla a krokom 100nm. 
Merania nám vnukli množstvo nápadov na 
zlepšenie systému, a tak aj vzhľadom na veľmi 
skorú fázu vývoja predpokladáme sľubný výsledok 
z hľadiska využitia pri rôznych spektroskopických 
experimentoch. 

 
 
 

Obrázok 7: Spektrum 100μm dráha, 20nm krok 

Obrázok 8: Spektrum 200μm dráha, 100nm krok 
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Abstrakt 
Elektrónové delo emitujúce elektróny s energiou 

3keV môže poskytnúť mnohé výhody a možnosti 
pri experimentoch, kde potrebujeme poznať aké 
častice ionizujú/excitujú plyn aj ich energiu. Práca 
obsahuje geometrický model takéhoto dela a nami 
vytvorený program, optimalizujúci napätia na 
elektródach tak, aby  sa generované elektróny na 
výstupe dela kontrahovali do tenkého lúča. 
Simulácie pohybu elektrónov pri daných 
podmienkach prebehli v programe Simion.  
 
Kľúčové slova: elektrónové delo, simulácia pohybu 
elektrónov,  fokusovanie elektrónového lúča, Einzel 
šošovka 

1 Úvod 
Elektrónové delo, z anglického Electron gun, je 

ľubovoľné zariadenie emitujúce elektróny do 
prostredia mimo zariadenia do jedného konkrétneho 
smeru. Naším cieľom je takéto zariadenie reálne 
skonštruovať kvôli mnohým možnostiam výskumu 
ktoré poskytuje a táto práca je len prvým krokom na 
ceste k finálnemu zariadeniu. Finálny produkt by 
mal spĺňať nasledujúce podmienky. V prvom rade 
chceme elektróny generovať vo vákuu, kde stredná 
voľná dráha medzi dvoma zrážkami musí byť 
menšie, ako dráha ktorú elektrón prejde od zdroja 
(wolfrámového filamentu) ku nanomembránovému 
okienku na výstupe. V článku [Ulrich, 2009] už 
bola takéto okienko použité a podarilo sa im 
vytvoriť elektrónový lúč vo vzduchu, pri 
atmosférickom tlaku, ktorý sa realizoval v objeme 
rádovo 1mm3, pričom elektróny prechádzajúce 
membránou mali energetický pík na 12keV. Naším 
cieľom je pretlačiť cez membránu elektróny s čo 
najnižšiu energiu. Predpokladáme, že by sme mali 
byť schopný cez membránu pretlačiť elektróny 
s energiu iba 3keV (pri najlepšom až 1keV). Takýto 
rádový rozdiel energií by mal byť spôsobený tým, 
že naša membrána je 3x tenšia (má hrúbku iba 
100nm). To či sa nám podarí však ukáže až reálny 
experiment. Otázkou ostáva, prečo vôbec chceme 

elektróny s takýmito energiami? Odpoveď je, že 
takéto elektrónové delo je vhodným zdrojom 
elektrónov, ktorý možno použiť napríklad pri 
hmotnostnej a iónovej hmotnostnej spektrometrii, 
dá sa použiť na rôzne analytické metódy pri 
atmosférickom tlaku  (excitačné reakcie s plynmi aj 
povrchmi), takisto môže poslúžiť ako vhodná 
náhrada rádioaktívnych β-žiaričov, pretože 
elektróny majú dostatočnú energiu, navyše takéto 
elektrónové delo môžeme považovať za ideálny 
zdroj elektrónov na rozdiel od rôznych výbojov, 
ktoré sú zdrojom rôznych iónov s odlišnými 
energiami, navyše v plazme prebiehajú procesy, 
ktoré opäť komplikujú situáciu, zatiaľčo my presne 
vieme, že do vzduchu dostávame elektróny 
s konkrétnou energiou. Ďalších aplikácii a teda aj 
podnetov na skonštruovanie tohto zariadenia je 
mnoho, preto považujeme za rozumné takéto 
zariadenie vytvoriť a experimentálne sa mu 
venovať. 

Vhodná geometria elektród a napätia nakladané 
na ne hrajú veľmi významnú úlohu pri 
maximalizácii produkcie a minimalizácii energie 
elektrónov generovaných elektrónovými dielami. 
Táto práca je venovaná simulácii pohybu elektrónov 
v elektrónovom dele a optimalizácii napätí na 
elektródach, s vhodnou geometriou a usporiadaním. 
Simulácia prebehla v programe Simion, ktorého 
matematický model by mal dostatočne presne 
aproximovať  pohyb elektrónov pri očakávaných 
experimentálnych podmienkach. 

2 Teória 
V tejto časti sa budeme zaoberať hlavne 

fyzikálnymi princípmi a matematickými metódami, 
na základe ktorých simulačný program Simion, 
verzia 8.0.2,  vyhodnocuje výsledné trajektórie 
častíc. 

2.1 Potential array („Potenciál poľa“) 
Potential array (PA) predstavuje súbor bodov 

usporiadaných tak, že formujú rovnomerne 
rozmiestnenú (vzdialenosti medzi susednými bodmi 
sú rovnaké) 2D alebo 3D mriežku (Obr. 1). Každý 
bod mriežky obsahuje dve informácie potenciál a 
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typ bodu. Typom bodu sa rozumie to, či je bod 
označený ako elektróda alebo prázdny priestor (typ 
bodu definujeme my).  

 

(Obr. 1) príklad PA mriežky, čierne body 
reprezentujú elektródy a zelené prázdny priestor. 

 
PA je definovaný geometriou elektród a 

prázdneho priestoru medzi nimi. Okrem toho 
musíme nastaviť potenciál na elektródach. Až teraz 
je softvér pripravený namodelovať potenciály a 
gradienty medzi elektródami. Modelovanie 
vychádza z Laplaceovej rovnice, rovnica (1), cez 
metódu konečných diferenciálov.  
   
   
  (1) 

Laplaceova rovnica predpokladá nulový 
priestorový náboj medzi elektródami. Potom 
napríklad 2D elektrostatické pole je reprezentované 
veľmi jemnou sieťou bodov a elektrostatický 
potenciál ktoréhokoľvek bodu sa rovná priemeru od 
jeho 4-och najbližších susedov.  

Ako fyzikálny model reprezentujúci výsledky 
Laplaceovej rovnice sa používa tzv. Rubber-sheet 
model (“model gumenej plachty”), ktorý 
predstavuje priebeh potenciálnej energie 
elektrostatického poľa medzi elektródami (Obr. 2). 
[Manura, 2007] 
 

(Obr. 2) príklad Rubber-sheet modelu pre 
jednoduché Einzel šošovka usporiadanie elektród 

 

2.2 Trajektória častíc 
Na to aby sme dokázali určiť trajektórie častíc 

musia mať preddefinované nasledovné vlastnosti a 

počiatočné podmienky. Častice si nesú počas celej 
trajektórie informáciu o hmotnosti, veľkosti a 
polarite náboja a okamžitej rýchlosti a polohe. 
Navyše im vieme nastaviť počiatočné podmienky 
vo forme polohy vzniku kdekoľvek v 2D/3D 
priestore, veľkosť, smer a orientáciu počiatočnej 
rýchlosti a kinetickú energiu tesne po vzniku, či už 
ako jednu hodnotu alebo napr. ako Gaussove 
rozdelenie.  

Výsledná trajektória je výsledkom troch 
nezávislých výpočtov. Elektrostatické, magnetické 
sily a sila od nábojovej repulzie (ak je aktivovaná), 
musia byť počítané na základe okamžitej polohy a 
rýchlosti častice. Z týchto síl sa potom počíta 
zrýchlenie častice a cez numerické integračné 
metódy sa predpovedaná poloha a rýchlosť v 
ďalšom časovom kroku. Navyše časový krok sám o 
sebe musí byť neustále nastavovaný, aby 
maximalizoval presnosť trajektória a minimalizoval 
počet integračných krokov pozdĺž trajektórie.  

Magnetické sily nás v tomto prípade 
nezaujímajú, preto sa budeme zaoberať iba 
zvyšnými dvoma. Elektrostatické sily sa počítajú v 
jednotkách volt na jednotku mriežky. Častica 
pohybujúca sa PA mriežkou v podstate letí cez malé 
štvorčeky s vrcholmi v štyroch susedných bodoch. 
Softvér si automaticky generuje ďalších 12 bodov 
okolo 4-och aktuálnych, medzi ktorými sa častica 
nachádza (v 3D je to 8 stredových a 56 bodov 
okolo). Podľa veľkosti sily od nábojovej repulzie si 
môžeme vybrať z troch kategórii: Lúčová repulzia, 
Coulombovská a Faktorová repulzia. Pre nás je 
zaujímavá Lúčová repulzia, pre ktorú je každá 
častica reprezentovaná tzv. čiarovým nábojom. 
Hustota týchto čiar (jednotka C/mm) je rovná 
podielu príslušného prúdu medzi časticami v lúči, 
podľa polarity a veľkosti náboja a rýchlosti častíc. 
[Manura, 2007] 

Numerická integrácia trajektórie iónu sa 
vyhodnocuje zo štandardnej Runge-Kutta metódy 4. 
rádu, ktorá je založená na Taylerovom rozvoji 
funkcie, aby sme sa vyhli derivovaniu funkcie, 
výsledky sa aproximujú výpočtom samotnej funkcie 
vo vhodne zvolených bodoch. Metóda sa používa na 
predpoveď polohy a rýchlosti častice v ďalšom 
časovom kroku. [Wiki] 

3 Simulácia elektrónového dela 
Cieľom tejto časti je oboznámiť čitateľa s 

geometriou experimentálneho zariadenia 
a podmienkami, pri ktorých by malo zariadenie 
reálne fungovať. Posledná podkapitola je venovaná 
vytvorenému simulačnému programu, ktorý dokáže 
optimalizovať napätia na elektródach tak, aby 
elektrónový lúč na výstupe bol čo najužší. 
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3.1 Geometria elektrónového dela a 
experimentálne podmienky 

Geometria elektrónového dela má majoritný 
vplyv na výslednú účinnosť zariadenia, teda koľko 
elektrónov sme schopný vyprodukovať mimo 
priestoru zariadenia, pri množstve investovanej 
energii do zariadenia. Preto musia mať elektródy 
vhodný tvar a polohu.  

 

(Obr. 3) PA mriežka finálneho elektrónového dela 
 

Na (Obr. 3) je zobrazená nami vytvorená PA 
mriežka, skladajúce sa zo siedmych elektród. Pre 
túto 2D mriežku sme predvolili cylindrickú 
symetriu podľa osi x. Výsledkom je 3D model dela 
(Obr. 4, časť A). 

 

(Obr. 4) 3D model elektrónového dela a jeho 
jednotlivé časti 

 

Najdôležitejšou časťou dela je samozrejme zdroj 
elektrónov (Obr. 4, čast B v červenom rámčeku), 
ktorý nám reprezentuje malý valček. Reálne však 
pôjde o volfrámový filament, ktorý bude pripojený 
na prúdový zdroj. Zdroj bude púšťať do obvodu 
prúd 2,2A v rozsahu napätí 1-5kV (simulácia 
predpokladá 3kV na zdroji). Za takýchto 
podmienok predpokladáme, že filament bude 
emitovať elektróny s Gaussovým rozdelením 
energie do všetkých smerov náhodne, pričom pík sa 
predpokladá na úrovni energie 1eV a FWHM = 1,04 
ak štandardná odchýlka σ = 0,21/2. Ďalšou časťou 
modelu sú usmerňovacie elektródy, nastavené na -
10V (Obr. 4, časť B, elektróda s šikmo zrezaným 
stredom) a -10V voči zdroju (Obr. 4, časť C, 
pribudnutá disková elektróda). Úlohou týchto 
elektród je orientovať generované elektródy 
z filamentu jedným smerom. Na (Obr. 4, časť D) sú 
tri diskové elektródy, ktoré dokopy nazývame tzv. 
Einzel šošovka („jednobunková šošovka“). Táto 
časť zariadenia má rozhodujúci vplyv na účinnosť 
dela, pretože ak sú na ne naložené vhodné napätia 
sú schopné fokusovať prúd elektrónov do tenkého 
lúču (prípadne ho rozptyľovať, podľa aplikácie). 
Poslednou časťou elektrónového dela je tzv. 
nanomembránové okienko (Obr. 5). Ide o 
keramické krúžok (Si3N4), v ktorého strede je 
vyrezané okienko s priečnymi rozmermi 1mm x 
1mm. Okienko však nie je úplne priechodné, ale 
zostane v ňom tenká vrstva silikón nitridu s hrúbkou 
100nm. Táto membrána má mať také vlastnosti, že 
elektróny s dostatočnou energiu dokážu cez ňu 
húfne tunelovať z vákua v dele do atmosférického 
tlaku. [Spi] 

 

 
(Obr. 5) Nanomembránové okienko s rozmermi 

1mm x 1mm a hrúbkou membrány 100nm 
(http://www.2spi.com/catalog/grids/silicon-

nitride.php) 
 
Úlohou nanomembrány je teda udržať 

v elektrónovom dele  vákuum rádovo 10-3 až 10-4 
Pa,  ale nevpúšťať doň neutrálne častice a nebrániť 
vyletovaniu elektrónov, aby k ionizačným 
a excitačným reakciám dochádzalo až za 
membránou. 
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Nakoniec pripájame (Obr. 6), v ktorom sú 
zaznamenaný presný návrh elektrónového dela 
s rozmermi v jednotkách mm. 

 

 
(Obr. 6) Geometria elektrónového dela s rozmermy 

3.2 Optimalizačný program 
Lua Script je programovací jazyk kompatibilný 

so Simion-om, ktorý navyše obsahuje knižnicu 
s viacerými stavanými funkciami, ktoré umožňujú 
používateľovi   získavať rôzne informácie 
o prostredí (napr.: veľkosť potenciálu, 
magnetického poľa, a i.) ale aj o samotných 
časticiach (napr.: poloha, rýchlosť či zrýchlenie 
častice v priestore, a i.). Navyše Simion už obsahuje 
niekoľko jednoduchých algoritmov na riešenie 
rôznych problémov, medzi ktorými je aj 
optimalizačný program, ktorému je však potrebné 
porozumieť a značne ho prestavať, aby sme dosiahli 
požadované výsledky.  

Nami vytvorený algoritmus nie je zviazaný 
s geometriou elektrónového dela, ktorú sme 
vytvorili, ale môže sa použiť na ľubovoľné iné 
zariadenie, s cieľom fokusovať elektróny na výstup 
(po krátkej úprave aj na ióny). Program v podstate 
optimalizuje napätia, za daných podmienok, na 1. 
a 3. elektróde v Einzel šošovke tak, aby sa výsledný 
lúč elektrónov na výstupe zmestil do nami zvolenej 
šírky štrbiny na výstupe. Podmienky, ktoré musíme 
zabezpečiť sú, zadefinovanie minimálneho (výstup) 
a maximálneho (zdroj elektrónov) napätia 
dosiahnuté v systéme (0 a 3kV v našom prípade) 
a nastavenie vhodného, nižšieho napätia na 2.  
elektróde v Einzel šošovke.  

4 Výsledky 
Výsledky simulácie platia pre nastavenie 

nasledovných podmienok. Napätie na zdroji je 3kV 
zatiaľčo výstup a obale dela je uzemnený. 
Usmerňovacie elektródy sú nastavené o ± 10V voči 
zdroju a na 2. elektróde v Einzel šošovke je -400V. 

Elektróny majú vlastnosti spomenuté v podkapitole 
3.1. Nakoniec treba ešte raz pripomenúť, že 
v priestore sa nepredpokladá priestorový náboj a ani 
zrážky s neutrálnymi časticami. Na (Obr. 7) je 
zobrazená výsledná simulácia v 2D rovinách XY, 
XZ a YZ podľa poradia v častiach A, B a C. 

  

(Obr. 7) Výsledný 2D model pre 50 elektrónov 
v rovinách (A) XY, (B) XZ a (C) YZ 
 

Červené čiary reprezentujú jednotlivé trajektórie 
elektrónov. Výsledná simulácia je pre lepšiu 
predstavivosť zachytená aj v 3D modeli na (Obr. 8), 
ktorý bol taktiež vytvorený v Simion-e. 3D model 
však slúži len ako ilustrácia, na rozdiel od 2D 
z ktorého môžeme priamo získavať informáciu 
o polohe častíc a potenciáloch v priestore.  

 

(Obr. 8) Výsledný 3D model elektrónového dela 
 
Získavanie informácií z 2D modelu je veľmi 

zdĺhavé a niekedy nepresné (pozn.: nemožné ak sa 
zaujímame o rýchlosti prípadne zrýchlenia častíc). 
Optimalizačný program práve na odstránenie 
takýchto nepresností a nepríjemnosti a priamo nám 
vypíše informáciu, ktorá nás zaujíma (samozrejme 
program musí obsahovať príslušný príkaz). 
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------ Begin Next Fly´m ------ 
n y U 
-- [mm] [V] 

1 0.29198 1000 
2 1.10839 3000 
3 0.38865 2000 
4 -0.27419 2500 
5 0.12383 2750 

Dosiahnuty ciel pod 0.15 mm 
Posledny Rerun na zachovanie trajektorie 

 -0.08072 2750 
(Tab. 1) Výsledky optimalizačného programu 

 
(Tab. 1) je výsledkom optimalizačného 

programu, pričom n predstavuje počet opakovaný, 
pri ktorých program hľadal vhodné napätia na 
elektródach aby splnil podmienku, ktorá bola 
v tomto prípadne nastavená tak, že na výstupe 
musel byť lúč na absolútnej osi y od stredu (teda 
výška lúča je dvojnásobná) menší ako 0.15mm. 
stredný stĺpec y predstavuje polohu jedného 
z elektrónov, ktorého y-ova vzdialenosť je 
maximálna voči stredu. Dôvod, pre ktorý hovoríme 
len o y-ovej osi a vôbec nás nezaujíma z-ova, 
prípadne polomer od stredu, je ten, že filament je 
tenké vlákno ktoré bude natiahnuté práve pozdĺž osi 
y, a teda predpokladáme, že elektróny sa budú 
najviac vychyľovať v tomto smere. Výsledkom 
celej optimalizácie je, že ak na príslušné elektródy 
nastavíme 2750V, tak dosiahneme požadovaný 
fokus lúča na výstupe.  

Nakoniec na ilustráciu pripájame (Obr. 9), na 
ktorom je znázornený Rubber-sheet model 
zobrazujúci potenciálu energiu v rovine XY, pri 
naložený optimálnych napätí na príslušné elektródy. 
Tento model je však veľmi intuitívny a napovedaná 
nám prečo sa pohybujú elektróny daným smerom 
a vysvetľuje charakter ich pohybu cez jednotlivé 
elektródy v Einzel šošovke (1. elektróda kontrahuje 
lúč, 2. ho rozptyľuje a 3. opätovne kontrahuje).  

 

(Obr. 9) Rubber-sheet model pri optimálnych 
napätiach 

5 Záver 
Cieľom práce bolo vytvoriť optimalizačný 

program, ktorý pracuje v simulačnom programe 
Simion 8.0. Úlohou programu je fokusovať 
generované elektróny na výstupe elektrónového 
dela. Zamýšľaný algoritmus sa nám podarilo 
vytvoriť (programovací jazyk Lua Script), pričom je 
ho možné aplikovať na rôzne geometrické 
usporiadania elektród, rozmery zariadenia či nabité 
častice s rôznymi vlastnosťami (pre ióny, treba 
vykonať dobré úpravy). Súčasťou práce je aj 
geometrický model elektrónového dela (Obr. 4) 
s rozmermi (Obr.5), ktorý emituje elektróny 
náhodne do všetkých smerom s Gaussovým 
rozdelením energie (maximum je pre 1eV, FWHM 
= 1,0), čo by malo zodpovedať reálnym 
podmienkam, no až experiment ukáže nakoľko boli 
naše predpoklady správne.  

Výsledok práce je konečná simulácia   pohybu 
elektrónov v dele, ktorá je optimalizovaná tak, aby 
sme v našich konkrétnych podmienkach dosiahli 
požadovaný fokus elektrónového lúča. Na (Obr. 7 a 
8) je zobrazená konečná, grafická simulácia v 2D 
a 3D pohľade. (Tab. 1) obsahuje výsledky 
jednotlivých simulácií, ktoré prebehli pri 
optimalizovaní dela. Vyplýva z nej, že keď na 
príslušné elektródy naložíme 2750V, tak 
dosiahneme lúč s požadovanou šírkou od stredu 
výstupnej nanomembráne. Nakoniec na (Obr. 9) je 
zobrazené ako sa mení potenciálna energia v rovine 
XY, na ktorom dobre vidieť  úlohy jednotlivých 
elektród.  

Celá práca predstavuje len prvý krok k reálnemu 
zostrojeniu takéhoto elektrónového dela, pričom 
predpokladáme, že by mala slúžiť ako vhodný 
matematický model, ale na koľko sa zhoduje so 
skutočnosťou ukáže až experiment. 
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Abstrakt 

Povrchová úprava materiálov je v dnešnom 
priemysle široko využívaná na prispôsobenie 
niektorých mechanických, alebo chemických 
vlastností materiálov. Často sa využíva úprava tzv. 
„mokrou cestou“, teda za použitia rôznych 
chemikálií, ktorá však môže byť zdĺhavá, zdraviu 
škodlivá, a od zamestnancov vyžaduje dodržanie 
rôznych bezpečnostných opatrení. Ako 
ekologickejší, a jednoduchší prístup sa ponúka 
povrchová úprava pomocou neizotermickej plazmy 
generovanej pri atmosférickom tlaku. 

V predkladanej práci bol ako zdroj takejto 
plazmy použitý Difúzny koplanárny povrchový 
bariérový výboj (ďalej DCSBD z angl. Diffuse 
coplanar surface barrier discharge), ktorý patrí 
k dielektrickým bariérovým výbojom, a ktorý 
vďaka výhodným vlastnostiam ním generovanej 
plazmy možno použiť na úpravy povrchov. DCSBD 
horí prakticky vo všetkých bežne používaných 
plynoch, vrátane elektronegatívnych (O2). 
Najbežnejším a aj najlacnejším plynom však 
zostáva laboratórny vzduch, v ktorom je DCSBD 
plazma, na rozdiel od iných atmosférických zdrojov 
plazmy, makroskopicky homogénna bez akejkoľvek 
potreby prúdiaceho plynu alebo potreby prímesi 
argónu alebo hélia. Ako ďalšie pracovné plyny, 
s ohľadom na výslednú plazmovú úpravu, 
opracovávaný materiál a stálosť úpravy, môžu byť 
použité N2, O2, CO2, prípadne tieto plyny môžu byť 
obohatené o vhodný monomér (plazmová 
polymerizácia). Je preto dôležité nájsť optimálny 
spôsob vedenia pracovného plynu do DCSBD 
výboja. 

V práci bol študovaný vplyv pracovného plynu 
privedeného do plazmy dvoma rôznymi spôsobmi. 
Prvým bolo napustenie reakčnej komory plynom 
a následné zapálenie výboja, a druhým zapálenie 
výboja v atmosférickom vzduchu a následné 
fúkanie pracovného plynu priamo do úzkej štrbiny 
medzi vzorkou a keramikou DCSBD, v ktorej horí 
v tenkej vrstve plazma. Fúkaním plynu popod 
vzorku do štrbiny by bolo možné ušetriť značné 
množstvo pracovného plynu, a preto bolo naším 

cieľom overiť účinnosť takéhoto spôsobu vedenia 
plynu oproti klasickému napúšťaniu komory 
s DCSBD výbojom. 

Ako študovaný materiál, ktorý bol použitý na 
posúdenie povrchových zmien po expozícii 
v plazme, bola vzorka kyseliny polymliečnej (ďalej 
PLA z angl. Polylactic acid), kde hlavným 
skúmaným parametrom bol kontaktný uhol vody na 
rozhraní tuhá látka-vzduch. Ako pracovný plyn bol 
použitý dusík, ktorý je perspektívny aj z hľadiska 
širšieho využitia vďaka jeho nízkej cene. 
V tejto oblasti už boli realizované prvé 
experimenty. Yang a kol. v práci [Yang et al., 2013] 
opracovali PLA plazmou generovanou jetom 
v atmosférickom vzduchu aj v dusíku. Vo svojej 
práci pozorovali zníženie kontaktného uhla 
a zdrsnenie povrchu vzorky. Podobné účinky 
plazmy generovanej pomocou DCSBD výboja 
očakávame aj v našej práci. 
 
 
Kľúčové slová: DCSBD, neizotermická plazma, 
dusíková atmosféra, PLA, povrchová úprava 

 

1 Úvod 

1.1 DCSBD 

Pri atmosférickom tlaku podliehajú povrchové 
výboje tzv. streamerovskému mechanizmu. To 
v praxi znamená, že výboj vzniká v dvoch stupňoch. 
Najprv vzniká Townsendovským mechanizmom 
elektrónová lavína. Elektrónová lavína je proces, pri 
ktorom je primárny elektrón urýchľovaný 
elektrickým poľom smerom k anóde. Avšak pri 
dostatočne veľkej medzielektródovej vzdialenosti sa 
na svojej dráhe zrazí s iným atómom, z ktorého 
môže vyraziť ďalšie elektróny. Tie na svojej dráhe 
ku anóde vyrážajú ďalšie elektróny a tak vzniká tzv. 
elektrónová lavína, čiže oblasť obsahujúca väčší 
počet elektrónov pohybujúcich sa smerom k anóde.  

Elektrónovú lavínu po čase nahradí streamer. 
Streamer je slabo ionizovaný kanál, ktorý sleduje 
pozitívne nabitú stopu, ktorú po sebe zanechala 
elektrónová lavína. Výboj sa následne zapáli 
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v priestore, ktorým predtým prešiel takýto streamer. 
Prítomnosť dielektrickej bariéry na výbojke 
zabraňuje tečeniu elektrického prúdu priamo do 
plazmy, takže náboj sa najskôr rovnomerne rozdelí 
na elektróde, a až po prekročení zápalného napätia 
sa zapáli výboj na povrchu dielektrika 
[Bogaerts et al., 2002]. 

DCSBD výboj má podobu malých 
mikrofilamentárnych výbojov v tvare H (Obr. 1), 
ktoré sa zapaľujú na povrchu dielektrika 
a pokrývajú povrch výbojky. Samotný 
mikrofilament je tvorený difúznou a filamentárnou 
časťou, ktorých veľkosť sa líši od použitého 
pracovného plynu. V atmosférickom vzduchu je 
filament menší ako v dusíkovej atmosfére, a teda aj 
opticky slabší [Černák et al., 2009]. 

Obr. 1: Mikrovýboj DCSBD vo vzduchu a dusíku 

a jeho rozmery [Černák et al., 2009]. 

 

Prítomnosť dielektrika si vyžaduje napájanie 
DCSBD elektródového systému striedavým 
napätím. Akumulácia preneseného náboja v danom 
mieste na dielektriku, a v danej polperióde 
privedeného napätia, zabraňuje termalizácii plazmy 
(vyrovnaniu teploty elektrónov, iónov a neutrálnych 
častíc) znížením intenzity naloženého el. poľa 
v danom mieste a následným zhasením 
mikrovýboja. V opačnej polperióde privádzaného 
napätia tento akumulovaný náboj napomáha 
opätovnému zapáleniu mikrovýboja na tom istom 
mieste a celý proces sa zopakuje. DCSBD teda 
generuje teplotne nerovnovážnu (neizotermickú) 
plazmu, ktorá sa vyznačuje teplotou neutrálneho 
plynu blízkou laboratórnej teplote, a preto 
nespôsobuje tepelné poškodenie opracovávaného 
materiálu, vrátane mnohých teplotne citlivých 
polymérnych materiálov.  

Elektródový systém DCSBD je tvorený dvoma 
hrebeňovými elektródami, ktorých jednotlivé pásiky 
sú navzájom rovnobežné, pravidelne sa striedajúce, 
a ktoré sú vnorené do keramickej (Al2O3) platničky 
(dielektrikum), tak ako to znázorňuje Obr. 2.  

 
 
 
 
 
 

 Obr. 2: Schematické znázornenie DCSBD výbojky 

[Černák et al., 2009]. 
 

Zvyšovaním výkonu privádzaného do DCSBD 
sa zvyšuje počet mikrofilamentov, ktoré sa 
postupne zapaľujú na rôznych miestach keramiky a 
od príkonu cca 300 W homogénne pokrývajú celý 
povrch keramiky. Ďalším zvyšovaním privádzaného 
príkonu homogenita plazmy ďalej narastá vďaka 
narastajúcemu podielu difúznej plazmy 
mikrofilamentov. Pri príkone 400 W je plazma 
makroskopicky homogénna (Obr. 3) bez akejkoľvek 
stabilizácie vzácnym plynom. Efektívna hrúbka 
generovanej vrstvy plazmy dosahuje ~ 0.3 mm 
[Černák et al., 2009], vďaka čomu sa DCSBD 
plazma vyznačuje vysokou objemovou hustotou 
výkonu (~ 100 W/cm

3
) implikujúc krátke časy 

opracovania povrchu študovaných materiálov. 

Obr. 3: Plazma DCSBD výboja horiaceho vo vzduchu 

pri príkone 400 W. 

1.2 PLA 

Kyselina polymliečna, alebo PLA (z angl. 

polylactic acid), je biodegradovateľný, 

biokompatibilný polyester (Obr. 4), ktorý sa vyrába 

z obnoviteľných zdrojov ako je kukuričný škrob, 

alebo zo škrobu z rastlín ako napríklad ryža, 

zemiaky, atď. Jej výroba je energeticky výhodná, 

a ušetrí sa asi o 25-55% viac energie ako pri výrobe 

dnes bežne používaných polymérov, napr. PET, 

pričom sa do atmosféry nevypúšťa také veľké 

množstvo oxidu uhličitého [Okada, 2002]. 
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Obr. 4: Chemické znázornenie PLA. 

 

PLA je priehľadný materiál (Obr. 5), a využíva 

sa v obalovom priemysle, kde jej hromadenie 

v prírode neohrozuje životné prostredie, lebo je 

schopná sa rozložiť na vodu a iné netoxické zložky. 

Rovnako je netoxická aj v ľudskom tele, kde sa 

používa ako protetický materiál, napríklad pri 

fixácii zlomenín. Jej hlavná výhoda spočíva v tom, 

že sa sama rozloží, a nie je potrebná druhá operácia 

na jej odstránenie z tela. 

PLA je však hydrofóbna a inertná, a preto je 

potrebná jej povrchová úprava. Bežne sa realizuje 

rôznymi prímesami pri jej produkcii alebo pomocou 

povrchovej hydrolýzy za použitia NaOH, ktorý je 

pre človeka nebezpečný už pri kontakte s pokožkou 

[Morent, 2011]. Ako alternatíva k podobným, často 

nebezpečným, a hlavne neekologickým prístupom, 

ktoré sú v protiklade s ekologickou výrobou PLA, 

sa ponúka plazmová úprava. Práve tento spôsob 

úpravy, pričom bol ako zdroj neizotermickej 

plazmy použitý DCSBD, sme študovali z hľadiska 

optimalizácie vedenia pracovného plynu do 

generovanej plazmy. Hlavným indikátorom účinku 

DCSBD plazmy na povrch PLA bol jeho novo 

vytvorený hydrofilný charakter. 

 

 
Obr. 5: Kyselina polymliečna - fólia. 

 

2 Experiment 

Vzorky PLA, ktorá bola zakúpená od 
spoločnosti NatureWorks®, typ PLA Polymer 
4042D boli nastrihané na cca 6x2 cm a vyčistené 
etanolom. Následne boli čistené v destilovanej vode 
pomocou ultrazvukovej čističky po dobu troch 
minút. Potom sme ich ofúkali dusíkovou pištoľou, 
a vložili do Petriho misky vyčistenej etanolom. 

Pri úprave PLA v dusíku technickej čistoty 
() bol DCSBD reaktor buď zavretý 
v komore alebo otvorene zapálený na vzduchu 
s dodatočným privádzaním plynu. 

Prietok dusíka bol regulovaný pomocou 
prietokomera. V prípade realizácie plazmovej 
povrchovej úpravy PLA v napustenej komore 

reaktora bol dusík priamo napúšťaný do komory 
tak, aby sa najskôr celá komora trikrát prečerpala, 
aby sa zabezpečila dominantná prítomnosť dusíka 
(Obr. 6). Komora má objem približne 13 l a bola 
napúšťaná dusíkom s prietokom 10 l/min po dobu 4 
minút pred zapálením výboja. Spotreba pracovného 
plynu ešte pred zapálením výboja je teda vysoká.  

Pri druhom spôsobe vedenia plynu sa hadička 
pripevní priamo k držiaku vzoriek, do ktorého je 
navŕtaná diera, ktorá usmerňuje plyn cez malé 
dierky priamo pod vzorku, viď. Obr. 7 a Obr. 8. 
Preto nie je potrebná žiadna spotreba plynu 
bezprostredne pred opracovaním vzorky. Spotreba 
plynu je minimalizovaná na čas opracovania, plus 
ďalší krátky čas, kým sa zapáli výboj, ale aj ten je 
možné obmedziť. Teda aj v prípade keď chceme 
opracovať väčší počet vzoriek nie je potrebných 
viac ako pár litrov plynu. Pri experimentoch bol 
študovaný vplyv tohto spôsobu vedenia plynu pri 
troch rôznych prietokoch – 3, 5 a 10 l/min. 

Obr. 6: Zatvorená komora DCSBD reaktora. 

 

Úprava PLA bola realizovaná plazmou DCSBD 
výboja pri príkone 300 W. Vzorka sa prilepila 
pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vozíček 
(Obr. 7) poháňaný elektromotorčekom, ktorý bol 
pripojený na zdroj jednosmerného napätia. Zmenou 
napätia na zdroji sme nastavovali požadovaný čas 
opracovania (1 – 10 s). Rýchlosť vozíka sa nastavila 
tak, aby čas, ktorý strávi vzorka v plazme, bol 
totožný s časom opracovania. Vzdialenosť vzorky 
od Al2O3 keramiky bola nastavená na 0.3 mm, čo 
približne zodpovedá efektívnej hrúbke plazmy 
generovanej DCSBD výbojom. Po opracovaní bola 
vzorka PLA podrobená povrchovým analytickým 
metódam za účelom zistenia príslušných 
povrchových zmien. 

 

 

 

 

 

 

Vplyv spôsobu vedenia plynu do plazmy pri úprave PLA pomocou DCSBD výboja 257



 

 

Obr. 7: Posuvný vozík so vzorkou, pod ktorú je 

fúkaný dusík. Čierna šípka znázorňuje pohyb vozíka 

a červená šípka znázorňuje smer fúkania plynu. 
 

 

Obr. 8: Detail úchytu vzorky s dierkami na fúkanie 

plynu (biele šípky). 

3 Analytické metódy 

3.1 Meranie kontaktného uhla 

Kontaktný uhol sme použili ako primárny zdroj 
informácií o účinnosti plazmovej úpravy PLA pri 
rôznom spôsobe vedenia pracovného plynu do 
DCSBD plazmy. Kontaktný uhol vody na rozhraní 
tuhá látka-vzduch reprezentuje hodnotu povrchovej 
energie vzorky. V experimente sme povrchovú 
energiu priamo neurčovali. 

Merania prebehli na prístroji DSA30 od firmy 
KRÜSS (Obr. 9), ktorý ponúka dávkovač kvapalín, 
kameru, a aj software Drop shape analysis, ktorý 
vyhodnocuje kontaktný uhol kvapaliny. Ako 
pracovnú kvapalinu sme použili destilovanú vodu. 
Na povrch sme kvapkali vždy kvapky s objemom 
2 μl, ktorých kontaktný uhol sme následne 
vyhodnocovali tak, že sme spravili 17 meraní na tej 
istej vzorke, vylúčili najvyššiu a najnižšiu hodnotu 
kontaktného uhla, a následne vypočítali aritmetický 
priemer zo zostávajúcich 15 hodnôt. 

Obr. 9: Prístroj DSA30 (Krüss) na meranie 

kontaktného uhla. 

 

3.2 Atomárna silová mikroskopia 

Atomárna silová mikroskopia alebo AFM (z 

angl. Atomic force microscopy) patrí do skupiny 

tzv. SPM mikroskopov (z ang. Scanning probe 

microscopy), čo znamená mikroskopiu pomocou 

malého hrotu, ktorý sa pohybuje či už po vzorke, 

alebo tesne nad ňou, prípadne osciluje medzi 

povrchom a vzduchom, a sníma merané veličiny, 

ktoré následne softvérovo vyhodnocuje. Merané 

veličiny môžu byť od topografie vzorky, cez jej 

elektrické alebo magnetické vlastnosti, až po 

hustotu stavov.  

AFM vyhodnocuje topografiu povrchu. Na 

rozdiel od bežného mikroskopu pracuje na úrovni 

nanometrov, a na rozdiel od elekrónového 

mikroskopu nám podáva trojdimenzionálnu 

informáciu o vzorke (výškový profil). 

Pri našom experimente sme použili AFM 

Dimension Edge Scanner od firmy Bruker 

(Obr. 10), a pri meraní sme použili semikontatkný 

mód, pri ktorom bola použitá sonda TESPA taktiež 

od firmy Bruker s hrotom s polomerom zakrivenia 

8 nm. Pri semikontaktnom móde kmitá sonda blízko 

svojej rezonančnej frekvencie (rádovo  300 kHz), 

a software vyhodnocuje signál, ktorý získava 

odrazením laserového lúča od povrchu sondy. 

Následne sondu piezoelementami vychyľuje zo 

svojej základnej polohy, a takto získava informácie 

o amplitúde a fáze kmitania, z ktorých vyhodnotí, 

kde sa sonda dotkla povrchu (tam, kde nastane útlm 

kmitov, kvôli zmene silového pôsobenia na sondu 

a teda posunutiu jej rezonančnej frekvencie), 

a následne vykreslí trojdimenzionálny obrázok 

povrchu, kde zložky X a Y sú rozsah pohybu sondy, 

zložka Z (výška) je hodnota, ktorú software 

vyhodnotil ako povrch vzorky. 
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V našom experimente sme spravili topografiu 

povrchu s rozmermi 1x1μm (512x512 pixlov), 

sonda pracovala na frekvencii ≈395 kHz, 

a frekvencia skenovania bola nastavená na hodnotu 

0.5 Hz. Pri vyhodnocovaní drsnosti povrchu sme 

použili software od firmy Bruker Nanoscope 

analysis. 

 

Koeficient drsnosti vyhodnocovaný v našich 

experimentoch je definovaný ako 

 

kde  je počet pixelov (definované prístrojom) a  

je výška i-teho pixelu (nameraná prístrojom). 

 

 
Obr. 10: Dimension Edge AFM. 

 
 

4 Výsledky 

4.1 Kontaktný uhol 

Ako prvý sme zmerali kontaktný uhol na 
povrchu PLA vzoriek po ich opracovaní plazmou 
v atmosférickom vzduchu v rozsahu od 1 – 10 s. 
Následne sme zopakovali tie isté časy opracovania 
v komore napustenej dusíkom podľa postupu 
uvedeného v 2. časti Experiment. Tieto hodnoty 
(Obr. 11) sme porovnali za účelom zvolenia 
jedného dlhého a jedného krátkeho času 
opracovania, pri ktorých by sme skúmali druhý 
spôsob vedenia plynu, kedy bol plyn fúkaný pod 
vzorku do štrbiny medzi vzorkou a keramikou. 
Tieto dva časy museli spĺňať podmienku, že je 
pozorovateľný jednoznačný a čo najvýraznejší 
rozdiel v hodnote kontaktného uhla pre opracovanie 
PLA v atmosférickom vzduchu a v dusíkom 
napustenej v komore. Následne sme teda mohli 
jednoznačne určiť vplyv fúkania plynu pod vzorku. 

 
Obr. 11: Kontaktný uhol PLA vzoriek v závislosti od 

času opracovania DCSBD plazmou v atmosférickom 

vzduchu a komore napustenej dusíkom. 

 

Najnižšia hodnota kontaktného uhla 

(47.1° ±°1.14°) bola pozorovaná pri opracovaní 

v dusíkovej atmosfére pre expozičnú dobu 8 s (Obr. 

° 12). 

Najväčší rozdiel kontaktného uhla pri krátkom čase 

opracovania bol pozorovaný pri opracovaní jednu 

sekundu, kde sa tento rozdiel pohyboval okolo 5°.  

Pri dlhších časoch opracovania bol markantnejší 

rozdiel medzi hodnotami pre úpravu vo vzduchu 

a v dusíkovej atmosfére a pre naše porovnanie sme 

si vybrali hodnotu pri 8 sekundách, kde sa tento 

rozdiel pohybuje okolo 10°, a je teda vhodný na 

vyhodnocovanie účinnosti rôznych spôsobov 

vedenia plynu. 

 

  
Obr. 12: Snímky kontaktného uhla vody referenčnej 

PLA vzorky (vľavo), a vzorky opracovanej DCSBD 

plazmou 8 sekúnd v dusíkovej atmosfére (vpravo). 

 

Ďalej sme teda pristúpili k meraniu kontaktného 

uhla pre vzorky PLA opracované DCSBD plazmou 

v dusíku, ktorý bol fúkaný priamo do štrbiny medzi 

vzorkou a keramikou DCSBD. Graf na Obr. 13 

znázorňuje porovnanie nameraných hodnôt 

kontaktného uhla vody pre tri rôzne hodnoty 

študovaného prietoku dusíka. 

Vplyv spôsobu vedenia plynu do plazmy pri úprave PLA pomocou DCSBD výboja 259



 

 

 

 
Obr. 13: Porovnanie kontaktného uhla vody v závislosti 

od času opracovania PLA DCSBD plazmou pri rôznych 

podmienkach vedenia dusíka a jeho rôznych prietokoch. 

4.2 AFM 

Aby bolo možné posúdiť vplyv DCSBD plazmy 
na povrch PLA niektoré vzorky sme podrobili AFM 
analýze, pomocou ktorej sme vyhodnotili koeficient 
drsnosti, ktorý nám určil mieru degradácie vzorky 
pri jej vystavení v plazme. 

Skúmali sme zmenu drsnosti povrchu pri troch 
rôznych podmienkach opracovania DCSBD 
plazmou. Prvá nameraná vzorka bola referenčná, 
teda neopracovaná, iba štandardne vyčistená (Obr. 
°14). Koeficient drsnosti sme vyčíslili na 1.1 nm. 
Druhá skúmaná vzorka bola opracovaná plazmou 
DCSBD 8 sekúnd v atmosférickom vzduchu 
(Obr.°15). Jej koeficient drsnosti sme vyhodnotili 
na 4.78 nm. Treťou vzorkou, s koeficientom 
drsnosti 2.44 nm, bola vzorka opracovaná plazmou 
osem sekúnd v dusíkovej atmosfére (Obr. 16). 
Poslednou skúmanou vzorkou bola vzorka 
opracovaná osem sekúnd metódou fúkania dusíka 
popod vzorku pri prietoku 5 l/min (Obr. 17). Táto 
vzorka vykazovala koeficient drsnosti 3.59 nm. 

Obr. 14: AFM snímka neopracovanej vzorky PLA. 

 

Obr. 15: AFM snímka vzorky PLA opracovanej 

DCSBD plazmou 8 s v atmosférickom vzduchu. 

 

Obr. 16: AFM snímka vzorky PLA opracovanej 

DCSBD plazmou 8 s v dusíkovej atmosfére. 

 

Obr. 17: AFM snímka vzorky PLA opracovanej 

DCSBD plazmou 8 s metódou fúkania plynu popod 

vzorku s prietokom 5 l/min. 
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Z týchto meraní je zrejmý vplyv plazmovej 
úpravy na povrchovú drsnosť. Po vystavení PLA 
plazme sa zvýši drsnosť a zrnitosť vzorky. 
Najväčšia veľkosť zŕn bola pozorovaná na vzorke, 
ktorú sme opracovali plazmou v atmosférickom 
vzduchu po dobu 8 s. Tomuto faktu nasvedčuje aj 
skutočnosť, že sme drsnosť povrchu takejto vzorky 
vyhodnotili ako najväčšiu z nameraných hodnôt 
a dosiahla približne štvornásobok pôvodnej drsnosti 
neupravenej PLA. Vzorky opracované plazmou za 
prítomnosti dusíka vykazujú podobnú zrnitosť, 
a drsnosť takto upravených vzoriek je asi 2-3x 
vyššia ako drsnosť neopracovanej vzorky. 

Diskusia 

Z prezentovaných výsledkov je zrejmé, že 
použitie DCSBD výboja je vhodné na úpravu 
povrchu PLA, a teda jej lepšie sprístupnenie 
priemyselnému použitiu. Zníženie kontaktného uhla 
umožní priemyselnej výrobe jednoduchšiu 
manipuláciu s PLA. Zjednoduší sa potlač, farbenie, 
a zníži sa riziko zápalu v tele, kvôli odpudzovaniu 
telesných tekutín. Z pôvodných cca 75° sme 
dokázali pomocou DCSBD plazmového 
opracovania v dusíku znížiť kontaktný uhol až na 
približne 47° (zníženie kontaktného uhla o približne 
37%). 

Ďalej sme ukázali, že aj metódou privádzaného 
pracovného plynu pod vzorku PLA je možné 
dosiahnuť hodnotu kontaktného uhla nižšiu ako pri 
opracovaní v atmosférickom vzduchu, 
a porovnateľnú s opracovaním v dusíkovej 
atmosfére. Pozorovali sme dva rôzne hraničné 
prípady. V prípade rýchleho prietoku dusíka 
(10 l/min) medzi vzorkou a keramikou Al2O3 sme 
pri krátkom čase opracovania (1 s) dosiahli 
približne rovnakú hodnotu kontaktného uhla, ako 
pri opracovaní v komore plne napustenej dusíkom 
(51° ± 2.29° pri fúkanom dusíku oproti 
51.6° ± 2.97° pri dusíkovej atmosfére) (Obr. 13). 
Na druhej strane, pri dlhom čase opracovania (8 s) 
sa ako najvhodnejší ukazuje pomalý prietok dusíka 
(3 l/min) medzi vzorkou a keramikou, pri ktorom 
sme dosiahli najbližšiu hodnotu k hodnote 
nameranej pre vzorku opracovanú v dusíkovej 
atmosfére (49.6° ± 0.97°) (Obr. 13). 

Rovnako sme pozorovali jav, pri ktorom (hlavne 
pri vysokom prietoku (10 l/min)) bol pozorovaný 
rozdiel kontaktného uhla tej časti vzorky, ktorá bola 
bližšie k otvorom pre plyn a vzdialenejšej časti 
vzorky od otvorov. 

Tieto javy môžu mať príčinu v tom, že keď 
napustíme komoru plynom, tak plyn je vzhľadom 
na plazmu nehybný, a teda účinok plazmy na plyn 
je výraznejší pri úplnom napustení komory dusíkom 
a následnom zapálení výboja v takejto dusíkovej 
atmosfére. Pri prúdiacom plyne, hlavne pri vyšších 
prietokoch, je plyn vzhľadom na plazmu v pohybe, 

a reaktívnejšie molekuly sa vytvárajú vo väčších 
vzdialenostiach od otvorov pre plyn. Nakoľko 
vzorka PLA bola prilepená asi 2 mm od týchto 
otvorov, vplyv plazmy sa zdá výraznejší na 
vzdialenejšom konci ako bolo pozorované pri 
vyhodnocovaní kontaktného uhla. Tento efekt by 
sme mohli potlačiť tým, že umiestnime vzorku 
ďalej od otvorov na plyn alebo ako bolo pozorované 
znížime prietok. Zároveň je pri zníženom prietoku 
vyššia koncentrácia reaktívnych častíc už pri 
menších vzdialenostiach od otvorov na plyn, a preto 
sa pri dlhodobejšom pôsobení plazmy na vzorku 
hodnoty kontaktného uhla výraznejšie priblížia 
opracovaniu v dusíkovej atmosfére.  

Zároveň pri rýchlych prietokoch plynu je možné 
že prudko vyfukovaný plyn odfukuje z oblasti 
výstupných otvorov reaktívne častice. Tento jav by 
rovnako pôsobil pri bližšom okraji vzorky 
k otvorom na plyn, pretože pri protiľahlom okraji sa 
už prúdenie plynu spomalí a teda neodnáša 
reaktívne častice preč od vzorky.  

Rovnako môžeme pri krátkom čase opracovania 
vziať do úvahy to, že aj vozík so vzorkou sa hýbe 
nezanedbateľnou rýchlosťou proti smeru fúkania 
plynu. Preto pri kratších časoch pozorujeme horšie 
výsledky pre pomalšie prietoky pracovného plynu 
a to môže byť spôsobené preto, lebo z pohľadu 
plazmy sa plyn hýbe vyššou rýchlosťou ale 
opačným smerom, a teda tento efekt postupnej 
ionizácie je opačný ako pri pomalom pohybe 
vozíka.  

Teda najlepšie výsledky opracovania vzhľadom 
na komoru napustenú dusíkom dostávame pri 
pomalom prietoku a pomalom pohybe vozíka, t.j. 
pomalý prietok a dlhý čas opracovania, alebo pri 
naopak rýchlom prietoku a rýchlom pohybe vozíka 
opačným smerom, t.j. rýchly prietok a krátky čas 
opracovania. 

Rovnako sme pozorovali zvýšenie neurčitosti 
merania pri krátkych časoch opracovania, ktoré je 
vysvetliteľné nehomogenitou vzorky, ktorá nie je 
úplne rovná, a teda nerovnomernosť opracovania je 
pri kratších časoch výraznejšia.  

Z meraní AFM boli viditeľné zmeny drsnosti 
vzorky, ktoré môžu byť spôsobené lokálnym 
bombardovaním vzorky ťažkými časticami z 
plazmy, ktoré mohli mechanicky odstraňovať 
povrchovú vrstvu PLA, a tým zvýšiť jej drsnosť. 

Záver 

Skúmali sme vplyv, ktorý má spôsob vedenia 
pracovného plynu do plazmy, na aktiváciu povrchu 
PLA. Použili sme DCSBD výbojku a ako pracovný 
plyn sme použili dusík. Dusík sme buď napustili do 
komory, v ktorej bol uzavretý DCSBD výboj, alebo 
za účelom šetrenia plynu sme ho priamo fúkali do 
plazmy popod vzorku. Ako ideálny výsledok sme 
brali hodnotu kontaktného uhla pri úplne napustenej 
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komore, a ako neúspech sme brali hodnotu pri 
opracovaní v atmosférickom vzduchu. 

Ukázali sme, že za súčasného ušetrenia 
významného množstva pracovného plynu sme 
dosiahli lepšie výsledky kontaktného uhla vody 
meraného na povrchu PLA, ako bola hodnota 
kontaktného uhla pri opracovaní v atmosférickom 
vzduchu. Namerané hodnoty sa udržiavali niekde 
medzi dvoma hraničnými hodnotami, a teda 
môžeme použitie metódy fúkania plynu popod 
vzorku označiť za použiteľnú a hlavne efektívnu 
vzhľadom na ušetrené množstvo plynu, pretože 
práve množstvo použitého plynu a spomaľovanie 
celého procesu opracovania je v konečnom 
dôsledku dôležitým faktorom pre prípadné použitie 
DCSBD výboja v praxi. 

Rovnako sme ukázali, že DCSBD výboj je 
vhodný na úpravu PLA, a pomocou neho sme 
úspešne dosiahli zníženie kontaktného uhla, a teda 
zvýšenie povrchovej energie vzorky. Práve tento 
faktor je dôležitý pre jej širšie využitie, či už 
v obalovom priemysle, kde je vyžadovaná potlač 
alebo farbenie, alebo v biomedicínskom priemysle, 
kde sa PLA využíva na fixáciu zlomenín, a jej 
odpudzovanie tekutín môže v niektorých prípadoch 
spôsobovať zápal. Toto zníženie kontaktného uhla 
bolo uskutočnené bez výraznej devastácie vzorky, 
ako vyplýva z meraní AFM. 
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Abstrakt 

V tejto práci sa budeme zaoberať použitím 

iónovej pohyblivostnej spektrometrie (ďalej len 

IMS) na priamu povrchovú detekciu výbušnín a 

použitím hmotnostnej spektrometrie pre overenie 

pohyblivostných spektier. IMS môže byť podporená 

termálnou desorbciou pre lepšie vyparovanie 

vzoriek a v tejto práci sa budeme zaoberať použitím 

novej desorbčnej techniky – laserovej desorbcie. 

Budeme pracovať so štyrmi lasermi s rôznymi 

vlnovými dĺžkami a výkonmi. Pre 2,4,6-

trinitrotoluén (TNT) bude dosiahnutý detekčný limit 

86 pg, pre 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexán 

(RDX) 150 pg a pre pentaerytrittetranitrát (PETN) 

1,22 ng.  

Kľúčové slová: Iónová pohyblivostná 

spektrometria, reakčné ióny, TNT, RDX, PETN, 

povrchová detekcia. 

1 Úvod 

Vďaka kompaktným rozmerom, schopnosti 

pracovať pri atmosférickom tlaku, vysokej citlivosti 

a relatívne nízkej cene patria IMS spektrometre 

k dôležitým zariadeniam používaným na detekciu 

výbušnín, nelegálnych drog a zbraní hromadného 

ničenia [Ewing et al., 2001]. IMS spektrometria je 

hmotnostno separačná technológia, pri ktorej 

dochádza k separácií látok na základe ich rozličnej 

hmotnosti a priestorovej geometrie [Sabo et al., 

2013, Malásková, 2013]. Detekcia výbušnín je 

vďaka ich nízkemu tlaku nasýtených pár veľmi 

komplikovaný problém. Najčastejšie sa na ich 

volatilizáciu a následnú detekciu využíva tepelné 

vyhrievanie. Najčastejšie sa prítomnosť látky na 

vyšetrovanom povrchu zisťuje tak, že sa daný 

povrch utrie navlhčenou „špongiou“, ktorá sa 

následne vloží do tepelnej komory a vyparené 

častice sú vedené na analýzu pomocou IMS. Toto je 

však relatívne zdĺhavý proces. V tejto práci bude po 

prvýkrát predstavená nová desorbčná technika, 

pomocou ktorej budeme môcť analyzovať látky 

priamo z povrchu bez ďalších medzikrokov. 

Desorbčná technika využitá v tejto práci bola 

vyvinutá na FMFI UK a je zameraná na priamu 

povrchovú analýzu výbušnín IMS spektrometrom 

pomocou laserovej desorbcie. V práci bude 

skúmaný vplyv desorbcie použitím laserov 

o vlnových dĺžkach 445 nm, 532 nm a 635 nm. 

V práci budú taktiež vyhodnotené limitujúce faktory 

laserovej desorbcie, ku ktorým patrí desorbčná doba 

a plocha desorbcie. 

2 Teoretický úvod 

IMS spektrometer pozostáva z 3 hlavných častí a 

to iónového zdroja, reakčnej komory a driftovej 

trubice. 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. 

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. V driftovej trubici 

sa ióny separujú na základe pohyblivosti k a sú 

vedené elektrickým poľom až na detektor na konci 

trubice. [Malásková, 2013] 

Experimentálne určujeme pohyblivosť: 

k = Ld
2
/(U*td)                          (1) 

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)                      (2) 

kde T0 je rovná 273 K, T je teplota driftového 

plynu, p0 je 101 kPa a p tlak driftového plynu. 

[Sabo, 2010] 
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3 Experiment 

V našom experimente sme pracovali s dvomi 

možnosťami prepojenia spektrometrov, a to so 

samostatne pracujúcim IMS spektrometrom 

použitým pri laserovej desorbcii výbušnín 

a zapojením APCIMS (Atmospheric Pressure 

Chemical Ionization Mass Spectrometry) na 

profiláciu vyparovania výbušnín pomocou laserovej 

desorbcie. 

Pri laserovej desorbcii vzorky sme používali 

IMS spektrometer, ako zdroj iónov používame 

korónový výboj v geometrii hrot – rovina, pričom 

napätie na hrote bolo 12,1 kV a na rovine 8,5 kV. 

Pomocou vysoko napäťovej sondy sme merali 

napätie na otváracej mriežke, ktorého hodnota bola 

5,6 kV, pretože vyhrievaním IMS spektrometra sa 

zohrievajú aj odpory a nie je možné určiť ich presnú 

hodnotu, keď je IMS vyhriaty. V našom prípade 

bola teplota vo vyhratom IMS spektromeri 386 K. 

Týmto nastaveniam odpovedá intenzita elektrického 

poľa 462,8 V.cm
-1

. Ako driftovací plyn bol použitý 

filtrovaný vzduch prúdiaci 1,1 l/min. Najčastejšie 

sme pracovali s dobou otvorenia mriežky na 60 μs. 

Dĺžka driftovej trubice bola 12,1 cm. Aby sme 

zabezpečili stabilizáciu spektra, dopovali sme 

reakčnú komoru zmesou filtrovaného vzduchu 

s prúdením od 300 ml/min do 400 ml/min a parami 

chloridu uhličitého CCl4 s prúdením od 150 μl/min 

do 250 μl/min [Malásková, 2013].  

 
Obrázok č. 1: Samostatne pracujúci IMS spektrometer. 

 

Pri použití zapojenia APCIMS sme používali 

korónový výboj v geometrii hrot – rovina, pričom 

na rovinu sme privádzali napätie 2,5 kV a na hrot 

4,7 kV. Ako driftovací plyn sme použili filtrovaný 

vzduchu prúdiaci 1000 ml/min a ako dopovací plyn 

pary chloridu uhličitého CCl4, prúdiaceho 300 

μl/min. Tlak v IMS spektrometri bol 900 mbar, pri 

nasávaní 900 ml/min. Korónový výboj bol 

pripojený k hmotnostnému TOF spektrometru na 

hmotnostnú analýzu. Pri takýchto nastaveniach sme 

boli schopní vytvoriť spektrá profilov vyparovania 

jednotlivých výbušnín,  z ktorých vieme určiť čas, 

v ktorom sa pri použití laserov najviac vyparujú 

výbušniny. Pri profilácii výbušnín sme postupovali 

prvotným priložením vzorky k nasávaniu do 

APCIMS, ktorá bola desorbovaná laserovým 

diódovým modulom (LDM) vlnovej dĺžky 532 nm. 

Pre každú vzorku bolo po dobu 1 minúty sledované 

hmotnostné spektrum, ktoré bolo ukladané v jedno 

sekundových intervaloch. Skúmané množstvo 

výbušniny pri profilácii vyparovania bolo podstatne 

väčšie ako pri určovaní detekčných limitov a to 

z dôvodu dosiahnutia reprezentatívneho 

desorbčného profilu.  

 
Obrázok č. 2: APCIMS. 

 

Pri použití laserovej desorbcie sme použili 

nadstavenie ako je to zobrazené na obrázku č. 3, 

kedy sme zvrchu na vzorku žiarili lasermi s rôznymi 

vlnovými dĺžkami a zboku nasávali vzorku do 

reakčnej komory. Vlnové dĺžky použitých 

laserových diódových modulov (LDM)  boli 532 

nm, ktorá odpovedá zelenému svetlu, 445 nm, 

zodpovedajúcej modrému svetlu a 635 nm pre 

červené svetlo. Laser o vlnovej dĺžke 445 nm mal 

výkon 500 mW, laser s vlnovou dĺžkou 635 nm mal 

výkon 300 mW a pre vlnovú dĺžku 532 nm boli 

použité dva rôzne lasery, jeden s výkonom 300 mW 

a druhý s výkonom 1 W. Zväzok 

monochromatického žiarenia generovaného LDM 

bol následne fokusovaný, pomocou kolimačnej 

šošovky, pred kapilárou cez ktorú sa nasávala 

vzorka do reakčnej komory IMS spektrometra. 

Lasery s rôznymi vlnovými dĺžkami sme použili 

z dôvodu skúmania vplyvu vlnovej dĺžky na 

dosiahnuté detekčné limity pre jednotlivé 

výbušniny. IMS spektrometer pracoval pri 

hodnotách tlaku od 438 mbar do 456 mbar, pričom 

bola vzorka nasávaná do reakčnej komory 

rýchlosťou 900 ml/min. 
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Obrázok č. 3: Experimentálne nadstavenie používané na 

vkladanie vzorky pri laserovej desorbcii. 

 

Pri miešaní vzorky sme postupovali 

počiatočným vážením vzorky, kedy sme naberali 

a následne vážili malé množstvá jednotlivých 

výbušnín. Ďalej sme tieto výbušniny riedili 

v rozpúšťadlách, v prípade TNT sme používali 

metanol a pri PETN a RDX sme použili acetón 

a metanol v rôznych pomeroch. Pre lepšie 

premiešanie vzorky sme ju následne na niekoľko 

minút vkladali do ultrazvukovej vaničky. Riedenie 

sme viackrát opakovali pre dosiahnutie čo 

najmenšej koncentrácie výbušniny v roztoku. Takto 

namiešaný roztok sme potom nabrali do striekačky 

s objemom 1 μl a po vytlačení striekačky sme 

získali na špičke ihly kvapku, ktorú sme nechali 

zaschnúť. Špičku ihly sme vkladali k nasávaniu do 

IMS spektrometra na miesto vzorky ako je to 

zobrazené na obrázku č. 2. Z množstva výbušniny 

zriedenej v metanole sme následne vyrátali 

množstvo tejto výbušniny na špičke ihly. Meranie 

sme vykonali s rôznymi koncentráciami roztoku 

a najmenšie množstvo výbušniny, ktorú sme boli 

schopný zadetekovať sme považovali za dosiahnutý 

detekčný limit, z toho dôvodu, že meranie 

vykazovalo veľmi dobrú linearitu, vo väčšine 

prípadov viac ako 95%. Čím nižší detekčný limit 

sme dosiahli, tým menšie množstvá výbušniny sme 

schopní zadetekovať.  

4 Výsledky a diskusia 

Ión Cl
-
, ktorý vzniká pri dopovaní IMS 

chloridom uhličitým sa využíva ako reakčný ión pre 

detekciu výbušnín, dobre reaguje s TNT, pričom 

vzniká (TNT-H)
-
 ako vidno z rovnice (3) [Ewing et 

al., 2001]: 

 

Cl
-
 + TNT → TNT.Cl

-
 → (TNT-H)

-
 + HCl   (3) 

 

Po pridaní TNT do reakčnej komory, 

identifikujeme pík (THT-H)
-
 s redukovanou 

pohyblivosťou k0 = 1,59 cm
2
V

-1
s

-1
. Táto hodnota sa 

dobre zhoduje s redukovanou pohyblivosťou 

uvedenou v literatúre [Ewing et al., 2001]. IMS 

spektrum je zobrazené na obrázku č. 4 a MS 

spektrum na obrázku č. 5, kde je hmotnosť (TNT-

H)
-
 s m/z = 226 amu.  

Výbušniny RDX a PETN reagujú s iónom Cl
-
 

podľa rovnice (4), v ktorej M reprezentuje RDX a 

PETN a vytvárajú stabilné klastre M.Cl
-
. Tieto 

klastre môžeme na obrázku č. 4 identifikovať 

s redukovanou pohyblivosťou k0 = 1,47 cm
2
V

-1
s

-1 

a v hmotnostnom spektre na obrázku č. 5 

s hmotnosťou m/z = 257 amu pre RDX.Cl
-
 a pre 

klaster PETN.Cl
-
 s redukovanou pohyblivosťou k0 = 

1,27 cm
2
V

-1
s

-1
 a hmotnosťou m/z = 351 amu. 

 

Cl
-
 + M → M.Cl

- 
                      (4) 

 

Keďže sme pohyblivostné spektrá týchto 

výbušnín merali na IMS spektrometri, ktorý nebol 

priamo prepojený s hmotnostným spektrometrom, 

ale hmotnostné spektrá výbušnín boli merané na 

samostatne pracujúcom APCIMS spektrometri, 

domnievame sa že ide o tie isté ióny a že hodnoty 

pohyblivosti a hmotnosti navzájom korešpondujú. 

 
Obrázok č. 4: IMS spektrum po vložení vzorky TNT, 

RDX, PETN. 
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Obrázok č. 5: MS spektrum po vložení vzorky roztoku 

TNT, RDX, PETN. 
 

4.1 Výsledky detekčného limitu dosiahnuté 

laserovou desorbciou 

Pri použití laserovej desorbcie sme určovali 

detekčné limity výbušnín priamym meraním, 

pričom najlepšie výsledky pri detekcii TNT sme 

dosiahli pri použití zeleného lasera s vlnovou 

dĺžkou 532 nm a výkonom 300 mW. Meranie sme 

vykonali na vzorkách TNT v rozsahu od 26 ng po 

86 pg. Na obrázku č. 6 vidíme spektrum pre vzorku 

86 pg TNT, čo bola najmenšia koncentrácia ktorá 

sme boli schopní zadetekovať pri priamom meraní 

a túto hodnotu považujeme za nami dosiahnutý 

detekčný limit.  

 
Obrázok č. 6: Spektrum pre 86 pg TNT desorbovaným 

zeleným laserom. 

 

Pre porovnanie s termálnou desorbciou, pri 

ktorej bol dosiahnutý detekčný limit 350 pg TNT 

ako môžeme vidieť na obrázku č. 7, pričom pík pre 

TNT je na časovej osi posunutý z dôvodu použitia 

iného IMS spektrometra a iných tlakov a teplôt. 

[Malásková, 2013] 

 
Obrázok č. 7: Spektrum pre 350 pg TNT. 

 

Pri detekcii RDX sme pri použití  zeleného 

lasera s vlnovou dĺžkou 532 nm s výkonom 300 

mW dosiahli detekčný limit 305 pg, spektrum 

ktorého môžeme vidieť na obrázku č. 8. 

 
Obrázok č. 8: Spektrum pre RDX desorbovaným 

zeleným laserom. 

 

Pri laserovej desorbcii PETN sme dosiahli 

najlepšie výsledky pri použití červeného  lasera o 

vlnovej dĺžke 635 nm. Na obrázku č. 9 môžeme 

vidieť spektrum pre 1,22 ng PETN, čo bola 

najnižšia zadetekovaná hodnota a považujeme ju za 

nami dosiahnutý detekčný limit pri priamom 

meraní. 
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Obrázok č. 9: Spektrum pre PETN desorbovaným 

červeným laserom. 

 

Pri použití ostatných laserov sme dosiahli 

detekčné limity tak ako je to zobrazené v tabuľke 1. 

Najhoršie výsledky boli dosiahnuté pri použití 

lasera s vlnovou dĺžkou 445 nm a to aj napriek jeho 

najvyššiemu výkonu 500 mW. Najlepšie detekčné 

limity pre TNT a RDX boli dosiahnuté so zeleným 

laserom s vlnovou dĺžkou 532 nm a výkonom 300 

mW. Pre PETN bol dosiahnutý najlepší detekčný 

limit červeným laserom o vlnovej dĺžke 635 nm 

a výkonu 300 mW. 

Rôznorodosť dosiahnutých detekčných limitov 

v závislosti od laserového žiarenia vidíme v dvoch 

procesoch, ktoré môžu pri tejto desorbcii nastať. 

V prvom prípade tu dochádza k zohrievaniu 

desorbčného povrchu (v našom prípade hrotu 

nerezovej ihly), pričom dochádza k uvoľňovaniu 

látky a jej následnej detekcie. Keby však platil iba 

tento jav boli by najnižšie detekčné limity všetkých 

troch výbušnín, dosiahnuté laserom jednej vlnovej 

dĺžky. Toto však nie je náš prípad, ako môžeme 

vidieť z tabuľky 1. Preto sa domnievame, že okrem 

termálneho efektu, pri detekcii látok laserovou 

desorbciou, hrá veľkú úlohu absorbcia skúmanej 

látky. Pokiaľ sa vlnová dĺžka laserového žiarenia 

prekrýva s absorpčnými čiarami skúmanej látky je 

svetelné žiarenie absorbované látkou, ktorá je 

potom lepšie desorbovaná z povrchu. V opačnom 

prípade je svetlo pre skúmanú látku priesvitné. 

Kombinácia týchto dvoch efektov hrá podľa nášho 

názoru veľkú úlohu pri laserovej desorbcii a môže 

priniesť dodatočnú selektivitu pre IMS 

spektrometriu, tým že výberom vhodnej vlnovej 

dĺžky budeme môcť desorbovať iba nami hladanú 

látku, zatiaľ čo desorbcia ostatných zostane 

potlačená.  

 

 

 

 

 

 532 nm 445 nm 635 nm 

TNT 86 pg 675 pg 520 pg 

RDX 305 pg 6,5 ng 3,32 ng 

PETN 1,41 ng 5 ng 1,22 ng 
Tabuľka č. 1: Dosiahnuté detekčné limity pre jednotlivé 

výbušniny a lasery. 

 
Pri použití výkonnejšieho lasera s vlnovou 

dĺžkou 532 nm a výkonom 1 W môžeme pozorovať 
pri detekcii výbušnín zaujímavý jav. Očakávali sme 
že pri intenzívnejšom žiarení budeme schopní 
desorbovať naraz väčšie množstvo výbušniny a tým 
dosiahneme lepšie detekčné limity. Pre TNT sme 
namerali najmenšiu koncentráciu viac ako 1 ng 
a pre PETN viac ako 3 ng, čo sú neporovnateľne 
horšie výsledky ako pri použití menej výkonného 
lasera. Toto môžeme pravdepodobne pripisovať ich 
nižším teplotám topenia, ako môžeme vidieť 
v tabuľke č. 2, pretože výkonnejší laser zapríčinil 
vyššie teploty a pri desorbcii mohlo prísť k rozkladu 
vzorky, skôr ako stihla byť zadetekovaná IMS 
spektrometrom. Na druhej strane pre RDX s vyššou 
teplotou topenia, sme boli schopní uskutočniť 
merania s koncentráciami od 30 ng do 150 pg RDX, 
čo bol nami dosiahnutý detekčný limit pri použití 
lasera s vlnovou dĺžkou 532 nm a výkonom 1 W. 
Keďže odozva bola prirýchla na ukladanie pomocou 
osciloskopu, meranie sme nahrávali na 
videozáznam a na obrázku č. 10 môžeme vidieť 
zreteľne rozoznateľný pík pre 150 ng RDX. 

 
 Teplota topenia Teplota rozpadu 

TNT 80,6 °C 300 °C 
RDX 204 °C 170 °C 
PETN 141,3 °C 163 °C 

Tabuľka č. 2: Teploty topenia a rozpadu jednotlivých 

výbušnín. Zdroj [Najarro et al., 2012] 

 

 
Obrázok č. 10: Spektrum pri 150 pg RDX. 
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4.2 Limitujúce faktory laserovej desorbcie 

4.2.1 Profilácia vyparovania laserovou 

desorbciou 

Profiláciou vyparovania výbušnín sme skúmali 

v akom čase sme schopní výbušninu zadetekovať 

a taktiež ako dlho trvá kým sa odparí celá vzorka. 

Pri profilácii vyparovania sme pracovali s vyššími 

koncentráciami výbušnín ako bol určený detekčný 

limit a to z dôvodu lepšej reprezentácie výsledkov. 

Výbušniny sme odparovali zeleným laserom 

s vlnovou dĺžkou 532 nm a výkonom 300 mW.   

Pri profilácii vyparovania sme uskutočnili 

meranie na vzorke 11,5 ng TNT, z obrázku č. 11 

vidíme že podstatná časť vzorky sa odparila do času 

8 sekúnd. Keďže pracovná doba IMS spektrometra 

je 17 ms, vzorka sa za túto dobu nevyparí celá ale 

len jej časť. Keby sme však boli schopný odpariť 

celú časť vzorky naraz pri nami používaných 

nastaveniach IMS spektrometra, dosiahnutý 

detekčný limit by mohol byť až 34-krát menší ako 

86 pg. V našom prípade by to znamenalo schopnosť 

zadetekovať už 2,5 pg TNT. 

 
Obrázok č. 11: Profilácia vyparovania 11,5 ng TNT. 

 

Pri profilácii vyparovania vzorky 22 ng RDX 

môžeme na obrázku č. 12 vidieť, že vzorka sa 

odparí už po 6 sekundách pôsobenia lasera. Keby sa 

vzorka odparila do reakčnej komory IMS 

spektrometra naraz dosiahli by sme až 45-krát 

vyššiu citlivosť a nami nameraný detekčný limit 

305 pg RDX by sme boli schopný znížiť na hodnotu 

6,7 pg. 

 
Obrázok č. 12: Profilácia vyparovania 22 ng RDX. 

 

Na profiláciu vyparovania PETN sme použili 

vzorku s koncentráciou 12,5 ng, ktorá sa odparila po 

5 sekundách ako môžeme vidieť na obrázku č. 13. 

Až 54-krát lepšiu citlivosť by sme mohli dosiahnuť 

keby bola vzorka desorbovaná do reakčnej komory 

naraz a nami dosiahnutý detekčný limit by mohol 

byť 26 pg oproti pôvodne nameraným 1,41 ng 

PETN. 

 
Obrázok č. 13: Profilácia vyparovania 12,5 ng PETN. 

 

4.2.2 Veľkosť desorbčnej plochy 

Ďalším limitujúcim faktorom pri laserovej 

desorbcii je, že fokusovaný laserový zväzok je 

približne 5-krát menší ako plocha ihly z ktorej 

vyparujeme vzorky výbušnín ako môžeme vidieť na 

obrázku č. 14. Ak by sme boli laserom schopný 

desorbovať celú plochu ihly v jednom okamihu, 

mohli by sme dosiahnuť ešte 5-krát lepšie detekčné 

limity, čo by znamenalo, že pre TNT by sme boli 

schopní zadetekovať už množstvo 500 fg, pre RDX 

1,3 pg a pre PETN 5,2 pg ak berieme do úvahy 

výsledky z predchádzajúcej kapitoly pri ktorých by 

sa látka vyparila do IMS spektrometra naraz, počas 

jedného cyklu jeho práce.  

 
Obrázok č. 14: Porovnanie veľkosti plochy ihly a plochy 

vypaľovania lasera. 

 

4.3 Možnosti využitia laserovej desorbcie 

Pri detekcii výbušnín z väčších povrchov sme na 

plochu približne 50 cm
2
 rozliali roztok s 

koncentráciou 3 ng RDX, ktoré sme po zaschnutí 

zotreli teflónovou handričkou namočenou v 

metanole ako môžeme vidieť na obrázku č. 15. Po 
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priložení handričky k IMS sme boli schopní 

zadetekovať pík RDX.Cl
-
.  

 
Obrázok č. 15: Platnička s rozliatou vzorkou RDX a 

teflónová handrička namočená v metanole. 

 

 
Obrázok č. 16: Vypálená plôška od lasera na teflónovej 

handričke. 

 

Ďalšou výhodou použitia laserovej desorbcie 

oproti termálnej desorbcii je jej využitie v ťažko 

dostupných miestach alebo na zobrazovanie 

štruktúry plôch a taktiež ako už bolo spomínané na 

zvýšenú selektivitu IMS spektrometra.  

5 Záver 

V tejto práci sme sa venovali priamej povrchovej 

detekcii výbušnín TNT, RDX a PETN použitím 

iónového pohyblivostného spektrometra 

podporeného laserovou desorbciou a určovaniu 

detekčných limitov. Dosiahnuté detekčné limity boli 

86 pg TNT a 350 pg RDX použitím lasera 

s vlnovou dĺžkou 532 nm a 1,22 ng PETN použitím 

lasera s vlnovou dĺžkou 635 nm. Neskôr sme boli 

schopní vďaka laseru s vyšším výkonom 

zadetekovať pre RDX ako najnižšiu koncentráciu 

150 pg. V ďalšom výskume sa budeme venovať 

použitiu iných laserov s rôznymi vlnovými dĺžkami 

a výkonmi. 
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Abstract 
In this work possible application of the corona 

discharge-ion mobility spectrometer (CD-IMS) for 
detection of 2,4,6-Trichloroanisole (TCA) in gas, 
liquid and solid phase has been investigated. We 
applied CD-IMS interfaced with orthogonal 
acceleration time of flight mass spectrometer (CD-
IMS-oaTOFMS) to study the ion processes within 
CD-IMS technique. The CD-IMS instrument was 
operated in two modes, i) standard and ii) reverse 
flow modes resulting in different chemical 
ionization schemes by NO3

-.(HNO3)n (n=0,1,2) and 
O2

-(H2O)n (n=0,1,2), respectively. The O2
-(H2O)n 

ionization was associated with formation of Cl- and 
(TCA-CH3)

- ions from TCA. The NO3
-.(HNO3)n 

ionization, resulted in formation of NO3
-

.(HNO3).(TCA-Cl) adduct ions.  
 New method of electrospray application 

coupled with CD-IMS was developed for the 
detection of liquid phase of TCA dissolved in two 
mixtures at which electrospray serves for 
transporting dissolved TCA into the IMS in liquid 
phase and not for ionization as standard 
electrospray ionization (ESI). Response of TCA 
dissolved in methanol and mixture of methanol and 
wine resulted in a generation of Cl- ions. 
 Limit of detection (LOD) for TCA was 
determined in gas (100 ppb) and solid phases (150 
ng).  
Keywords: 2,4,6-Trichloroanisole, corona 
discharge, ion mobility spectrometry, time of flight, 
electrospray. 

1 Introduction 
The wine industry and consumers themselves 

deem that wine aroma is an important attribute of 
product quality. The presence of haloanisoles is an  
 

enological problem in wine industry because of 
their low sensory threshold. Trichloroanisole 
(TCA), particularly the 2,4,6-TCA isomer, is 
considered as the main substance causing the 
unpleasant odour of wine also known as “cork 
taint”, mentioned in some researches [Karpas et al., 
2012], [Buser et al.,1982]. This musty, moldy odour 
of tainted wine originating from the cork material is 
directly detected by consumers of wine and is 
defined as similar to wet cardboard, mushrooms, 
earthy smell, etc [Karpas et al., 2012]. The 
dominant mechanism for generation of 2,4,6-TCA, 
not a naturally originated compound, is process of 
O-methylation of 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-TCP) 
by filamentous fungi [Maggie et al., 2008]. The 
concentration considered as an appreciable defect in 
wine ranges from 10-40 ng.l-1 [Silva et al., 2000]. 
This compound is presumed as the major culprit for 
tainted wine that influences directly wine producers. 
Their financial losses due to this unacceptable 
flavor are calculated to be in billion US dollars 
range [Rubio-Coque et al., 2006]. 

Serious detection problem of this semi-volatile 
compound lies in low concentration at which this 
analyte could be present in wine. Hence it is 
substantial for determination of 2,4,6-TCA to 
retrieve suitable pre-concentration, pre-separation 
and sensitive analytical device for measuring signal 
intensity. The conventional sample preparation 
techniques for estimating 2,4,6-TCA involve liquid-
liquid extraction (LLE) [Bayonove and Lerroy, 
1994], solid phase micro extraction (SPME) [Aung 
and Jenner, 2004], stir-bar sorptive extraction 
(SBSE) [Maggie et al., 2008], solid phase extraction 
(SPE) [Soleas et al., 2002] and head-space solid-
phase micro extraction (HS-SPME) [Riu et al., 
2002]. All these techniques suffer different 
restrictions including protracted and multistep 
procedures, high analysis price, poor sensitivity, 
low selectivity and high degree of matrix effect. 
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Although the HS-SPME method has been availed in 
research dealt with water and wines [Evans et al., 
1997], it disposes of inadequate selectivity and 
sensitivity.  

Several analytical methods have been proposed 
for the proper concentration determination of the 
compounds responsible for tainted wine flavour 
[Karpas et al., 2012], [Patil et al., 2011, [Sillero et 
al., 2012]. Considering the physic-chemical 
properties of semi-volatile compound 2,4,6-TCA, a 
novel gas chromatography-mass spectrometry (GC-
MS) method, focused on this compound residues in 
white and red wine was reported by S.H. Patil [Patil 
et a., 2011]. The efficiency of 2,4,6-TCA analysis 
was affected by few factors, including extraction 
solvent type chosen (toluene in this case) and 
particularly its volume. The detection limit of this 
compound reached value of 0.0083ng.mL-1. This 
technique offers distinct advantages, but it still does 
not dispose of such sensitivity and selectivity as ion 
mobility spectrometry. 

Ion mobility spectrometry (IMS) is an analytical 
technique that characterizes molecules by their gas 
phase mobility and is frequently used for detection 
of various kinds of explosives, drugs and narcotics. 
IMS provides fast and high sensitive response to 
presence of not only explosives, but also toxic 
chemicals. In addition, ion mobility spectrometers 
are comparatively inexpensive and provide spectra 
in milliseconds range. These advantages make IMS 
device suitable for investigation of volatiles 
compounds in different fields [Eiceman and Karpas, 
2005]. Several studies have been focused on 
detection of presence of 2,4,6-TCA in wine with 
IMS [Karpas et al., 2012], [Sillero et al., 2012]. 

Headspace-multicapillary column coupled with 
IMS (HS-MCC) has been used for the direct 
detection of 2,4,6-TCA sample contaminating wine 
and cork stoppers. The sample was added to a 
headspace vial and it was processed without any 
additional treatment in fully automated modules 
(headspace, multicapillary column and IMS). The 
limits of detection obtained in this work were 
0.012ng.L-1 for wine and 0.28ng.g-1 for the cork 
stopper [Sillero et al., 2012]. 

Karpas et al. has applied IMS to investigate 
2,4,6-TCA compound in wine. In positive ion 
mode, the dominant peaks observed corresponded 
to a monomer ion and a lower intensity dimmer 
species, with values of reduced mobility (K0) of 
1.58 and 1.2cm2.V-1.s-1. In negative mode three 
peaks as a response on TCA were detected with 
reduced mobilities of 1.64, 1.48 and 1.13 cm2.V-1.s-

1, respectively. The first observed peak was 
attributed to a trichlorophenoxide species and 
another two peaks were ascribed to chloride 

attachment adducts of a TCA monomer and 
dimmer. In addition, this scientific group has 
reached detection limits of 1.7 ppm in the gas phase 
and 2.1 µg in the solid phase [Karpas et al., 2012]. 

An analysis of liquid samples is possible by 
technique called electrospray ionization (ESI) [Wu 
et al., 1998]. ESI is regarded as a suitable sampling 
and ionization method for transport of liquids 
samples into the different types of spectrometers. It 
is a technique widely used in mass spectrometry to 
produce ions. It is especially useful in producing 
ions from macromolecules because it overcomes the 
propensity of these molecules to fragment when 
ionized. Great advantage of this technique is 
possibility to couple ESI with ion mobility 
spectrometer too. However, the utilization of ESI 
coupled with IMS brings some difficulties related to 
evaporation of droplets into the IMS.  

The main goal of this work was to study 
atmospheric pressure gas-phase ion chemistry of 
2,4,6-TCA in CD-IMS coupled with orthogonal 
accelerated time of flight mass spectrometer (CD-
IMS-oaTOFMS). The IMS ion source was based on 
negative corona discharge. The CD-IMS was 
operated in two modes; the standard gas flow mode 
which generated NO3

- and NO3
-.(HNO3) reactant 

ions [Sabo et al., 2013] and, the reverse gas flow 
mode with the main reactant ions O2

-.(H2O)n [Sabo 
et al. 2011].  

Next goal was to transport TCA in liquid form 
into the standalone homebuilt CD-IMS operated in 
reverse mode by electrospray sampling method and 
study its chemical processes inside the CD-IMS. 

Research also included determination of 
detection limit for 2,4,6-TCA, in gas phase as well 
as in solid phase, by homebuilt CD-IMS. 

2 Experiment 
The TCA detection was studied using two 

different instruments, i) standalone single flow CD-
IMS instrument and ii) CD-IMS-oaTOF instrument. 
CD-IMS instrument was used for detection of TCA 
dissolved in two mixtures by electrospray sampling 
method and for LOD determination in reverse flow 
regime and CD-IMS-oaTOF instrument was used 
for the ion chemistry study in standard and reverse 
flow regimes. 
 
2.1 CD-IMS instrument 

We used home built single flow CD-IMS (Figure 
1.) in this study. 
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Figure 1. Schematic view of homebuilt CD-IMS 

instrument coupled with a.) laser desorption 
technique b.) electrospray 

The gas outlet was placed behind the corona ion 
source thus the CD was operated at reverse flow 
regime [Sabo et al., 2011]. The opening time of the 
Shutter Grid (SG) in present experiment was 15 µs 
with repetition rate 17 ms. Sixteen IMS spectra 
were used for signal averaging resulting in duty 
cycle of 0.272 s. The IMS instrument is capable of 
working with resolution up to 90. However, in this 
study the resolving power of the IMS instrument 
was set to 30 FWHM (full width half maximum) in 
order to achieve better sensitivity. The IMS was 
operated at atmospheric pressure and 380 K. The 
atmospheric air, additionally purified by molecular 
sieve traps (Agilent), was used as a drift gas. The 
drift gas flow was 1.2 L.min-1. The sample gas was 
guided through a 5 cm stainless steel capillary of 
0.5 mm inner diameter, heated at the 356 K. The 
sample gas flow was 0.4 L.min-1 of atmospheric air 
without any purification.  
 
2.2 CD-IMS-oaTOFMS instrument  

The IMS-oaTOFMS instrument used in this 
study was carefully described earlier [Sabo et al., 
2013],[ Sabo and Matejčík, 2012]. The CD reactor 
was in point-to-plane geometry. The IMS was 
operated with drift field 543 V.cm-1, the SG gate 
was opened for 110µs with period of 20 ms. The 
IMS-oaTOFMS instrument was operated in two 
different gas flow regimes. In the reverse flow 
regime the gas outlet was located behind the CD 
gap with a drift gas flow of 1 L/min and the sample 
gas flow of 40 mL/min [Sabo et al., 2013], [ Sabo et 
al., 2011]. In this configuration the gas flow was 
opposite to ions movement in the CD gap that 
resulted in the removal of neutral product of CD 
from CD gap. In the standard flow regime the gas 
outlet was located in the reaction region of IMS 
with a drift gas flow of 0.8 L/min, a sample gas 
flow of 0.2 L/min and a CD gas flow of 0.1L/min 

[Sabo et al., 2013]. In this gas flow mode the gas 
flows through the CD gap in the same direction as 
the ions.  
 
2.3 Gases and chemicals 

The N2/O2 mixture of purity 5.0 (LindeGas) in 
ratio 4:1 was used as a zero air for CD-IMS-
oaTOFMS instrument. The atmospheric air purified 
by the molecular sieve traps (Agilent) was used as 
drift gas in CD-IMS instrument. The 2,4,6-
Trichloroanisole (TCA) was purchased from Sigma 
Aldrich (purity 99%). The TCA was used without 
additional purification. Methanol used as solvent for 
TCA and preparation of solutions was of analytical 
grade purity. 
 
2.4 Sample preparation 

For the gas phase sample, we used 30 mg of 
TCA inserted into 10 mL syringe filled with 
atmospheric air, placed into a syringe pump (Kent 
Scientific). The syringe needle tip was interfaced in 
front of the stainless steel capillary injection port of 
CD-IMS instrument. We waited for 15 minutes in 
order to achieve equilibrium vapour pressure of 
TCA in the syringe. After that time the volume of 
the syringe was pumped at different flow velocities. 
The concentration of TCA in the volume of the 
syringe was calculated on the basis of the known 
value if the vapour pressure 2.065 Pa at 25 °C 
[Mackay et al., 2006]. 

For the solid phase, six stock solutions were 
prepared by weighing TCA samples and dissolving 
in methanol, yielding concentrations of 10 mg/mL, 
5 mg/mL, 2.5 mg/mL, 1.25 mg/mL, 0.625 mg/mL 
and 0.31 mg/mL, respectively. Subsequently, 0.5 
µL of each solution was expelled from the volume 
of 1µL syringe (Hamilton) to the syringe needle tip. 
After evaporation of methanol, needle tip was 
placed in front of the capillary inlet. The focused 
laser beam of 532nm, generated by a simple laser 
diode module (LDM) with 300 mW power (power 
Laser s.r.o.), desorbed the sample from the syringe 
tip and was transported to the reaction region of 
IMS via the heated capillary. 

For the detection of liquid phase, 1 mg and 
0.73mg of TCA was dissolved in two mixtures of 
volumes 1mL, i) pure methanol and ii) methanol 
and wine mixture in ratio 1:1. At the beginning, an 
examined liquid sample flew through the capillary 
with applied potential of 3 kV which was a part of 
the electrospray. Subsequently, the mixture was 
injected directly into the IMS through grounded 
stainless steel capillary heated on 470 K placed 
against the capillary of electrospray. 

272 Zuzana Lichvanová



 

 

In the case of CD-IMS-oaTOF instrument, in 
order to get higher concentration of the TCA gas 
sample, 5 mg TCA was evaporated from a small 
aluminium pot using a heater made of tungsten wire 
and mica plates. The temperature for evaporation of 
the sample was set to 433K. The zero air with flow 
rate of 40 mL/min in reverse gas flow mode and 
200 mL/min in standard gas flow mode transported 
the TCA sample into the reaction region of CD-
IMS-oaTOFMS instrument. 

3 Results and discussion 
3.1 IMS Spectra-gas and solid TCA 

The IMS spectrum of TCA measured by the CD-
IMS-oaTOFMS instrument at 360K in the reverse 
flow regime is depicted in the figure 2a and related 
MS spectrum is available in the figure 2b. 
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Figure 2. a) IMS spectrum of TCA in the reverse 

gas flow mode 
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Figure 2. b) Corresponding mass spectrum of TCA in 

the reverse gas flow mode. 
 
 The 4.86 ms and 5.16 ms peaks (reduced ion 

mobilities of 2.37 and 2.23 cm2.V -1.s-1) correspond 
to reactant ion peaks (RIP). As seen from the 
corresponding mass spectrum, the 2.37 cm2.V-1.s-1 

peak is composed of N2O2
- ions of (m/z 60) while 

the 2.23 cm2.V-1.s-1 IMS peak is composed of O2
-, 

O2
-(H2O), CO4

-, CO4
-(H2O), N2O3

-, N2O3
-.(H2O) 

(m/z = 32, 50, 76 and 94) [Sabo et al., 2011] The 
response of CD-IMS-oaTOFMS instrument on TCA 
sample resulted in formation of two new IMS peaks 
at drift times of 4.46 ms and 7.2 ms (reduced ion 
mobilities 2.58 and 1.6 cm2.V-1.s-1 respectively). 
The mass spectrum (MS) shows two species as a 
response on TCA, the Cl- (m/z = 35 and 37) and 
[TCA – CH3]

- (de-methylated TCA anion) 
composed of MS peaks m/z 195, 196, 197,198 and 
199 Da [Karpas et al., 2012]. We assume that these 
ions are formed via charge transfer reactions: 

 
O2

-(H2O) or CO4
-(H2O) + TCA → Cl- + (TCA-Cl) (1) 

O2
-(H2O) or CO4

-(H2O) + TCA → [TCA-CH3]
- + CH3

      (2) 
In the reverse gas flow mode, the reactant ion peaks 
(RIP) are similar to those generated from the 
radioactive 63Ni [Sabo et al., 2011] (O2

-.(H2O)n, 
0,1,2).  

In the standard gas flow mode, the major 
reactant ions are NO3

-.(HNO3)n (n=0,1,2) [Sabo et 
al., 2013]. The RIP measured by CD-IMS-
oaTOFMS instrument operated in the standard gas 
flow mode at temperature of 318K are shown in 
figure3a and 3b.  
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Figure 3. a) IMS spectrum of TCA in standard gas 

flow mode 
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Figure 3. b) Corresponding mass spectrum of TCA in 

standard gas flow mode. 
 

As we can see from this picture the RIP at the 
drift time of 6.92 ms (reduced mobility of 
1.86cm2.V-1.s-1) (Figure 3a) is composed of the ion 
m/z=125 (Figure 3b) and was assigned to NO3

-

.(HNO3) ion. The NO3
- ions (m/z= 62) are present in 

the MS spectrum due to fragmentation of the NO3
-

.(HNO3) in the vacuum interface of CD-IMS-
oaTOFMS instrument [Sabo et al., 2013]. The 
response of NO3

-.(HNO3) RIP on 2,4,6-TCA results 
in appearance of one peak in IMS spectrum at the 
drift time of 10.42 ms (reduced mobility of 
1.23cm2.V-1.s-1) (Figure 3a). This peak is composed 
of ions with m/z = 300 (Figure 3b). As there exist 
no study about interaction of 2,4,6-TCA with NO3

-

.(HNO3) we tentatively assign this peak to NO3
-

.(HNO3).(TCA – Cl) ions. Unlike in the case of 
reverse flow mode, the separated chlorine is not 
observed in the normal flow mode since chlorine 
electron affinity is less than that of the reactant ions, 
mainly NO3

-. 
 
3.2 Temperature Effect 

Since the m/z 300 is assigned to cluster ion of 
NO3

-.(HNO3).(TCA – Cl), we were interested in 
stability of this ion with increasing temperature of 
IMS. The investigated range of temperature was 
from 303 K to 363 K. The response of the CD-IMS-
oaTOFMS instrument in this temperature range on 
2,4,6-TCA, operated in the standard gas flow mode, 
is shown in figure 4.  

 
Figure 4. Relative intensities of NO3

-.(HNO3), NO3
-

.(HNO3)2 and NO3
-.(HNO3).(TCA-Cl) ions measured 

under different IMS temperatures. 
 
The intensity of the heavier cluster 

NO3
-.(HNO3)2 decreases in favour of the lighter 

cluster due to increasing temperature. Generally, 
large clusters brake to small clusters as temperature 
increases. However, the intensity of 
NO3

-.(HNO3).(TCA-Cl) peak was first increasing 
with increasing IMS temperature (until 323K) and 
then  started to decrease. This behaviour could be 
explained by considering the two parallel reactions.  

RI + HNO3 ↔ NO3
-.(HNO3)2   (3) 

RI + TCA ↔ NO3
-.(HNO3).(TCA – Cl) + Cl (4) 

In these reactions, RI stands for the reactant ion, 
NO3

-.(HNO3). As temperature increases, Reaction 3 
moves backward, producing more RIP’s which push 
Reaction 4 forward, hence more TCA response. On 
the other hand, temperature causes reaction 4 to pull 
backward. These two opposite effects determine the 
number density of TCA related ions. The increasing 
trend continues to 323 K where the concentration of 
the RI becomes almost constant, as seen in fig.4. As 
temperature increases further the TCA ions 
decomposition dominants so that there is no 
response on presence of TCA after reaching IMS 
temperature to 363K. The intensity of ion 
NO3

-.(HNO3)2 is significant at lower IMS 
temperature, particularly at 303 K [Sabo et al., 
2013]. As we can see from this figure, the 
disappearance of cluster NO3

-.(HNO3)2 ion was 
observed already at temperature of 318 K [Sabo et 
al., 2013]. 

3.3 Electrospray sampling-liquid TCA 

In the experiment, new method of electrospray 
application has been developed at which 
electrospray is used to transport and vaporize TCA 
sample solved in the solution into the IMS. 
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Electrospray was not used as an ionization source, 
as all charged particles were neutralized in the 
capillary inlet. The evaporated neutral particles 
enter the IMS and are ionized by chemical 
ionization with ions formed in CD. 
A scheme of electrospray is depicted in the figure 5. 
 

 

Figure 5. A scheme of electrospray against the IMS 
capillary 

 
IMS spectra of two mixtures containing dissolved 
TCA are depicted in figures 6a and 6b.  

 
Figure 6.a) IMS spectrum of TCA dissolved in a pure 

methanol 
 

 
Figure 6.b) IMS spectrum of TCA dissolved in the 

mixture of methanol and wine 

 
In the figure 6a, a response of 1mg/ml TCA 
dissolved in a pure methanol appeared at the drift 
time of 2.5 ms with a reduced mobility of 
2.32cm2V-1s-1. In the figure 6b, a response of 
0.73mg/ml of TCA dissolved in the mixture of 
methanol and wine appeared at the drift time of 2.4 
ms with identical reduced mobility. This response 
we associate with Cl- formed from the TCA 
molecule in the chemical reactions with O2

-(H2O)n 
in reaction region of the IMS (Reaction (1)). 
These results show that the electrospray sampling 
(ESS) method is applicable for the analysis of 
liquids by CD-IMS instrument and detection of 
traces impurities in the liquid sample. 

3.4 Limit of Detection 

The solid phase and gas phase LOD were 
determined using standalone CD-IMS. As the 
NO3

-.(HNO3) reactant ion chemistry was shown not 
to be effective for determination of LOD of 2,4,6-
TCA, we decided to operate CD-IMS instrument 
only in the reverse gas flow mode with  Cl- ion  for 
determination of LOD. The solid phase LOD was 
measured in the range from 2.5 µg to 150 ng 
(Figure 7a).  

 
Figure 7.a) Calibration curves for TCA measured 

from solid phase 
 

 
Figure 7.b) Calibration curves for TCA measured 

from gas phase 
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The specific amount of TCA was spread on the 
needle tip of 1 µL syringe. The needle tip was in the 
next step placed in front of heated capillary of CD-
IMS instrument and the sample was desorbed from 
the surface by the laser diode module. The LOD of 
150 ng was determined in this case. The linear 
calibration curve for this concentration range is 
shown in figure 7a. 
  The gas phase LOD was determined on the 
following way, 30 mg of TCA was placed into a 10 
ml syringe. The vapour inside the syringe was 
pumped in the front of the heated capillary of CD-
IMS instrument, the air flow through the capillary 
was 400 mL/min. The gas flow from the syringe 
was controlled by the syringe pump in the range 
from 15 mL/min to 2 mL/min that represents TCA 
concentration from 650 ppb to 100 ppb. The linear 
calibration curve for this concentration range is 
shown in figure 7b. As we can see from this figure 
the LOD of TCA measured in the gas phase was 
100 ppb.  
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Abstrakt 

V tejto práci sa zaoberáme možnosťou návrhu, 
konštrukcie a využitia vertikálnych veterných ružíc 
v podmienkach Bratislavy, konkrétne v okolí FMFI 
UK.  
Na základe nameraných  meteorologických údajov 
boli zistené veľkosti rýchlosti vetra za dobu 3 rokov 
a bol vypočítaný jeho výkon, ako aj výkon turbíny. 
Na základe preštudovanej literatúry bola navrhnutá 
taká vertikálna veterná ružica, ktorá by bola vhodná 
v tejto lokalite, a to aby mala rozbeh pri nízkej 
rýchlosti vetra a aby dokázala čo najlepšie využívať 
turbulentné prúdenie, nárazový vietor a taktiež 
nepôsobila vizuálne ani akusticky rušivo na okolie. 
V návrhu sú zvážené rôzne parametre, ktoré 
ovplyvnia výkon zariadenia. 

Kľúčové slová: vertikálna veterná ružica, 
veterná elektráreň, OZE 

1 Úvod 

Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE) sú 

prírodné zdroje, ktoré sú svojím spôsobom 

nevyčerpateľné alebo ľahko a v adekvátnom čase 

obnoviteľné. Sú nimi: vietor, voda, slnečné žiarenie 

biomasa, geotermálne teplo. 

Rozvoj obnoviteľných zdrojov je nevyhnutný pre 

nás a našu planétu, pretože tieto zdroje tak veľmi 

nezaťažujú prírodné prostredie ako momentálne 

najviac využívané fosílne palivá. OZE sú 

predstaviteľmi decentralizovanej energetiky, 

ktorých výkon je v kategórii nízkych a stredných 

výkonov. Tieto zdroje majú najmä regionálny 

význam, pričom vylepšujú jeho energetickú 

bilanciu. V súčasnosti za použitia dostupných 

technológii je jednoznačne nemožné, aby 

v najbližšej dobe OZE úplne nahradili fosílne 

a jadrové palivá, ale môžu pomôcť k tomu, aby sa 

predĺžilo trvanie zásob, aby sa umožnilo ich využite 

s novou technológiou, ktorá ich budú využívať 

s vyššou účinnosťou ako my teraz [Janíček, 2007]. 

Avšak kým vo svete sa napreduje v rozvoji OZE, 

Slovensko ďaleko zaostáva aj čo sa týka veternej 

energetiky. Podľa EU programu Horizon 2020 sa 

Slovensko zaviazalo, že do roku 2020 v rámci 

energetiky dosiahne podiel OZE na hrubej konečnej 

spotrebe energie 14 %. Podľa Eurostatu sa v roku 

2012 na Slovensku OZE podieľalo na hrubej 

konečnej spotrebe 10,6 % [Eurostat]. Pre zlepšenie 

súčasného stavu na Slovensku je možné uvažovať aj 

s využitím vetra, ktorý je pre klasické 

najpoužívanejšie horizontálne veterné turbíny 

nepoužiteľný, a to turbulentného vietra s malými 

rýchlosťami, ktoré sme namerali v našich 

podmienkach, v okolí Bratislavy. Pre vietor s malou 

rýchlosťou a s turbulentným prúdením je vhodný 

vertikálny typ veternej ružice, ktorý bol použitý 

v prvých známych mlynoch. Modernými 

nasledovníkmi sú Savoniov a Darrieusov rotor, 

pričom každý má svoje výhody a nevýhody. 

V návrhu veternej turbíny je snaha skĺbiť výhody 

oboch rotorov a odstrániť čo najviac nedostatkov 

a pomocou moderných materiálov a technológií 

dosiahnuť konkurencie schopnosti. Takýto návrh 

ružice bude slúžiť ako predloha pre prototyp, ktorý 

reprezentuje malú veternú elektráreň vhodnú pre 

urbanizované oblasti s nárazovým a turbulentným 

vetrom. Takéto podmienky sú aj v okolí 

rýchlostných ciest a diaľnic, čo  dáva potenciál 

rozšíriť ich pôsobenie aj tam. Jedným z najväčších 

nedostatkov OZE je aj nestabilnosť, vďaka ktorej 

získali zlé meno najmä slnečná a veterná energia, 

preto je dôležité riešiť aj uskladnenie energie buď 

priamym uskladnením v batériách alebo využitím 

elektrickej energie a výroby sekundárneho paliva, 

ktoré bude uskladnené, alebo využívané. 

 

2 Namerané údaje rýchlosti vetra 

Oddelenie meteorológie a klimatológie poskytlo 

údaje z anemografu na streche FMFI, ktorý je vo 

výške 195 m.n.n. Na spracovanie boli použité údaje 

z obdobia troch kalendárnych rokov a to 2010, 2011 

a 2012. Vyhodnocovali sa len rýchlosti vetra, keďže 
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systém vertikálnej veternej ružice nie je závislý od 

smeru vetra. V grafe 1. sú vynesené priemerné 

rýchlosti vetra za mesiac, kde je vidieť mesačné 

kolísanie vetra a ročné variácie, takže nie je možné 

s istotou povedať, ktorý mesiac je najveternejší, 

z údajov z časového obdobia iba 3 rokov, a tak nie 

je možné predpovedať ani kedy bude najvyšší 

mesačný výnos. 

 

 
Graf 1.  Mesačné priemerné hodnoty rýchlosti vetra 

počas rokov 2010, 2011a 2012 

 

Priemerná ročná rýchlosť vetra: 

 Za rok 2010 bola 3,042 ms
-1

 

 Za rok 2011 bola 2,756 ms
-1

 

 Za rok 2012 bola 2,902 ms
-1

 

 Za 3 roky bola 2,9 ms
-1

 

 

Z nameraných údajov bol taktiež vytvorený 

histogram početnosti rýchlosti, ktorý je  vyobrazený 

v grafe 2., tento histogram vieme opísať 

Weibullovým rozdelením (1) s koeficientmi k=1,85 

a λ=3,2. 

 

 

(1) 

 

 
Graf 2. Histogram početností rýchlosti vetra 

3 Výkon vetra 

Veterné turbíny využívajú kinetickú energiu 

prúdiaceho vzduchu, ktorá sa mení na kinetickú 

energiu otáčajúceho sa rotora. Výkon vetra na 

jednotku plochy Pw (2) je definovaný ako množstvo 

energie, ktoré prejde plochou Ain za jednotku času t.  

 

 
(2) 

kde ρ je hustota vzduchu, ktorý sa nachádza v 
objeme tvorený plochou Ain a veľkosťou dráhy, 
ktorú vzduch prejde rýchlosťou vin za čas t.  Je 
zrejmé, že výkon je úmerný až tretej mocnine 
rýchlosti vetra, takže aj malé výkyvy vetra majú 
značný vplyv na výkon. 

3.1 Účinnosť 

Avšak každá premena energie prebieha len s určitou 

účinnosťou Cp. Pri premene kinetickej energie vetra 

pre veternú turbínu je maximálna účinnosť 16/27, 

čo je takzvaná Betzová limita. Táto účinnosť sa 

dosahuje vtedy, ak výstupný vietor je spomalený na 

1/3 vstupnej rýchlosti vetra [Zobaa, 2011]. 

Vo všeobecnosti platí pre výstupný výkon turbíny 

vťah (3). V grafe 3. sú znázornené niekotré typické 

účinnosti veterných turbín pri rôznych 

rýchlobežnostiach. 

 
 

Graf 3. účinnosti Cp pre dané typy veterných 

systémov pri rôznych rýchlobežnostiach (D´Ambrosio 

2010) 

 

Za použitia histogramu v grafe 2 je možné 

vypočítať celkovú produkciu elektrickej energie na 

plochu Ec za rok. 

 

 
(4) 

 Kde Ni je počet hodín v roku koľko fúkal vietor 

s rýchlosťou vetra vi s výkonom Pi s účinnosťou 

systému Cp. V tabuľke 1 je vypočítaná energia 

vetra za rok podľa vzorcov (3 a 4) a možnosť 

výťažku z tejto energie pri rôznej účinnosti turbíny. 

 
 

(3) 
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Tabuľka 1 Celková ročná energia v kWh na 1m
2 
s 

rôznymi účinnosťami 

Rok\ 
Účinnosť 

1 16/27 0,3 0,2 

2010 304,03 180,16 91,21 60,80 

2011 225,52 133,64 67,65 45,10 

2012 258,56 153,23 77,57 51,71 

4 Vertikálna veterná ružica 

Najstaršie historicky preukázateľné zariadenia na 
premenu veternej energie vychádzajú z konceptu 
vertikálnej veternej ružice [Janíček. 2007]. 
V dnešnej dobe je typ s dizajnom vertikálnej 
veternej ružice potlačovaný, ako v literatúre, tak aj 
na trhu. Zlepšenie technológií a zníženie cien 
niektorých materiálov, ako permanentný magnet, 
spolu so špecifickosťou turbíny s vertikálnou osou 
pracujúcou tam, kde ostatné typy majú problémy 
môže viesť k určitým výhodám, vďaka ktorým by 
sa mohol presadiť na trhu [D´Ambrosio, 2010]. 
Rotory s vertikálnou osou môžeme rozdeliť aj 

podľa vzniku sily na lopatke veterného motora. 

Z tohto hľadiska existujú dva typy veterných 

motorov.  

4.1 Odporový typ 

Tento typ využíva rozdielny odpor vhodne 

tvarovaných lopatiek pri obtekaní vzduchu. 

Príkladom je klasický anemometer [Cenka, 2001]. 

Využíva sa pritom fakt, že odpor vydutej časti ku 

vypuklej je v pomere 1:4. Účinkom vetra na vydutú 

a vypuklú plochu vzniká výslednica síl, ktorá 

spôsobuje točivý moment [Morvová, 2008]. Otáčky 

takéhoto rotora bez odberu energie sú priamo 

úmerné rýchlosti vetra, takže zdvojnásobenie 

rýchlosti vetra znamená zdvojnásobenie otáčok 

[Cenka, 2001]. Roku 1925 bol patentovaný rotor 

fínskym dôstojníkom Sigurdom J. Savoniom 

[Schluz, 2005]. Táto veterná turbína mala lopatky 

tvorené dvoma navzájom posunutými polvalcami, 

ktoré sa prekrývali a umožňovali prúdenie z jednej 

lopatky do druhej (Obr.2). Účinnosť tohto rotora je 

0,2 čo je trocha väčšia ako u čisto odporového typu, 

ale nedosahuje účinnosti vztlakových typov [Cenka, 

2001]. 

 
Obr. 2 Savoniov rotor [Schulz, 2005] 

4.2 Vztlakový typ 

Ďalší typ veterného rotora s vertikálnou osou 

otáčania využíva vztlakovú silu na lopatkách, takže 

pracuje ako rotujúce krídlo. V smere pohybu 

lopatky pôsobí zložka vztlakovej sily, ktorá vytvára 

krútiaci moment [Cenka, 2001]. Rotor na tomto 

princípe si dal patentovať v roku 1931 Georges Jean 

Marie Darrieus [D´Ambrosio, 2010]. Tieto rotory 

rozdeľujeme podľa rôznych tvarov listov: zakrivený 

alebo rovný. Klasický Darrieusov rotor so 

zakrivenými krídlami sa nazýva Φ- rotor, podľa 

charakteristického tvaru je v Amerike známy ako 

„eggbeater“ (šľahač vajec) (Obr.3). Rotory 

s rovnými krídlami sú taktiež pomenované podľa 

rotoru v tvare H, má vodorovné rameno a na konci 

dve zvislé krídla a Δ- rotor, kde je spodná časť 

krídel upevnená na ramene a horná na osi rotora. 

Účinnosť týchto rotorov je 0,35 [Janíček, 2007]. 

 
Obr. 3 Darrieusov Φ-rotor (vľavo) a H- rotor 

(vpravo) [ Islam, 2008] 
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4.3 Hybridný typ 

Tento typ veterných ružíc vznikol spojením 

odporovej a vztlakovej ružice. Najbežnejší hybrid je 

Lenzova turbína, kde vychádza z Darrieusovho H- 

rotora avšak má nedotiahnutý krídlový profil, čo 

znamená, že využije aj princíp odporu. Tento model 

je tvorený tak, aby využil účinnosť Darrieusa, ale 

s rozbehom Savoniusa. Takto sa odstránila 

nevýhoda Darrieusovho rotora, ktorý sa pri slabom 

vetre nedokáže sám rozbehnúť. 

5 Návrh ružice 

Celý systém sa bude skladať z nosnej konštrukcie, 

 veternej ružice a z komponentov potrebných na 

prevádzku systému. 

 
Obr. 4 Návrh systému, 1 nosná konštrukcia, 2 ložiská 

na vodiacej osi, 3 veterná ružica na vodiacej osi, 4 

brzda, 5 generátor, 6 regulátor nabíjania, 7 batérie, 8 

záťaž. 
Hlavná časť- ružica je umiestnená na vodiacej osi 

uloženej v ložiskách. Bude pozostávať z lopatiek 

(Obr. 5), ktoré sú spojené do trojíc.  

 
Obr. 5 Lopatka s aerodynamickou koncovkou 

 

Lopatka bude mať polvalcový tvar a na jej konci 

bude umiestnená aerodynamická koncovka 

ukončená dýzou, (ktorá na obrázkoch 5.6.7 

znázornená nie je, keďže tento komponent bol do 

konceptu vnesený neskôr, ako boli vytvorené tieto 

ilustračné obrázky), ktorá bude odvádzať vzduch, 

ktorý tlačí na lopatku. Týmto sa docieli princíp 

Savonia, avšak na rozdiel od smerovania vetra k osi, 

ho budeme smerovať von od osi. Takto sa dosiahne 

väčší moment, keďže sa predĺži rameno, na ktoré 

bude pôsobiť vektor sily vetra. Koncovky majú tvar 

podobný krídlam vetroňov. Tento aerodynamický 

vztlakový prvok má črty Darieussa, ktorý má vyššiu 

účinnosť ako Savonius a aj väčšiu rýchlobežnosť. 

Týmto spojením nedosiahneme plnej účinnosti 

Darieussa, pretože bude brzdený odporom Savonia, 

ale bude mať výhodu nízkej rozbiehavej rýchlosti. 

Takýto hybrid odporového a vztlakového typu, 

bude mať zaujímavú funkciu účinnosti, ktorú by 

odhalil až experiment. Polvalec je vybraný aj z toho 

dôvodu, že dokáže zužitkovať vietor, ktorý nemá 

len laminárne prúdenie, ale aj turbulentné. To 

znamená, že vektor rýchlosti vetra nemusí pôsobiť 

kolmo na os otáčania, ale vďaka krivosti lopatky sa 

zužitkujú aj vektory, ktoré pôsobia pod iným 

uhlom. Polvalec je ľahko zohnateľný/ vyrobiteľný.  

Trojicu tvoria rovnomerne rozmiestnené lopatky 

okolo vodiacej osi o 120° (Obr. 6). 

 
Obr. 6 Trojica lopatiek na vodiacej osi 

 

 Tieto trojice lopatiek budú nad seba pripevnené na 

osi. Takto ich bude na seba upevnených 16 kusov 

navzájom pootočených o 8° vzhľadom na zvislú os. 

Týmto sa opíše uhol 120° (Obr. 7). U vertikálnej 

ružice typu Darieuss, špirálovito zatočené lopatky 

majú výrazne stabilnejšiu účinnosť pri fluktuácii 

rýchlosti vetra  ako rovné alebo zakrivené [Danao, 

2013]. Preto je volený takýto špirálovitý tvar 

finálnej veternej ružice, aby sa čo najlepšie využil 

potenciál vetra.  
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Obr. 7 Výsledná veterná ružica 

5.1 Umiestnenie ružice 

Konštrukcia by mala stáť na mieste terajšieho 

skleníka. Nosná konštrukcia sa postaví okolo neho 

a veterná ružica bude nad skleníkom. Takéto 

umiestnenie nebude zaberať výraznú plochu 

a hriadeľ môže byť vedený cez strechu skleníka do 

vnútra a až tu bude umiestnený generátor napätia, 

ktorý tak bude chránený od poveternostných 

podmienok ako aj prípadných zlodejov. Taktiež to 

zníži mieru hlučnosti na okolie.  
 

6 Výkon navrhovanej ružice 

V  tabuľke 2 sú vypísané hodnoty pre tri možnosti, 
ak dĺžka lopatky bude merať: 0,5 m, 0,75m, alebo 1 
m. Niektoré parametre sa s meniacou dĺžkou 
lopatky nemenia (ako je napríklad výška, počet 
lopatiek, uhly medzi lopatkami), ale niektoré 
parametre priamo súvisia s meniacou sa dĺžkou, 
niektoré v prospech výkonu, iné v neprospech. 
Tieto výpočty boli rátané s parametrami pre 
odporový typ ružice, keďže je menej účinný. Takto 
dostaneme spodný odhad veternej ružice, pri 
predpoklade, že pridaním vztlakového prvku 
zvýšime rýchlosť otáčok. 

 
Tabuľka 2 výsledné parametre 

Dĺžka lopatky r [m] 0,5 0,75 1 
Výška lopatky [m] 0,15 0,15 0,15 

Počet lopatiek 48 48 48 
Celková výška [m] 2,4 2,4 2,4 

Celková plocha A [m2] 2,4 3,6 4,8 
Účinnosť Cp: 0,2 0,2 0,2 

Výkon pri priemernej 
rýchlosti 2,9 ms-1 [W] 

7,02 10,53 14,04 

Výkon pri rýchlosti 10 
ms-1 [W] 

288 460,8 576 

100 W dosiahneme 
pri rýchlosti [ms-1] 

6,98 5,96 5,54 

Otáčky  n pri  
rýchlosti 10 ms-1 

[ot/min] 
190,98 127,32 95,49 

Otáčky  n pri 
priemernej rýchlosti 

2,9 ms-1 [ot/min] 
55,38 36,92 27,69 

Krútiaci moment pre 
rýchlosť 10 ms-1 [Nm] 

18 43,2 72 

Krútiaci moment pre 
priemernú rýchlosť [Nm] 

1,51 3,40 6,05 

Hmotnosť 48 lopatiek 
[kg] 

24,78 34,43 44,09 

 
Pre ďalšiu prácu bola zvolená dĺžka lopatky 0,75 m. 
 

7 Záver 

Z meteorologických údajov sme zistili, že 

horizontálne veterné ružice (HAWT) nie sú vhodné 

pre  lokalitu FMFI UK kvôli malým rýchlostiam a 

prevažne turbulentným prúdením. Väčší potenciál 

majú vertikálne veterné ružice (VAWT). Odporové 

typy využívajú široké spektrum rýchlostí vetra, na 

rozdiel od vztlakových typov začínajú vyrábať 

elektrickú energiu už pri slabom vetre a zase pri 

silnom vetre ich nie je nutné odstaviť od výroby 

energie, práve v tom čase, kedy by sme jej získali 

najviac. 

Nevýhodou odporového typu VAWT je výrazne 

nižšia účinnosť pri porovnaní so vztlakovými typmi 

ako HAWT. 

Výhodou VAWT je aj nižšia hlučnosť, keďže 

pracuje pri nižších otáčkach ako HAWT, čo 

nevyvoláva aerodynamický hluk, ktorý môže 

nepriaznivo pôsobiť, ako na človeka, tak aj na 

zvieratá. Nižšia hlučnosť je dosiahnutá aj absenciou 

prevodovky, použitím kvalitných ložísk s 

magnetickým lôžkom, ktoré znížia trenie a vďaka 

magnetickej levitácii sa stlmia vibrácie a nebude 

dochádzať ani k mechanickému opotrebovaniu ku 

akému by dochádzalo pri použití klasických 

guľkových ložísk. Generátory používané pre 

VAWT sú atypické nízkootáčkové, a preto sú aj 

drahšie. V našom prípade bude použitý generátor 

s permanentným magnetom. Tento typ generátora 

má mnoho výhod: nepotrebuje vonkajšie napájanie, 

dokáže pracovať pri akejkoľvek rýchlosti 

a s veľkým počtom pólov, môže pracovať aj pri 

nízkych otáčkach s veľmi dobrou účinnosťou. Pri 

použití tohto generátora nie je potrebná prevodovka, 

čo ušetrí náklady a zmenší riziko poruchovosti.  

Nezávislosť od smeru vetra oslobodzuje od potreby 

inštalovať zariadenie, ktoré by zabezpečovalo 
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natáčanie do smeru vetra. Týmto je taktiež znížené 

riziko poruchovosti, keďže je vynechaný celý 

komponent, ktorý má svoju životnosť a kazovosť. 

Pre plnohodnotné využívanie VE je dôležité, aby sa 

nestabilná a fluktuujúca energia uskladnila a 

bola využitá až kumulovaná stála energia. Všetky 

výsledky ohľadom parametrov ružice sú len 

približné a vypočítané z odporového typu veternej 

ružice, čo nám poskytuje dolný odhad výkonu, 

keďže nie je isté, ako sa bude takéto hybridné 

zariadenie správať. To nám dodáva ešte väčšiu 

motiváciu postaviť takéto zariadenie a zistiť jeho 

reálnu účinnosť a výkonnostné parametre. 

 
Obr. 8 Konečná vizualizácia 
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The calibration-free laser induced breakdown 
spectroscopy (CF-LIBS) is well known approach in 
an elemental analysis. It was previously used for the 
determination of thin ribbons composition [Caneve 
et al., 2005] and [Acquaviva et al., 2006]. It was 
also used for elemental study of steel [Shah et al., 
2012] where problems with overcrowded spectra 
was introduced. This problem appeared because of 
high number (16 207) of known iron atomic lines 
Fe I and Fe II in the wavelength range from 130 nm 
to 950 nm. LIBS is in comparison to other 
diagnostic methods relatively cheap, do not have to 
be done in high vacuum and no special treatments 
for samples are required.  

Previous work on Fe61Co19Si5B15 [Hornackova et 
al., 2013] confirmed this technique as valid. 
Presented work was done at four samples with 
known concentration: Fe80Si5B15, Fe80Si6B14, 
Fe80Si8B12 and Fe80B20. The samples were prepared 
by the group of Dr. Švec from IP SAS in Bratislava. 
Difference in concentration of iron made this 
analysis difficult as shown in [Shah et al., 2012]. 
The THR spectrometer was used for solving this 
complication. The atomic lines of the minor 
elements were identified in these spectra thanks to 
the greater spectral resolution. The fitting program 
Fityk was used for finding absolute intensity (value 
of an integral under a spectral line). These data were 
used in an analytical program done by Plavcan, J. 
[Plavcan, J., 2013]. The Saha-Boltzmann equation 
was used in it, to determine an electron temperature 
and electron concentration in plasma. These results 
were used for calculation of elemental concentration 
of the samples. 

Results are shown in the Table 1. Results were 
obtain by using Echelle (Mechelle 5000, Andor) 
and THR 1500 (Ybon, Jobin) spectrometers, laser 
Nd:YAG. The spectra were recorded 1µs after laser 
pulse and gate width was set to 500 ns. One spectra 
was accumulated from 100 laser shots. 

This work was financially supported from the 
Scientific Grant Agency of Slovak Republic VEGA 
under number 1/0925/14. 

 
 

Table 1.Table of the resulst of the experiment. 

Sample Fe80B20 Fe80Si5B15 

Measurement I II I II 

Fe 70.604% 75.562% 82.774% 84.224% 

Si 0.000% 0.000% 1.817% 1.225% 

B 29.396% 24.438% 15.409% 14.551% 

 

Fe80Si8B12 Fe80Si8B12 

  I II I II 

Fe 85.431% 85.653% 71.552% 70.632% 

Si 3.181% 4.419% 10.007% 10.557% 

B 11.388% 9.928% 18.440% 18.811% 
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Abstrakt 

Práca sa v  teoretickej časti zaoberá problematikou 
výučby Euklidových viet na stredných školách, 
metódou konštruktívneho vyučovania a využitím 
digitálnych technológií vo vyučovaní matematiky. 
Cieľom našej práce bolo vytvoriť metodiku 
a elektronické učebné materiály 
pre konštruktívisticky zamerané vyučovanie 
Euklidových viet  v digitálnom prostredí. Táto 
metodika a elektronické materiály tvoria praktickú 
časť práce. Vyučovanie Euklidových viet sme  
naplánovali na tri vyučovacie hodiny − hodinu 
sprístupňovania učiva, precvičovaciu hodinu 
a hodinu opakovania a preverovania vedomostí. 
Súčasťou metodického materiálu sú dynamické 
výkresy vytvorené pomocou softvéru GeoGebra, 
predvádzací zošit so zbierkou úloh vytvorený 
v programe Open-Sankoré, e-test vytvorený 
v programe Hot Potatoes, riešenia všetkých úloh 
a metodické poznámky pre učiteľa. 

Predložená metodika vznikla ako seminárna 
práca k predmetu Didaktický softvér vo vyučovaní 
matematiky (1). 
Kľúčové slová: Euklidove vety, konštruktívne 
vyučovanie, interaktívna tabuľa, GeoGebra, Open-
Sankoré, e-testy  

1 Úvod 

Učivo o Euklidových vetách v súčasnosti nie je 
vyslovene zaradené do obsahového štandardu 
štátneho vzdelávacieho programu z matematiky. 
Napriek tomu, vo výkonovom štandarde sa uvádza 
požiadavka, aby žiak vedel „odvodiť Pytagorovu 
a Euklidove vety, počítať dĺžky i vzdialenosti 
pomocou týchto viet“. [ŠPÚ, 2009] Toto učivo je 
preto zahrnuté aj v súčasne platných učebniciach 
z matematiky. [Kubáček, 2010]  

Samotný pojem Euklidových viet je zaradený 
v logickej následnosti za učivom o podobnosti 
trojuholníkov, čo korešponduje so spôsobom, akým 
sa Euklidove vety odvádzajú. 

Metodika a elektronické materiály, ktoré sme 
vytvorili, by mali slúžiť ako pomôcka pre učiteľa 

na sprístunenie tohto učiva či už žiakom 
na hodinách matematiky, budúcim maturantom, 
ktorí budú tieto poznatky potrebovať na internej 
časti maturitnej skúšky, alebo žiakom v rámci 
činnosti na seminári či krúžku.  

Pri príprave metodického materiálu sme sa 
opierali o konštruktivistický prístup k vyučovaniu. 
Navrhované vyučovanie je navyše plne 
podporované digitálnym prostredím, čím sme chceli 
zvýšiť názornosť, účinnosť a motivačný charakter 
vyučovania. 

2 Teoretické východiská 

2.1 Konštruktivizmus 

Konštruktivizmus patrí v posledných rokoch medzi 
najmodernejšie, najvplyvnejšie a najvýznamnejšie 
smery v didaktike. Snaží sa prekonať tradičné 
vyučovanie, ktorého základným znakom je 
tranzmisívnosť − odovzdávanie učiva v definitívnej, 
konečnej podobe žiakom. Konštruovanie poznania 
je aktívnym, činnostným procesom, žiak by preto 
mal dostať príležitosť s učivom pracovať. 
Pripomína malého vedca, ktorý nachádza význam, 
zmysel učiva, rieši problémy, kým učiteľ plní 
funkciu facilitátora, akéhosi uľahčovateľa učenia sa 
žiakov. [Turek, 2008] 

Pedagogický konštruktivizmus požaduje, aby sa 
vo výučbe využívalo riešenie konkrétnych 
životných, autentických problémov, tvorivé 
myslenie, práca v skupinách, manipulácia 
s predmetmi, názorné pomôcky napr. hlavolamy 
a stavebnice, interaktívne počítačové programy. 
[Turek, 2008] 

Vhodným podnetným digitálnym vzdelávacím 
prostredím pre všetky metódy konštruktivistického 
prístupu je otvorený softvér GeoGebra. [Koreňová, 
2011] 

2.2 Didaktické aspekty digitálneho 
vyučovania školskej matematiky 

V súčasnosti je na vzostupe vybavenie škôl ale aj 
študentov, žiakov a ich domácností digitálnymi 
technológiami. Takmer každá škola má aspoň jednu 
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interaktívnu tabuľu, počítačovú učebňu, niekoľko 
dataprojektorov, žiaci často vlastnia notebooky, 
tablety a smartfóny. Výrazne rastie aj tendencia 
využívania elektronických materiálov učiteľmi 
matematiky na všetkých stupňoch škôl. Pre 
súčasných žiakov je využívanie digitálnej techniky 
vo vyučovaní určitým spojením medzi vyučovacím 
predmetom (predmetmi) a reálnym životom, kde 
tieto technológie bežne používajú. [Koreňová, 
2013a] 

Zo softvérových prostriedkov by sme pre 
školskú matematiku spomenuli najmä open-source 
softvér GeoGebra, Hot Potatoes a Open-Sankoré. 

GeoGebra predstavuje softvér pre dynamickú 
geometriu. V súčasnosti má aj CAS pre algebraické 
výpočty a aj 3D podporu pre priestorovú geometriu, 
čím nahrádza použitie softvéru Cabri 3D. Ďalšie 
informácie o tomto softvéri, ako aj inštalačné 
súbory sú dostupné na www.geogebra.org. Na 
stránke http://www.geogebratube.org/ sa nachádza 
veľké množstvo edukačných materiálov. 
[Koreňová, 2013a] 

V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii 
interaktívnu tabuľu, niektoré aj niekoľko. Každá 
z nich má svoj vlastný softvér, v ktorom učitelia 
môžu vytvárať predvádzacie zošity a iné e-
materiály. Problémom učiteľov je, ak majú na 
jednej škole tabule od rôznych výrobcov, lebo 
vytvorené materiály musia prekonvertovať, čo sa 
nie vždy dá. Tento problém rieši voľne šíriteľný 
program Open-Sankoré. Je vhodný pre každý typ 
interaktívnej tabule a tak je prenos vytvorených 
materiálov medzi tabuľami rôznych výrobcov 
ľahký. Webstránka softvéru je na http://open-
sankore.org/. [Koreňová, 2013a] 

Významnú časť digitálneho vyučovania tvoria e-
testy. Používaním e-testov sme schopní nie len 
zistiť vedomosti študentov, ale s týmito novými 
digitálnymi nástrojmi môžeme zvýšiť motiváciu 
študentov, použiť ich pri opakovaní učiva, 
precvičovaní, či metódach riadeného objavovania. 
Opäť platí, že e-test je z pohľadu žiakov 
atraktívnejší ako obyčajný test, pretože digitálny 
svet je im veľmi blízky. [Koreňová, 2013b] 

Na vytváranie interaktívnych cvičení a e-testov 
je vhodný voľne šíriteľný program Hot Potatoes. 
Webstránka softvéru je: 
http://hotpot.uvic.ca/index.php. Hot Potatoes má 5 
častí, z ktorých každá slúži na vytváranie určitého 
typu cvičení, ktoré možno vo formáte .html 
umiestniť na webovú stránku ako interaktívne 
cvičenie vyhodnocované automaticky počítačom, 
alebo vytlačiť ako pracovné listy. Z metodického 
hľadiska učitelia využívajú program Hot Potatoes 
hlavne pre vytváranie študijných materiálov 
v modernej a atraktívnej podobe vo forme 
interaktívnych cvičení. [Koreňová, 2013a] 

3 Návrh metodiky 

Cieľom našej práce bolo vytvoriť metodiku 
a elektronické učebné materiály 
pre konštruktívisticky zamerané vyučovanie 
Euklidových viet  v digitálnom prostredí.  

Metodika je navrhnutá na tri vyučovacie hodiny, 
v ideálnom prípade na jeden dvojhodinový seminár 
a polovicu ďalšieho na overenie vedomostí. Priebeh 
jednotlivých hodín je podrobne popísaný 
v metodickom materiáli pre učiteľa. 

3.1 Hodina sprístupňovania učiva 

Cieľom prvej hodiny je, aby žiaci objavili platnosť 
Euklidových viet a naučili sa ich aj dokázať. 

Na úvod vyučovacej hodiny je vhodné, aby 
učiteľ so žiakmi zopakoval základné poznatky 
o Pytagorovej vete − platnosť iba v pravouhlom 
trojuholníku, jej slovné znenie a matematický zápis 
spolu s geometrickou interpretáciou. Tieto poznatky 
budú žiaci využívať. Navodí sa podnetná atmosféra, 
v ktorej sa budú skúmať ďalšie vlastnosti 
pravouhlého trojuholníka. 

V expozičnej časti žiaci prechádzajú do aktívnej 
polohy, využíva sa konštruktivistický prístup 
metódou riadeného objavovania formou skupinovej 
práce s PC. Žiaci sú rozdelení do dvojíc a každej 
dvojici je umožnená práca s jedným z troch 
dynamických výkresov vytvorených v prostredí 
GeoGebra (obr. 1, obr. 2). 

 

Obr. 1 Ukážka z dynamického výkresu na odhalenie 

Euklidovej vety o odvesne a 
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Obr. 2 Ukážka z dynamického výkresu na odhalenie 

Euklidovej vety o výške 

Úlohou žiakov je, aby: 
 zostavili tabuľku s hodnotami obsahov štvorca 

a obdĺžnika aspoň pre 10 konkrétnych 
pravouhlých trojuholníkov 

 sformulovali hypotézu pre vzťah medzi 
obsahom štvorca a obdĺžnika 

 zapísali tento vzťah formálne pri danom 
značení v trojuholníku ABC 

 slovne formulovali tento vzťah 
Po úspešnom zvládnutí tejto úlohy a zhrnutí sa 

žiaci presvedčia o platnosti Euklidových viet. 
U niektorých žiakov môžu nastať pochybnosti, 

že ide len o „približné“ vzťahy, pretože v prvom 
zadaní im v dôsledku zaokrúhľovania nemuseli 
vyjsť presné výsledky, ako by očakávali. Všetky 
dvojice pracujú opäť s dynamickým výkresom 
výtvoreným v programe GeoGebra (obr. 3). 

 
Obr. 3 Ukážka z dynamického výkresu na dôkaz 

Euklidových viet 

Úlohou žiakov je, aby: 
 si uvedomili, ako menšie trojuholníky vznikli 

z trojuholníka ABC a prečo sú podobné 
 na základe podobností vhodných trojuholníkov, 

z pomerov strán, priamo odvodili Euklidovu 
vetu, na ktorú prišli v 1. úlohe 

 svoje zistenia vysvetlili spolužiakom 

3.2 Precvičovacia hodina 

Cieľom druhej hodiny je fixácia vedomostí 
a precvičenie nadobudnutých poznatkov 
na konkrétnych úlohách. Žiaci pracujú individuálne, 
počítajú do zošitov. Učiteľ im na interaktívnej 
tabuli zobrazuje zadania úloh, náčrtky k nim, 
dorába v diskusii so žiakmi tieto náčrtky (úplné 
náčrtky sú uvedené v metodickom materiáli), 
pomáha žiakom s prípadnými problémami pri 
výpočtoch. 

Žiaci majú v úvode za úlohu odvodiť 
z Euklidových viet o odvesne Pytagovovu vetu. 
Toto riešenie zodpovedá geometrickej predstave, že 
súčet obsahov dvoch štvorcov je rovný súčtu 
obsahov dvoch obdĺžnikov, ktoré tvoria spolu 
štvorec. Na vizualizáciu tohto dôkazu učiteľ môže 
použiť GeoGebra dynamickú konštrukciu (obr. 4). 

 
Obr. 4 Ukážka z dynamického výkresu na odvodenie 

Pytagorovej vety z Euklidových viet 

Následne žiaci majú za úlohu riešiť úlohy 
zamerané na použitie Euklidových viet.  Na 
tento účel sme vytvorili zbierku piatich úloh 
s gradujúcou náročnosťou (ukážky na obr. 5 až 
8). Je možné, že sa nestihnú všetky vypočítať 
na jednej vyučovacej hodine. Je na učiteľovi, 
aby zvážil, ktoré úlohy prípadne nezaradí 
do výučby. Mali sme na zreteli, aby mal však 
možnosť výberu. K nevyriešeným úlohám je sa 
možné vrátiť na tretej − opakovacej vyučovacej 
hodine. Zadania úloh s ilustračnými obrázkami 
sú spracované ako predvádzací zošit 
v programe Open-Sankoré. Výhodou tohto 
programu je, že je voľne stiahnuteľný 
a umožňuje exportovať súbory do formátu 
PDF. Takto učiteľ môže svojim žiakom poslať 
veľmi rýchlo všetky výpočty, ktoré sa prípadne 
napíšu na interaktívnu tabuľu. 
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Obr. 5 Náčrtok k úlohe č. 1 

 
Obr. 6 Náčrtok k úlohe č. 3 

 

 
 

Obr. 7 Náčrtok k úlohe č. 4 

 
Obr. 8 Náčrtok k úlohe č. 5 b) 

Dôležitým momentom je zadanie domácej 
úlohy, kedy si žiaci zopakujú goniometrické funkcie 
ostrého uhla a pomocou nich vypočítajú vnútorné 
uhly pravouhlých trojuholníkov, ktorých dĺžky strán 
počítali na hodine. 

3.3 Opakovanie a e-test 

Cieľom tretej hodiny je overenie vedomostí v teste, 
ktorý je vytvorený v programe Hot Potatoes. Podľa 
zváženia a možností žiaci pracujú jednotlivo 
pri počítačoch, alebo jednotlivo do zošitov. 
Učiteľ môže byť nápomocný ak nastanú 
nejasnosti. 

Zároveň je možnosť venovať sa diskusii 
o domácej úlohe, prípadne riešeniu príkladov, ktoré 
sa nestihli vyriešiť na hodine. 

Pri riešení testu nastáva okrem opakovania aj 
vznik nového poznatku − na základe Euklidových 
viet je možné zostrojiť úsečku ľubovoľnej dĺžky √a, 
kde a je prirodzené číslo. Na túto tému je vhodné 
vyvolať diskusiu. 

Na záver lekcie sa žiakom ukáže príklad toho, 
ako možno Euklidove vety využiť pri dôkaze 
daného tvrdenia. Žiaci majú za úlohu dokázať, že 
súčin vzdialeností bodov A1 a A2 od priesečníka P 
je rovnaký, ako súčin  vzdialeností bodov B1 a B2 
od priesečníka P (obr. 9). 
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Obr. 9 Ilustrácia k dôkazu 

Učiteľ môže demonštrovať pekný dôkaz 
s použitím dynamického výkresu, ktorý je 
vytvorený v 3D verzii programu GeoGebra 
(obr. 10). Idea dôkazu je popísaná v metodickom 
materiáli. Veríme, že príklad môže žiakov 
motivovať k ďalšiemu štúdiu matematiky. 

 
Obr. 10 Ukážka z výkresu v 3D verzii programu 

GeoGebra 

4 Záver 

Veríme, že metodika a vytvorené elektronické 
materiály poslúžia učiteľom matematiky v ich 
pedagogickej praxi pri sprístupňovaní učiva 
o Euklidových vetách. Pevne dúfame, že predložený 
konštuktivistický prístup k sprístupňovaniu tohto 
učiva sa im zapáči a bude im inšpiráciou. 
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Abstrakt 

V roku 2008 prebehla na Slovensku školská 
reforma, v rámci ktorej boli napísané nové učebnice 
fyziky pre základné školy a gymnáziá. Ich 
koncepcia sa vo veľkej miere líši od koncepcie 
predchádzajúcich učebníc. Metodický materiál, 
ktorého štruktúru sme navrhli a následne pripravili, 
by mal zámer autorov učebníc objasniť učiteľom 
fyziky. V práci sa zaoberáme tvorbou a návrhom 
štruktúry metodických materiálov k téme 
Kondenzácia, spracovanej v učebnici fyziky pre 7. 
ročník základnej školy. Po analýze metodických 
materiálov, ktoré svojím spracovaním sú podobné 
novým učebniciam fyziky (program FAST, 
učebnica Physik erleben 2) sme navrhli vlastnú 
štruktúru metodických materiálov. Na základe tejto 
štruktúry sme vypracovali metodický materiál, 
ktorý obsahuje pracovný list pre žiaka, ako aj 
vzorovo vypracovaný list pre učiteľa. Následne sme 
realizovali prieskum, ktorý nám formou 
anonymného dotazníka pomohol zistiť postoje 
samotných žiakov k už spomínaným pracovným 
listom (Hurtuková, 2013). 

Táto práca je časťou autorovej bakalárskej 

práce a vznikla v súvislosti s riešením grantu Kega 

130UK-4/2013 s názvom Podpora kvality 
vyučovania tvorbou materiálov prepojených na 

učebnice fyziky.  
Kľúčové pojmy: učebnica fyziky, metodická 
príručka, kondenzácia, experiment, pracovný 
list pre žiaka, pracovný list pre učiteľa, prieskum. 

Úvod 

Nová učebnica fyziky     Fyzika pre 7. ročník 
základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom (Lapitková, et al., 2010) (ďalej len 
učebnica fyziky), v ktorej je zohľadnený 
konštruktivistický spôsob vzdelávania v sebe zahŕňa 
množstvo zaujímavých experimentov, ktorých 
uskutočnenie a správna interpretácia nie je taká 
jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
Autori učebnice sa snažili prostredníctvom 
experimentov vzbudiť u žiakov nielen záujem o 

danú tému, ale aj rozvíjať ich myslenie, prepájať 
javy z bežného života. Tým jasne otvárajú doteraz 
nepoznaný priestor praktickej aplikácie učiva, ktorý 
má v procese pochopenia nezastupiteľnú úlohu. 
Kľúčové úlohy a pokusy z učebnice potrebujú 
metodické usmernenia, ktoré zatiaľ chýbajú. 
Vytvorenie metodických materiálov k učebnici 
považujeme za veľmi dôležité pre správne 
zvládnutie pokusov po didaktickej i bezpečnostnej 
stránke. Pomocou vytvorenia metodických 
materiálov sa chceme vyvarovať miskoncepciám zo 
strany učiteľov, chceme im ponúknuť ďalšie 
vedomosti, ktoré môžu prezentovať žiakom ako 
rozširujúce učivo, zároveň poskytnúť úlohy a 
otázky, ktoré budú slúžiť na zopakovanie učiva. Na 
základe vypracovaných a poskytnutých 
metodických materiálov očakávame zlepšenie 
kvality vzdelávania na základných školách. 
Ciele práce: 
1. Na základe preštudovaných metodických 

materiálov (FAST, Physik erleben2) stanoviť 
štruktúru a obsah metodických materiálov 
k téme Kondenzácia. 

2. Vypracovať metodický materiál k vybranej téme 
(Kondenzácia) z učebnice fyziky. 

3. Formou výskumného dopytovania zistiť postoje 
a názory žiakov na pripravené pracovné listy. 

1 Štruktúra a obsah metodických 

materiálov 

Pri stanovení štruktúry a obsahu metodických 
materiálov vychádzame z už vytvorených 
metodických príručiek k programu FAST a 
k rakúskej učebnici Physik Erleben 2. 
Program základných prístupov vo vyučovaní 
prírodných vied (Foundation 
Approaches in Science Teaching – FAST) 

Tento program je vytvorený pre všestranný 
rozvoj osobnosti po vedomostnej, osobnostnej, či 
morálnej stránke. Používa ho viac ako 8000 
učiteľov na rôznych základných školách druhého 
stupňa vo viac ako 36 amerických štátov a v ďalších 
desiatich krajinách. Cieľom programu je 
konštruktivistický (tvorivý) prístup k riešeniu 
problémov. Žiaci sa majú správať ako vedci, t. zn. 
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majú skúmať jednotlivé javy, zaznamenávať 
namerané hodnoty, analyzovať ich a explicitne 
dôjsť k záveru, ktorým sú schopní vysvetliť daný 
problém, resp. jav a následne ho aplikovať na 
podobné prípady. Učitelia kladú správne otázky, 
ktoré majú výrazný vplyv na učenie sa žiakov. 
Dominantná je kolektívne vypracovaná úloha, ktorá 
slúži na:  
 rozvíjanie žiackych kompetencií, 
 dosiahnutie postojov, 
 schopnosť tvorivého riešenia problémov, 
 zlepšenie odbornej slovnej zásoby,  
 koncepčné porozumenie,  
 kritické, ale zároveň aj vedecké myslenie.  

Každý experiment v príručke obsahuje: 

 prehľad čo už žiak vie; 
 zavedenie nového experimentu a pokynov pre 

učiteľa pri zabezpečovaní bezpečnosti práce v 
laboratóriu; 

 opis žiackych aktivít; 
 zhrnutie výsledkov väčšinou pomocou grafov, 

overovanie nameraných žiackych hodnôt a ich 
porovnanie so skutočnou hodnotou, určovanie 
možných chýb merania pomocou diskusie; 

 výzvu k zovšeobecneniu daných vedomostí; 
 zdôvodnenie účelu daného experimentu; 
 prehľad získaných vedomostí; 
 zoznam materiálnych pomôcok, látok a 

zlúčenín pre každú skupinu; 
 poznámku pre učiteľa čo je potrebné pripraviť 

pred hodinou. 

Rakúska učebnica Physik erleben 2  
(Fyzika zážitkom 2) 

Učebnica Physik erleben 2 (Duenbostl et 
al.,1997), je spracovaná formou názorných 
obrázkov, ktoré popisujú fyzikálne experimenty a 
deje prebiehajúce naokolo. Zaujímavosťou je, že na 
tvorbe textov sa podieľal aj detský spisovateľ (viď 
obr.1). Tiež obsahuje lexikón, historické okienko. 
Okrem iného jej veľkým pozitívom je aj to, že 
umožňuje žiakom pracovať bez priameho pokynu 
(spontánnosť žiakov), čo v konečnom dôsledku 
podporuje ich sebavedomie. Metodická príručka 
Physik Erleben 2 obsahuje podobné časti ako 
príručka pre FAST, okrem toho však ponúka aj tipy 
pre žiacke aktivity, ako napríklad odhad výsledku 
a následné zdôvodnenie, čím si precvičujú 
vyjadrovacie schopnosti a reálne nazeranie na svet 
formou približného odhadovania výsledkov. 
Poskytuje učiteľovi doplňujúce informácie o danom 
experimente a v závere sú uvedené ďalšie 
experimenty. Na konci kapitoly sa nachádzajú 
riešené výpočtové príklady (Hurtuková, 2013). 

 

 

2 Ukážka spracovania metodickej 

príručky podkapitoly - 

2.1 Kondenzácia 

Po preštudovaní existujúcich metodických 
materiálov a učebnice fyziky sme v prvom kroku 
navrhli štruktúru metodickej príručky k učebnici 
fyziky. Stanovili sme nasledovnú štruktúru 
(Hurtuková, 2013): 
 zoznam žiackych vedomostí z predchádzajúceho 

učiva; 
 zoznam splnených cieľov (Štátny vzdelávací 

program, 2009) ktoré sa očakávajú od žiakov; 
 pomôcky pre učiteľa, žiaka, skupinu; 
 návod na prípravu pomôcok na realizáciu 

experimentu; 
 rozširujúce informácie; 
 pracovný list pre žiaka: 

o pokus – úloha, pomôcky, tabuľka, grafy; 
o  postup; 
o odpovedz –otázky k pokusu; 
o diskusia – otázky k bežným   javom okolo 

nás; 
o doplňujúca úloha –(úloha na lepšie 

pochopenie, upevnenie učiva), pomôcky, 
postup, tabuľka, graf, zápis použitého 
zdroja ...; 

o doplňujúce otázky (otázky na aplikáciu 
učiva do života–praxe) 

o opakovanie formou tajničky; 
o priestor na vlastné poznámky; 

 pracovný list pre učiteľa: 
o vypracovaný pracovný list pre žiaka; 
o cieľ pokusu; 
o  nápady na realizáciu; 
o  vysvetlenie jednotlivých častí pokusu; 
o výstrahy pokusu; 
o otázky na zopakovanie; 
o čo sme sa naučili – poznámky pre žiakov; 
o pojmová mapa. 

               Obr. 1 Ukážka dvojstrany z učebnice 
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Obr.2 Ukážka metodickej príručky pre učiteľa 

(Hurtuková, 2013) 

 
Obr.3 Ukážka pracovného listu pre učiteľa 

(Hurtuková, 2013) 

3 Výskumná metóda formou 

dotazníka 

Výskumnú tému sme si zvolili na základe 
zhotovených pracovných listov pre žiakov. Formou 
dotazníka sme sledovali ich postoje, názory, kladné 
a záporné stránky. Realizovali sme dva prieskumy. 
Prvý prieskum, ktorého spoluautorkou bola Mária 
Parčišová, sa uskutočnil v rámci predmetu 
Pedagogický výskum na výberovej vzorke 32 
respondentov pochádzajúcich z Bratislavského 
a Žilinského kraja. Veková štruktúra respondentov 
je rozdelená do šiestich skupín (viď Graf č.1), 
nakoľko ide o stupnicu od 13 do 18 rokov. V tomto 
prieskume sa žiaci nestretli s vytvorenými 
pracovnými listami. Prieskum sa uskutočnil 
v období od 4. novembra 2013 do 29. novembra 
2013 (ďalej len prvý prieskum). 

 
Graf 1 Vekové rozloženie respondentov dotazníka 

Druhý prieskum sme realizovali so žiakmi 
7. ročníka na základnej školy v Bratislave dňa 28. 
januára 2014. Prieskum bol realizovaný na vzorke 
26 žiakov formou vypracovania poskytnutých 
pracovných listov, a vyplnením dotazníka v závere 
hodiny (ďalej len druhý prieskum). Zaoberali sme 
sa témou tvorby rosného bodu, kde žiaci sme 
v úvode hodiny uskutočnili experiment (v 
skupinách po 7 žiakov), následne sme vypracovali 
pracovný list, zodpovedali na otázky z časti 
Odpovedz.  

 
Obr.4 Ukážka pracovného listu pre žiaka – pokus 

(Hurtuková, 2013) 

V ďalšej časti hodiny prebiehala diskusia, v ktorej 
sme sa zaoberali otázkami ako napr.:  

 Prečo po teplom dni býva výdatná rosa? 
 Prečo sa orosí okno, ak naň dýchneme? Prečo 

v zime vzniká pri dýchaní viditeľná para, ale v 
lete nie? 

 Prečo nevzniká rosa, keď fúka vietor? 
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 Prečo sa pri dlhom varení objavujú na stene 
kuchyne (najskôr v kútoch) tmavé škvrny 
(fľaky)? 

 
Obr.5 Ukážka pracovného listu pre žiaka – diskusia 

(Hurtuková, 2013) 

Žiaci vyjadrovali svoje názory, nápady, diskutovali 
navzájom o správnosti. Na konci diskusie sme si 
napísali správne odpovede. Po ukončení diskusie 
sme sa zaoberali doplňujúcou úlohou, kde si žiaci 
rozvíjali svoje manipulačné schopnosti.  

Doplňujúca úloha: 

Určte teplotu rosného bodu, ak poznáte teplotu 
a relatívnu vlhkosť vzduchu, za pomoci pravítka 
obr.6. (Odbor letecké meteorológie, 2008) 
V pracovnom liste žiaci mali uvedený postup, 
na základe ktorého vedeli vyplniť pripravenú 
tabuľku. Po jej vyplnení sme so žiakmi diskutovali 
o výsledkoch, čo ovplyvňuje tvorbu rosy a ako. 

 
Obr.7 Pravítko na určenie teploty rosného bodu. (Odbor 

letecké meteorológie, 2008) 

 
Obr.8 Ukážka pracovného listu – dopĺňajúca úloha 

(Hurtuková, 2013) 

V závere hodiny žiaci vyplnili dotazník s počtom 
otázok 12. 

Hypotézy prieskumu: 

H1: ,,Viac ako polovica študentov pociťuje pozitívne 
pocity pri práci s pracovnými listami.”  
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H2: ,,Viac ako 20% respondentov by privítala 
pracovné listy kvôli uľahčeniu práce na hodine 
(písanie zadania príkladov, kreslenie tabuliek, 
grafov...) a zábavným úlohám, otázkam.” 

Spracovanie výsledkov a vyhodnotenie 
dotazníka o pracovných listoch 

1. Aké pocity vo vás zanecháva pracovanie 
s pripravenou prílohou k experimentom alebo ku 
laboratórnym protokolom? 

A) Spokojnosti  B) nudy  C) radosti  
D) prekvapenia E) stresu F) zbytočnosti 

 
Graf  č.2: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.1, prvý prieskum 

 
Graf  č.3: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.1, druhý prieskum 

Diskusia:  
Z obidvoch grafov vyplýva, že žiaci pri práci 

s pracovnými listami majú najčastejšie pocit 
spokojnosti a prekvapenia a najmenej pocit stresu 
a zbytočnosti. Dokonca pri žiakoch, ktorí mali 
bezprostrednú skúsenosť pri vypĺňaní dotazníka, až 
78% žiakov sa vyjadrilo za pocit spokojnosti, 
radosti či prekvapenia. Z celkového počtu 
vyplnených dotazníkov vyplýva, že iba 3% žiakov 
považuje prácu s pracovnými listami za zbytočnú, 
7% žiakov pociťuje stres a 11% nudu. Môžeme 
konštatovať, že sme preukázali platnosť hypotézy 
H1. 

2. Pomáhajú Vám experimenty lepšie pochopiť 
preberané učivo? 

A) Áno       B)Skôr áno        C) Neviem  
D) Skôr nie  E)Nie 

 

Graf  č.4: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.2, prvý prieskum 

 

Graf  č.5: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.2, druhý prieskum 

Diskusia: 
Z grafov vyplýva, že pri obidvoch prieskumov 

viac ako 80% žiakov si myslí, že experiment im 
pomôže lepšie pochopiť učivo. Z celkového počtu 
58 respondentov iba 7% odpovedalo záporne. 

3. Stretávate sa s nadmerným množstvom 
fyzikálnych úloh k preberanému učivu? 

A)  Áno      B) Skôr áno        C) Neviem 
D) Skôr nie   E)Nie  

 
Graf  č.6: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.3, prvý a druhý prieskum 

Diskusia: 
Keďže v obidvoch prípadoch, v prvom aj 

druhom dotazníku nie sú žiadne výrazne rozdiely, 
približne polovica opýtaných tvrdí, že má nadbytok 
fyzikálnych úloh a ďalšia polovica že nie, preto sme 
výsledky z obidvoch dotazníkov spojili. Výsledkom 
je, že takmer 38% žiakov má nadbytok a 36% 
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žiakov si myslí, že nemá a zvyšok 26 % nevedelo 
odpovedať na otázku. 

4. Napíšte niekoľko pozitív na poskytnuté 
pracovné listy: 

 
Graf  č.7: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.4, druhý prieskum 

Diskusia:  
Túto otázku nám zodpovedalo 26 respondentov 

z druhého prieskumu. Najčastejšou odpoveďou 
bolo, že si nemusia písať zadanie príkladu (19%). 
Túto skutočnosť považujeme za výhodu aj pre 
učiteľa, nestráca čas diktovaním zadania úlohy. 
Ďalšími najviac opakovanými kladmi pracovných 
listov bol experiment (19%), zábava (15%), 
precvičovanie (8%), rozšírené informácie (8%). 
Touto otázkou sme potvrdili platnosť druhej 
hypotézy H2. 

5. Napíšte niekoľko negatív na poskytnuté 
pracovné listy: 

 
Graf  č.8: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.5, druhý prieskum 

 

Diskusia: 

Takmer 60% žiakov sa vyjadrilo, že za 
negatívne považujú veľa úloh. Myslíme si však, že 
je potrebné poskytovať žiakom viacero rozličných 
úloh na lepšie pochopenie a upevnenie si učiva. 

Zhrnutie výsledkov z dotazníka 

Pri analyzovaní dosiahnutých výsledkov sme 
dospeli k týmto zisteniam: 

 väčšina žiakov (z obidvoch prieskumov – takmer 
80 %) pri práci s pripravenou prílohou 
k experimentom, pracovným listom, udávala 
pocity spokojnosti, prekvapenia a iba vo veľmi 
malom množstve pocity stresu a nudy; 

 väčšina žiakov (z obidvoch prieskumov – takmer 
80 %) si myslí, že vďaka experimentom dokážu 
lepšie pochopiť učivo, z čoho vyplýva, že 
v pracovných listoch by sme mali navrhnúť 
experiment, ktorý im pomôže najľahšie, 
najrýchlejšie sprístupniť učivo; 

 36 % všetkých opýtaných žiakov tvrdí, že má 
nadbytok fyzikálnych úloh, 26% sa nevie 
rozhodnúť a zvyšných 38 % tvrdí, že nemajú 
nadbytok; 

 žiakom sa najviac páči na pracovných listoch to, 
že sú orientované na experimenty, že šetria ich 
čas – nemusia si písať zložité zadanie a kresliť 
tabuľky či grafy (iba ich vypĺňajú), ale aj to, že 
sa učia zábavnou formou; 

 žiakom sa nepáči veľa úloh (takmer 60 %) – 
uvítali by radšej formu diskusie, kde môžu 
vyjadrovať svoje názory, nápady...  

Všeobecne by sme mohli výsledky charakteristík 
respondentov zhrnúť nasledovne: 
 výberový súbor charakterizuje prevaha žien 

(68 %) nad mužmi (32 %); 
 vo výberovom súbore prevažujú respondenti 

vo veku 13 rokov (43 %), 
 najpočetnejšou hodnotenou skupinou 

na polročnom aj koncoročnom vysvedčení sú 
jednotkári (52 % resp.48%), 

 priemerná známka na polročnom vysvedčení je 
1,74 u väčšiny respondentov a na konci roka 
1,85. 

Záver 

V posledných rokoch sa uskutočnila 
novelizácia školstva a s ňou spojená zmena obsahu 
a spôsobu vyučovania vo viacerých predmetoch. 
Výrazným spôsobom sa dotkla aj predmetu fyzika, 
ktorý sa začal vyučovať formou modelového 
postupu, explanačno-experimentálneho postupu. 
Autori novej učebnice sa nechali inšpirovať práve 
programom FAST, ktorého cieľom bolo otvoriť svet 
poznávania žiakom ich vlastnou aktívnou tvorbou. 
Keďže nové učebnice sa od starých odlišujú vo 
výraznej miere, nielen po obsahovej, ale hlavne po 
didaktickej stránke, považujeme za veľmi dôležité 
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pomôcť učiteľom zmeniť ich doterajší spôsob 
vzdelávania na nový spôsob, v ktorého popredí je 
práve žiak, jeho činnosť, bádanie na hodine. Túto 
pomoc im môžeme poskytnúť vo forme príručky, 
ktorej realizácia bola naším hlavným cieľom. 
Hlavnou myšlienkou vytvorenia metodickej 
príručky bolo uľahčiť prípravu učiteľov. Taktiež sa 
usiluje poskytnúť učiteľom prehľad o vedomostiach 
žiaka, na základe ktorých môžu budovať ich ďalšie 
vedomosti vytvárať vlastné vedomostné schémy, 
poskytnúť rozširujúce informácie o danej téme, ako 
aj úlohy na upevnenie učiva a jeho zopakovanie. 
Túto skutočnosť nám potvrdili aj prieskumy, 
v ktorých sa žiaci vyjadrili, že pracovné listy im 
poskytujú viac informácií o danej problematike, 
umožňujú im lepšie pochopiť a precvičiť si dané 
učivo. Na uľahčenie spôsobu zaznamenávania si 
údajov z experimentu sme vypracovali pracovný list 
pre žiaka, v ktorom bol poskytnutý priestor na 
vypracovanie pokusu, ako aj návod na realizáciu. 
Najväčšia časť respondentov práve túto skutočnosť 
považuje za najväčšie pozitívum, dokonca ich 
vypracovanie považujú žiaci za zábavné. Pracovný 
list pre žiaka môže slúžiť ako poznámkový zošit, 
v ktorom žiak zaznamenáva celkový priebeh 
hodiny, vypracováva si úlohy a odpovedá 
na otázky. Pri zostavovaní pracovného listu sme 
zohľadnili na vek žiaka, a preto jeho spracovanie je 
doplnené farebnými piktogramami, ktoré majú 
detský nádych. Doplňujúce úlohy rozvíjajú u žiakov 
nielen technické, materiálne zručnosti, ale aj rozvoj 
informačných zručností, schopností získavať a 
triediť informácie. V druhom prieskume sme 
realizovali doplňujúcu úlohu formou pravítka na 
určenie teploty rosného bodu, kde sa rozvíjali 
hlavne manipulatívne zručnosti žiakov, ale 
samozrejme, že na základe zistení z tabuľky sme 
došli aj k novým zaujímavým vedomostiam. 
Opakovanie učiva je realizované zaujímavou 
formou, diskusiou, ďalším experimentom, 
dopĺňaním do tajničky. Práve pri vypĺňaní tajničky 
sa prejavila aj mimoriadne kooperatívna činnosť 
žiakov, kde si žiaci navzájom pomáhali 
a diskutovali o správnej odpovedi. Záznam 
z nového učiva si žiak môže vytvoriť v časti Čo sme 
sa naučili, pričom by mu mali napomôcť príslušné 
otázky. Súčasťou zopakovania je aj pojmová mapa, 
ktorej cieľom je pomôcť žiakom utriediť si 
nadobudnuté vedomostí do vlastných vedomostných 
schém (Hurtuková, 2013). 
Formou prieskumu sme si overili naše stanovené 
hypotézy. Cieľom prvej hypotézy bolo zistiť, ktoré 
pocity, prevládajú u žiakov pri práci s pracovnými 
listami. Túto hypotézu sme si overili v dotazníku 
v otázke č.1, kde sa v prvom prieskumu vyjadrilo za 
pozitívne pocity (spokojnosť, radosť) 59 % 
respondentov a v druhom prieskume až 64%. Druhú 
hypotézu, ktorou sme zisťovali pozitívne vlastnosti 
pracovných listov sme si overili v otázke č.4, kde až 

24% respondentov, čiže viac ako jedna pätina by 
privítala pracovné listy kvôli uľahčeniu práce na 
hodine a zábavným úlohám. 

Literatúra 

DUENBOSTL, T. et al. 1997. Physik erleben 2. 
Wien: Verlag Jugend &Volk, ÖBV Pädagogisch 
Verlag, 1997, 96 s. ISBN 3-209-02031-0. 

HURTUKOVÁ, P. 2013. Metodický materiál k 
vybranej kapitole učebnice fyziky pre 7. ročník 
základnej školy a 2. Ročník gymnázia s 
osemročným štúdiom : bakalárska práca. 
Bratislava : FMFI, 2013. 1-73s. 

LAPITKOVÁ, V. et al. 2010. Fyzika pre 7.ročník 
základnej školy a 2. Ročník gymnázia s 
osemročným štúdiom. Bratislava : Didaktis, s.r.o, 
2010, 112 s. ISBN 978-80-89160-79-2. 

ODBOR LETECKÉ METEOROLOGIE, 2008. 
Určení teploty rosného bodu známe-li teplotu a 
relatívni vlhkost. 2008. [online]. [Cit. 
2013.05.08] Dostupné na internete: 
<http://goo.gl/KfNdPw>. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM, 2009. 
FYZIKA – Vzdelávacia oblasť: Človek a 
príroda, 2009, [online]. [Cit. 2013.04.30] 
Dostupné na internete: <http://goo.gl/03Avn>. 

Metodický materiál s pracovnými listami k téme Kondenzácia 295



Aktivita na budovanie pojmu rýchlosť na intuitívnej úrovni 
Daniel Kováč

1
* Ivona Demčáková

2#
 

Školiteľ: Klára Velmovská
2‡ 

1 
KZVI, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 

2 
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 

 

                                                   
*
 daniel.kovac1988@gmail.com 

#
  ivona.demcakova@gmail.com 

‡
 velmovska@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 

V tejto práci chceme predstaviť aktivitu Formula a 
zároveň priniesť výsledky prieskumu, ktorý sme 
vykonali v niektorých ročníkoch osemročného 
gymnázia na Tilgnerovej ulici. V prvej časti sa 
venujeme robotickým stavebniciam a výhodám ich 
využitia na hodinách informatiky. Tiež sa 
zaoberáme fyzikálnou podstatou aktivity, ktorú sme 
navrhli. Druhá časť je venovaná samotnému 
prieskumu a jeho výsledkom. Prieskum sa konal vo 
vybraných  triedach osemročného gymnázia a žiaci 
absolvovali hodinu vedenú podľa metodického listu 
vytvoreného k aktivite.  
Kľúčové slová: robotické stavebnice, rýchlosť, 
prieskum 

1 Úvod  

Žiaci získavajú kvalitnejšie poznatky, ktoré dokážu 
využiť aj v iných situáciách a učia sa aktívnym 
poznávaním. Využitím robotov sa stáva hodina 
zaujímavejšia a žiaci si poznatky lepšie zapamätajú, 
ak si ich sami skonštruujú pomocou vlastnej 
aktivity. Robotická stavebnica poskytuje priestor na 
rozvoj tvorivého myslenia a kreativity žiakov.  

Cieľom tejto práce bolo overiť v praxi aktivitu, 
ktorú navrhol jeden z autorov tohto príspevku. 
Názov aktivity je Formula. Na hodinách 
informatiky, sme si všímali ako žiaci reagovali na 
zadanie. Zaujímalo nás ako budú pracovať 
s robotickou stavebnicou, s ktorou ešte predtým 
nemali skúsenosť. Ich dojmy a pocity z hodiny sme 
zistili pomocou krátkeho dotazníka, ktorý žiaci 
vypĺňali na konci hodiny.  

2 Výhody a nevýhody 
robotických stavebníc 

Používanie robotických stavebníc v školách sa stáva 
čoraz populárnejším oživením hodín. Výhodou 
týchto robotických stavebníc je ich jednoduchosť 
pri zostrojovaní si vlastných modelov. Žiaci 
pomocou takejto stavebnice vedia zostrojiť robota 
a následne naprogramovať jeho správanie. Na 
programovanie slúži riadiaca jednotka, ktorá ovláda 
celú činnosť robota. Po spustení programu začne 

robot vykonávať príkazy a žiaci okamžite vidia, či 
ich program robí to, čo chceli. Takže žiaci majú 
okamžitú spätnú väzbu o funkčnosti svojho robota. 
V prípade, že ich robot nevykonáva to čo chceli, 
vedia z pozorovania identifikovať, ktorú časť 
programu je potrebné opraviť. 

„Žiaci sa môžu aktívne zapojiť do riešenia 
autentických problémov a nadobudnúť hodnotnejšie 
vedomosti v rámci preberanej problematiky. 
Robotika poskytuje priestor na realizovanie 
experimentov, na vytváranie nových predpokladov, 
hypotéz a na celkové rozvíjanie abstraktného 
myslenia.“ (Veselovská, 2012) Žiaci často krát 
riešia úlohy v skupinách, čo napomáha rozvoju 
spolupráce s ostatnými členmi skupiny. Rozvoj 
spolupráce je veľmi dôležitý pre každého žiaka do 
jeho budúceho života. Ľudia spolupracujú napríklad 
v práci, musia sa riadiť príkazmi od nadriadených , 
zniesť kritiku, akceptovať iné názory, predniesť 
zrozumiteľne svoj názor a dopracovať sa 
k jednotnému riešeniu. Tieto kompetencie sú 
popísané aj v ŠVP. Žiak má „vedieť sa učiť, 
komunikovať a spolupracovať v tímoch“ (ŠVP, 
2009). To, že tímová práca je dôležitá, môžeme 
vidieť aj v rôznych súťažiach s robotmi. Asi 
najznámejšou je First Lego League, ktorá pri 
hodnotení tímov prihliada aj na ich tímovú 
spoluprácu. 

Robotické stavebnice poskytujú priestor, aby 
žiaci „rozumeli pojmom algoritmus a program 
(formálny zápis automatizovaného spracovania 
údajov)“ (ŠVP, 2008). Robotické stavebnice 
poskytujú možnosti „trénovať schopnosť sústredene 
pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku“ 
(ŠVP, 2009) Ich výhodou je aj možnosť vytvárať 
medzipredmetové aktivity. Pomocou robotických 
stavebníc sa môžu žiaci učiť pojmy (ŠVP, 2009) 
dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, v = 
s/t), priemerná rýchlosť, jednotky rýchlosti 1 m/s, 
1 km/h. 

Nevýhodou je slabá dostupnosť robotických 
stavebníc na školách z dôvodu ich finančnej 
náročnosti. Na (Eduxe, 2011) základná súprava 
robota MINDSTORMS Education NXT stojí 
369,54 €. Ďalšie doplnkové diely stoja 108,36 €. Ak 
učiteľ chce zdokonaľovať programovanie 
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a vytvárať tak lepšie projekty, musí škola zakúpiť aj 
softvér za 98,76 €.  

Niektoré školy majú iba pár funkčných robotov, 
s ktorými pracujú len na hodinách. Ak je 
o robotický krúžok veľký záujem a nemajú dostatok 
robotov, tak tento krúžok radšej neotvoria. Iné školy 
majú zase problém s vytváraním a používaním 
aktivít aj keď majú dostatok robotov. Je to 
spôsobené tým, že učitelia nemajú dostatok 
metodických materiálov, ktoré by im poskytovali 
návod ako viesť hodinu. Na internete (Eduxe, 2011) 
sú dostupné aj metodické materiály a návrhy na 
aktivity, ale majú vysokú cenu.  

3 Aktivita Formula 

Aktivita, ktorú sme navrhli, spája využíva robotické 
stavebnice na intuitívne budovanie fyzikálneho 
pojmu rýchlosť. Základná charakteristika aktivity je 
v tabuľke 1.  

Názov témy:           Formula (závodné auto) 

Ročník: 6. - 7. Ročník ZŠ 

Predmet: Informatika, Fyzika 

Ciele: 

Informatika: rozvíjať 
programovanie u žiakov 

Fyzika: zostrojiť vlastného robota 
z dostupnými poznatkami 
a využitím fyziky na intuitívnej 
úrovni 

Štruktúra 
vyučovacej 
hodiny: 

Učiteľ žiakom povie priebeh hodiny 
a zadanie. 

Žiaci sa rozdelia do skupín. 

Samostatná práca skupín. 

Uskutočnenie pretekov. 

Vyhodnotenie. 

Didaktické 
prostriedky: 

Počítač s potrebným softvérom 

Robotická stavebnica 

Pracovné listy (pre žiakov) 

Vyučovacie 
metódy: 

Žiaci pracujú v skupinách (2 až 3 
členných) 

Čas: 2 vyučovacie hodiny 

Príloha: Metodický list 
Tabuľka 1 Aktivita Formula 

Úlohou žiakov v tejto aktivite je postaviť robota, 
ktorý bude najrýchlejší. Žiaci pracujú v skupinách. 
Skupiny dostávajú zadanie úloh postupne a na konci 
aktivity sú spoločné preteky. Učiteľ môže zadania 
úloh zadávať žiakom buď ústne alebo im ich dáva 
formou pracovných listov.  

K aktivite bol vytvorený metodický list, ktorý 
vedie učiteľa celou aktivitou a poskytuje mu námety 
na otázky na diskusiu a očakávané odpovede na ne. 
Na začiatku metodického listu sú popísané 
kompetencie, ktoré sa touto aktivitou rozvíjajú. Na 
konci metodického listu je uvedené fyzikálne 
vysvetlenie.  

Ukážky z metodického listu k aktivite: 
Prvá ukážka: 

Na začiatku hodiny: 

Na začiatku prvej hodiny, sa učiteľ zo žiakmi 
porozpráva o rýchlych autách. (5 min) 

Učiteľ kladie napr. takéto otázky:  

Kde sa stretneme s rýchlymi automobilmi? 

Aké rýchle boli prvé automobily? 
Odpoveď: 
 prvý automobil (ako ho poznáme dnes) je 
trojkolesové vozidlo so spaľovacím motorom od 
Daimlera, ten si ho nechal patentovať 29.januára 
1886 

 prvý benzínový automobil (január 1886) mal 
len 3 kolesá a dosahoval rýchlosť do 18 
km/h 

 prvý spaľovací motor použili (august 1885) 
na zostrojenie motocykla s rýchlosťou 12-18 
km/h 

 prvý automobil ktorý mal štyri kolesá 
vyrobili v októbri 1886 

Aké rýchlosti dosahujú najrýchlejšie automobily 
v súčasnosti? 
Odpoveď:  
automobily (športové): približne do 450 km/h 
formule: niečo cez 350 km/h,  
rekord Thrust SSC: 1228 km/h 

Žiaci môžu hľadať odpovede aj na internete, 
prípadne niektoré otázky im môžu byť zadané ako 
domáca úloha. 
Druhá ukážka: 

Ak sa žiaci pri riešení úlohy zastavia a nevedia 
ďalej pokračovať, môže učiteľ žiakom poradiť 
kladením vhodných otázok: 

Aké veľké kolesá majú formule? 
Odpoveď:  
v porovnaní s veľkosťou vozidla majú veľké kolesá 
Čo vieme povedať o konštrukcii formule? 
Odpoveď:  
nízke, kolesá majú dostatočne ďaleko od seba, sú 
ľahšie ako iné vozidlá, sú stabilné na vozovke 

 
Ak učiteľ chce urýchliť postup žiakov na tejto 
hodine, tak môže žiakom povedať zadanie tejto 
úlohy týždeň dopredu. Doma navrhnú konštrukciu 
robota a na hodine potom už len robota postavia 
podľa svojho návrhu. 
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4 Fyzikálna podstata konštrukcie 
robota 

Konštrukcia robota s čo najväčšou priemernou 
rýchlosťou podlieha fyzikálnym zákonitostiam.  

Prvou je, že konštrukcia robota musí mať malú 
hmotnosť. Vychádzame zo vzorca pre kinetickú 
energiu Ek=1/2 mv

2
. Ak je ťažná sila motora F, 

potom energia dodaná motorom na dráhe s je F.s. 
Energia dodaná motorom sa premení na kinetickú 
energiu Ek. Ak znížime hmotnosť m postaveného 
robota, tak zo vzťahu pre kinetickú energiu 
vyplýva, že sa robot bude pohybovať vyššou 
rýchlosťou v. 

Ak použijeme kolesá s veľkým polomerom, 
vieme zvýšiť rýchlosť pohybu robota. Tvrdenie 
potvrdzuje aj vzorec v=ω∙r. Ak je uhlová rýchlosť 
ω otáčania sa motora konštantná, tak obvodovú 
rýchlosť v (a teda aj posuvnú) vieme zvýšiť 
zväčšením polomeru kolesa r. 

Použitím prevodovky vieme docieliť, aby robot 
postupne zrýchľoval a dosiahol tak vyššiu 
maximálnu rýchlosť. Platí vzťah ω1∙r1=ω2∙r2.  
Vysvetlenie jednotlivých veličín je na obrázku 1.  

Obvod prevodového kolesa s väčším polomerom 
je väčší (o=2∙π∙r). Ak sa veľké koleso otočí jeden 
krát, tak sa menšie koleso otočí viac ako jeden krát. 
Ak r1>r2, tak ω1<ω2. Takto vieme zrýchliť pohyb 
robota, ale viac zaťažíme motor. Platí momentová 
veta r1∙F1=r2∙F2. Ak r1>r2, tak F1<F2. 
Viacnásobným sprevodovaním sa stráca „ťah“ 
motora. 

Preto má aj auto viac prevodových stupňov, a 
teda na rozbiehanie používame nižší stupeň a pri 
rýchlej jazde vyšší prevodový stupeň. 

Pokúsme sa vypočítať maximálnu možnú 
rýchlosť, ktorou sa môže nesprevodovaný 
a nezaťažený robot pohybovať. Budeme používať 
kolesá, ktoré majú polomer r=4,08 cm. Uhlová 
rýchlosť, ktorou sa otáčajú motory, je ω=1,95 rad/s. 

Obvod kolesa je o=2r. Maximálnu rýchlosť 
vypočítame zo vzťahu vmax=d/t=o Ak dosadíme 
naše hodnoty do vzorca pre obvod kruhu, tak nami 
použité kolesá majú obvod o=25,635 cm. Pre náš 
prípad kolies bude vypočítaná teoretická maximálna 
rýchlosť 49,99 cm.s

-1
 čo je 0,5 m.s

-1
. Musíme tiež 

povedať, že táto vypočítaná rýchlosť sa dá 
dosiahnuť, pri plne nabitých batériách (U=9V).  

5 Prieskum 

Na spojenej škole na Tilgnerovej ulici v Bratislave 
sme testovali aktivitu Formula v štyroch triedach na 
hodinách informatiky. Prieskum prebiehal 
26.3.2014 a 28.3.2014. Aktivita bola pre testovanie 
prispôsobená možnostiam školy.  

Na tejto škole majú dostupné robotické 
stavebnice len v obmedzenom množstve. Každá 
skupina mala na postavenie robota čas 30-35 minúť 
a zvyšnú časť hodiny mali na vylepšovanie a súťaž. 
Súťaženie bolo zaznamenávané na kameru, aby sme 
po skončení aktivít mohli žiakom poskytnúť spätnú 
väzbu v podobe rýchlostí robotov aj s porovnaním 
s ostatnými triedami. Preteky prebiehali na dráhe 
dlhej 260 cm a všetky skupiny púšťali robotov 
naraz. V niektorých triedach sa podarilo uskutočniť 
preteky dva alebo viackrát. Výsledky pretekov sme 
spracovávali pomocou programu tracker, ktorý 
umožňuje určiť rýchlosť pohybu telesa. Na hodine 
žiaci určili za víťaza toho robota, ktorý prešiel 
cieľovou čiarou ako prvý.  

Po skončení aktivity žiaci svojich robotov 
museli rozobrať a tak pripraviť podmienky pre 
ďalšiu skupinu. Žiaci sa rozdelili do 3-5 členných 
skupín, podľa množstva žiakov a funkčných 
robotov. Väčšina žiakov v testovaných triedach 
doteraz LEGO nestavala bez návodu, tak museli 
použiť svoju kreativitu pri riešení zadania. 

Hodina sa konala v učebni informatiky, kde na 
jednej polovici stavali svoje roboty a na druhej sme  
prichystali pretekársku dráhu a konali sa tam 
samotné preteky. Žiaci mali škatule so súčiastkami 
na robota uložené v strede na zemi. Vždy sa 
skupinky utvorili tak, že sedeli alebo stáli okolo 
škatúľ a všetky skupiny mali prístup k súčiastkam.  

Žiaci sa do skupín rozdeľovali sami podľa 
kamarátstva. Mali doporučený iba približný počet 
žiakov v skupine. V tabuľke 2 uvádzame pohlavie a 
počty žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Trieda Dievčatá Chlapci Spolu 
Príma A 9 7 16 
Príma B 7 7 14 
Kvarta A 10 4 14 
Sexta B 5 8 13 

Tabuľka 2 Počty a pohlavie žiakov v triedach 

Žiaci na konci hodiny vypĺňali krátky dotazník, 
ktorý nám poskytol spätnú väzbu o aktivite. 
Dotazník obsahoval nasledujúce otázky: 

Obrázok 1 Prevodové kolesá 

r1 r2 

1 

2 
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1. Ako sa ti páčila dnešná aktivita? 
2. Čo sa ti najviac páčilo/ nepáčilo na aktivite? 
3. Skús napísať čo si sa dnes nové naučil/a. 
4. Vysvetli pojem rýchlosť. 
5. Bavili by ťa podobné aktivity častejšie? 

V nasledujúcich častiach budeme uvádzať 
konkrétne skúsenosti a postrehy v jednotlivých 
triedach. Budeme sa tiež venovať vyhodnoteniu 
žiackych odpovedí v dotazníku. 

5.1 Príma A 

Prieskum sa v tejto triede uskutočnil v stredu štvrtú 
hodinu. V daný deň bola naplánovaná odstávka 
elektrickej energie pre celú budovu školy. Preto 
bolo najvhodnejšie použiť robotické stavebnice. 

Na začiatku hodiny boli žiaci informovaní, že 
budú stavať najrýchlejšieho robota. Žiaci sa 
rozdelili na štvorčlenné skupiny. Potom sa presunuli 
k stavebniciam a začali stavať vlastných robotov. 
Vytvorili sa dve dievčenské skupiny, jedna 
chlapčenská a jedna skupina bola zmiešaná. Jedna 
skupina dievčat svojho robota dokonca aj 
pomenovala. Dostal meno Maseraty. Žiaci 
intuitívne prikladali kolesá na motory a pokúšali sa 
zistiť, ako funguje robot. S programovaním 
potrebovali všetky skupiny pomôcť. Na obrázku 2 
je robot, ktorý prešiel cieľovou čiarou ako prvý. 
Tohto robota postavila zmiešaná skupina 

 
Obrázok 2Víťazný robot v Príme A 

Žiaci vypĺňali na konci hodiny krátky dotazník. 
Najviac nás zaujímalo, ako sa im aktivita a hodina 
páčila. Žiaci z triedy Príma A odpovedali, že sa im 
hodina veľmi páčila. Pýtali sme sa ich aj konkrétne 
čo sa im na hodine páčilo a nepáčilo. Najviac 
pozitívnych ohlasov mali preteky, ktoré sa žiakom 
páčili. Žiaci tiež ocenili, že mohli stavať robota 
a niektorým žiakom sa páčilo, že mohli pracovať 
v skupinke. Negatívne ocenili skutočnosť, že ich 
roboty nefungovali tak ako oni chceli. Jednej žiačke 
sa tiež nepáčilo, že na konci hodiny museli 
postavené výtvory rozobrať. V ďalšej otázke sme 
chceli, aby žiaci sami napísali, čo sa na hodine 
naučili. Ich odpovede sa líšili ale spomenuli, že sa 

naučili stavať robota a zistili aká náročná práca to 
je. Niektorí sa naučili základy programovania 
v kocke NXT. Nakoniec sme sa žiakov pýtali ako 
často by chceli takéto alebo podobné hodiny mávať. 
Ich odpovede boli jednoznačné, že veľmi často. Na 
otázku prečo by chceli mať podobné hodiny 
častejšie, odpovedali: lebo je to zábava, veľa sa 
naučím, lebo ma to bavilo.  

5.2 Príma B 

Táto trieda mala informatiku ako druhú hodinu 
v piatok. Boli oboznámení s tým, že budú robiť na 
hodine niečo iné ako obvykle a žiadne detaily im 
neboli povedané skôr ako na hodine. 

Na začiatku hodiny sme povedali plán hodiny 
a žiaci sa rozdelili do skupín. Jeden zo žiakov má 
doma robotickú stavebnicu a často sa jej venuje. 
Preto ihneď prišiel na nápad použiť prevody, robota 
postavil za necelých 25 minút a potom pomáhal inej 
skupine, ktorá mala problém postaviť robota. Ďalšej 
skupine sme pomohli postaviť konštrukciu 
pojazdného robota. V tejto triede postavili absolútne 
najrýchlejšieho robota, ktorý je na obrázku 3. 

 
Obrázok 3 Najrýchlejší robot 

Po vyhodnotení dotazníkov sme zistili, že sa im 
aktivita veľmi páčila. Najviac sa im na hodine páčili 
preteky. Našli sa aj žiaci, ktorým sa páčilo 
konštruovanie robota a spolupráca v tíme. 
Niektorým sa páčilo, že sa na hodine neučili. 
Žiakom sa nepáčilo, že mali málo času a niektorí 
nesúhlasili s rozdelením do skupiniek. Na otázku čo 
sa na hodine naučili nové odpovedali skladať robota 
a programovať ho. Našli sa aj takí, ktorí ocenili, že 
museli LEGO stavať bez návodu. Teší nás, že žiaci 
si z hodiny zobrali aj, že sa nemajú pri plnení úloh 
ľahko vzdávať a nie vždy je dôležité vyhrať. 
Skupina, kde bol šikovný chlapec so skúsenosťami 
so stavaním robota, si tiež uvedomovala, že veľkosť 
kolies, hmotnosť konštrukcie a prevody ovplyvňujú 
rýchlosť robota. Žiaci by privítali takéto hodiny 
častejšie. Niektorí by boli keby boli každý deň, 
niektorí tak dvakrát do týždňa. Chcú sa naučiť 
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lepšie konštruovať robota, zažívať častejšie zábavu 
na hodinách, či neučiť sa.  

5.3 Kvarta A 

Táto trieda mala informatiku v stredu ako šiestu 
hodinu. Počas tejto hodiny už išla elektrická 
energia, ale i tak si mysleli, že sa učiť nebudú. Zo 
začiatku sa žiakom nepozdávala aktivita s Legom, 
ale potom sa všetci do nej zapojili. 

Kvarta už mala aj fyziku a učili sa mechaniku, 
ktorá je kľúčom k najlepšiemu riešeniu. Ale už od 
začiatku hodiny sa žiaci skôr sústredili na stavanie 
robota bez využitia fyzikálnych poznatkoch, ktoré 
už v škole nadobudli.  

V triede sa nachádzali dvaja žiaci, ktorí sa už 
predtým s robotickou stavebnicou stretli a vedeli 
ako ho poskladať. Chlapci sa rozdelili do dvoch 
rôznych skupín. Jeden mal čisto chlapčenský tím 
a druhý spolupracoval s troma dievčatami. V týchto 
skupinách prevažne pracovali títo šikovní chlapci.  

Žiaci poskladali štyroch robotov, z toho dve 
skupiny žiakov použili rovnakú techniku pri 
skladaní. Ostatné dva roboty neboli skonštruované 
správne, pretože oba sa snažili na rovnej dráhe 
zabáčať. Skupina dievčat ešte stihla aj svojho robota 
skrášliť. Na obrázku 4 je ich výsledný robot. 

 
Obrázok 4 Robot dievčenskej skupiny 

Žiakom z Kvarty A sa zdala hodina zábavná a 
tiež sa im páčila. Najviac sa im na hodine páčili 
preteky a to, že ich roboty fungovali. Tiež sa im 
páčila samotná hodina, ktorá bola pre nich 
novinkou. Nepáčilo sa im, že mali málo času na 
stavanie robota. Negatívne vnímali aj to, že predtým 
robota ešte nestavali. Prijali by, keby na hodine bolo 
viac robotov a mohli skladať v menších skupinkách. 
Žiaci sa na hodine naučili stavať a programovať 
robota. Niektorí ocenili, že sa naučili hľadať vhodné 
súčiastky. Našla sa aj odpoveď, že sa žiak nič nové 
nenaučil. Jeden žiak v dotazníku uviedol, že sa 
naučil pracovať v strese. Žiaci by takéto hodiny 
chceli aspoň raz za mesiac. Chcú aj hodiny, na 
ktorých by sa učili veci potrebné k stavaniu robota. 

Takéto hodiny by chceli mávať aj preto, lebo sa im 
páčila skupinová práca a zábava na hodine.  

5.4 Sexta B 

Táto trieda mala informatiku v stredu ako piatu 
hodinu. Žiaci prišli na hodinu s tým, že sa nebudú 
učiť kvôli odstávke elektrickej energie. Túto triedu 
zapojiť do aktivity bolo najťažšie. 

Žiaci boli rozdelení do troch až päť členných 
skupín. Päťčlenná skupina bola čisto dievčenská. 
Práca v tejto skupine neprebiehala podľa našich 
očakávaní, pretože dievčatá nepracovali ako 
skupina. Jedna členka skupiny stavala robota 
a ostatné si sadli okolo a len sa pozerali ako pracuje. 
Donútiť ich k nejakej aktivite bolo takmer nemožné, 
niektoré sa vyhovárali, že s Legom ešte nerobili 
a nevedia čo robiť. Neskôr jedna z nich dala koleso 
na motor a tým jej aktivita na hodine skončila. 
Konečný výtvor tejto dievčenskej skupiny môžeme 
vidieť na obrázku 5.  

 
Obrázok 5 Výtvor dievčenskej skupiny  

Žiaci sa ale postupne začali zapájať viac do 
aktivity. Pri stavaní robotov nevyžívali už 
nazbierané vedomosti zo školy. Jedna skupina 
postavila iba čiastočne pojazdného robota a ostatné 
dve skupiny postavili rovnocenných robotov. 

Žiaci Sexty dotazníky na hodine nechceli 
vyplniť a prisľúbili, že ich vyplnené donesú do 
piatku. Dokonca sme im vytvorili online dotazník, 
ktorý ani do ďalšieho týždňa nevyplnili. Preto 
máme len 30 % vyplnených dotazníkov, ktoré 
niektorí žiaci odovzdali priamo na hodine. Kvôli 
nízkej návratnosti sa k tejto skupine nemôžeme 
objektívne vyjadrovať. 

6 Zhrnutie 

Výsledky prieskumu nasvedčujú, že mladší žiaci 
boli radšej, že môžu pracovať s LEGO robotickou 
stavebnicou. Až 65% žiakov z Prímy B uviedlo 
v dotazníku, že sa im aktivita veľmi páčila, alebo 
bola super. V Kvarte A túto odpoveď uviedlo iba 
50% žiakov. Žiaci Prímy aj keď nemali dostatočné 
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fyzikálne znalosti, tak ich kreativita, alebo 
skúsenosti im pomohli vyriešiť túto aktivitu 
najlepšie ako sa len dalo. Iba 23% žiakov Prímy 
A vedelo správne vysvetliť pojem rýchlosť. 
V Kvarte a na túto otázku správne odpovedalo až 
57% žiakov, ale keďže Kvarta sa už o rýchlosti 
učila na fyzike, tak jej výsledok  sa dá považovať za 
neuspokojivý. Niektoré žiacke pokusy vysvetliť 
pojem rýchlosť: 

 rýchle jazdenie, 
 pohyb, 
 opositum pomalosti, 
 tvrdá práca, 
 akým tempom sa pohybuje objekt, 
 svižnosť, mršnosť, 
 jednotka pohybu. 

Starší žiaci už nemali taký veľký záujem 
o stavanie robota z Lega. Najmä u dievčat sa 
prejavil odmietavý postoj k LEGO stavebnici. 
Miesto toho, aby niečo robili, tak len sedeli alebo 
stáli nad jedným členom tímu, ktorý niečo robil. Aj 
keď mali fyzikálne znalosti na riešenie tejto 
aktivity, tak ich nepoužili. 

Preto navrhujeme aktivity používať aj v triedach, 
kde ešte fyziku nemali. V aktivite Formula sa žiaci 
stretli s pojmom rýchlosť a keďže videli ako sa 
merala rýchlosť na závodnej dráhe, tak na fyzike 
budú mať už základnú predstavu o rýchlosti. 
Prípadne sa na hodinách fyziky môžu k aktivite 
opakovane vrátiť a analyzovať fyzikálne javy. 
Rýchlosti, ktorými sa zostrojení roboti pohybovali 
uvádzame v tabuľke 3. Traja roboti sa pri pretekoch 
nepohli.  

Poradie Robot Trieda vp (m/s) 

1 I Príma B 0,651 

2 IV Kvarta A 0,435 

3 III Príma B 0,415 

4 II Kvarta A 0,402 

5 I Sexta B 0,334 

6 II Príma A 0,304 

7 I Sexta B 0,303 

8 II Príma A 0,285 

9 I Príma B 0,269 

10 IV Príma A 0,204 

11 IV Príma B 0,188 

12 III Príma A 0,108 

Tabuľka 3 Rýchlosti robotov 

Žiaci pri konštrukcii najrýchlejšieho robota 
použili prevody, preto je jeho rýchlosť vyššia ako 
nami stanovená rýchlosť. Ostatné roboty boli 
postavené bez prevodov. Niektoré skupiny sa 
priblížili k vypočítanej teoretickej rýchlosti. 
Skutočnú rýchlosť ovplyvňovali samotné 
konštrukcie. Žiaci nepoužili najväčšie kolesá, 

hmotnosť robota bola vyššia a nastávalo trenie na 
súčiastkach. Rýchlosť, tiež ovplyvnili použité 
zdroje energie, ktoré sa časom vybíjali. Roboty, 
ktoré sa umiestnili na posledných priečkach nešli po 
priamej dráhe a pri svojom pohybe odbočovali. To 
spôsobilo, že sa pohybovali po dlhšej dráhe a prišli 
do cieľa neskôr.  

Niektorí žiaci v dotazníkoch písali, že sa im 
hodina páčila, lebo sa neučili. Myslíme si, že práca 
s robotmi a navrhnutá aktivita sú vhodným 
spôsobom, ako žiakov učiť nové zručnosti 
a vedomosti. Z práce na hodine nemali dojem, že sa 
učia, ale opak je pravdou. Naučili sa lepšie chápať 
pojem rýchlosť, skladať robota a naprogramovať 
jeho pohyb.  

Žiaci odpovedali aj na otázku: Ako veľa by si 
chcel mať takýchto hodín? Kým žiaci Prímy 
A uviedli najčastejšie odpoveď, že každý deň, žiaci 
Kvarty A najčastejšie odpovedali, že raz za mesiac. 
Jednotlivé percentuálne zastúpenie odpovedí 
môžeme vidieť na grafoch 1 až 3.  

 
Graf 1 Príma A 

Polovica žiakov Prímy B, by chcela takéto 
hodiny každý deň. Vyskytla sa aj odpoveď raz za 
mesiac, ktorá u Prímy A nebola.  

 
Graf 2 Príma B 
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Žiaci Kvarty A vôbec neuviedli odpoveď každý 
deň, ale dávali prednosť klasickým hodinám na 
počítačoch.  

 
Graf 3 Kvarta A 

Hoci sa podľa výsledkov dotazníka môžeme 
domnievať, že sa Kvarte hodina páčila, primáni by 
uvítali hodinu takéhoto typu každý deň. Z toho 
usudzujeme, že nami navrhnutá aktivita je vhodná 
pre žiakov nižších ročníkov (príma, sekunda). 

7 Záver 

V práci sme sa venovali medzipredmetovým 

vzťahom fyziky a informatiky. Veríme, že aj nami 

navrhnutá aktivita a metodický list prispejú k ich 

zlepšeniu. Aktivita Formula mala za úlohu budovať 
na intuitívnej úrovni pojmy z fyziky pomocou 

robotických stavebníc. Nami stanovený cieľ práce 

sme splnili. Veľmi nás teší, že sa aktivita páčila aj 
žiakom, ktorí ňou prešli. Budeme sa do budúcnosti 

snažiť vytvoriť viac zaujímavých aktivít pre žiakov, 

ktoré budú spájať fyziku a informatiku.  
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Abstrakt 

V tejto práci sa venujeme možnosti využitia 
prepojenia medzi matematikou a hudbou vo 
vyučovacom procese. Popisujeme prípravu, priebeh 
a taktiež aj výsledky uskutočneného výskumu na 
danú tému. 
Kľúčové slová: rovinné zobrazenie, hudba, 
vyučovacia sekvencia, kvalitatívna metodológia, 
implikatívna analýza 

Úvod 

Medzi matematikou a hudbou, exaktnou vedou 
a umením, existuje mnoho prepojení. Cieľom tejto 
práce je vytvorenie a otestovanie vyučovacej 
sekvencie, v ktorej by sa vybraná téma prezentovala 
žiakom. Domnievame sa, že objavenie 
a porozumenie prepojenia tém zdanlivo spolu 
nesúvisiacich, môže prispieť k hlbšiemu záujmu 
žiaka o jednu či druhú oblasť.  

Matematika ponúka veľa tém a štruktúr, ktoré sa 
ukrývajú v hudobných dielach. Vybrali sme si 
rovinné zobrazenia, ktoré podľa štátneho 
vzdelávacie programu žiaci preberajú už na 
základnej škole. Táto téma je teda vhodná pre 
žiakov od veku približne 14 rokov. Avšak naše 
poňatie vyučovanej témy bude iné, než na aké sme 
zvyknutí z väčšiny hodín matematiky.  Samotní 
žiaci budú aktívnymi účastníkmi vzdelávacieho 
procesu. Oni sami budú objavovať a tým sa aj učiť 
matematiku v kontexte, ktorý im ponúkneme. Preto 
sa pokúsime vytvoriť také aktivity pre vyučovanie 
matematiky, ktoré by pomohli naplniť tento zámer. 

1 Výskumná vzorka 

Výskumu sa zúčastnilo 18 žiakov Gymnázia Jura 
Hronca v Bratislave vo veku 14 – 16 rokov, pričom 
išlo o žiakov medzinárodného štúdia MYP (Middle 
Years Programme).  Výskumník im nebol  cudzí, 
keďže ich učil v rámci pedagogickej praxe v 
predchádzajúcich dňoch. Žiaci tak mohli lepšie 
zhodnotiť rozdiely v sprístupňovaní učiva medzi 
bežným a experimentálnym spôsobom výučby, a 
ich výhody, resp. nevýhody. 

2 Príprava výskumu 

Cieľom výskumu bolo vytvoriť a overiť v praxi 
vyučovaciu sekvenciu hodiny matematiky, na ktorej 
by sa prezentovali matematické témy 
prostredníctvom ich objavovania v inej oblasti, 
konkrétne v hudobnom umení.   

Toto sme chceli docieliť vytvorením hudobnej 
melódie, v ktorej by geometrické rovinné 
zobrazenia predstavovali vzťahy medzi prvkami 
(tónmi) melódie. Tieto vzťahy by mali žiaci 
postupne objavovať  počas uskutočňovanej 
vyučovacej sekvencie. 

Pri tvorení melódie sme sa inšpirovali 
hudobným skladateľom J.S. Bachom a jeho 
skladbou Brandenburský koncert č. 5 D-dur, 3. 
časť: Allegro, BWV 1050. Z tejto skladby sme vzali 
4 takty (krátke časové úseky hudobnej skladby) a 
pomocou rovinných zobrazení sme vytvorili 20-
taktovú melódiu. Išlo najmä o: 
 posunutie – zvýšenie, resp. zníženie melódie o 

čistú kvintu (t.j. o 7 poltónov) 
 osovú súmernosť –  zmena usporiadania tónov 

melódie v jednom takte (resp. v časti taktu), 
pričom os súmernosti bola taktová čiara 

 stredovú súmernosť – zmena usporiadania 
tónov melódie v jednom takte (resp. časti 
taktu), pričom stred súmernosti bol imaginárny 
bod v strede jedného taktu (resp. časti taktu) vo 
výške stredu medzi najvyšším a najnižším 
tónom jedného taktu (resp. časti taktu) na 
notovej osnove 

Melódiu sme zapísali do digitálnej formy a 
vyexportovali do zvukového formátu MIDI (.mid). 
Na to sme použili proprietárny softvér Guitar Pro, 
ktorý je ale voľne dostupný v skúšobnej verzií 
(trial). [Guitar Pro, 2014]  

Po skomponovaní melódie sme potrebovali 
vytvoriť rôzne formy vizualizácie, aby sme neskôr 
mohli žiakom postupne sprístupňovať melódiu. Tu 
sme použili voľne šíriteľný softvér Music 
Animation Machine MIDI Player (MAM). Program 
MAM prehráva súbory v MIDI formáte a dokáže 
tiež pomocou rôznych grafických prvkov zobraziť 
priebeh melódie prehrávaného súboru. Jeho 
autorom je Stephen Malinowski. [MAM, 2014]  
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Z mnohých spôsobov vizualizácie, ktorý ponúka 
program MAM sme vybrali dva, ktoré sú podľa 
nášho názoru najvhodnejšie pre splnenie cieľov 
našej navrhovanej vyučovacej sekvencie. 

Spomínané vizualizácie sú ale animácie, s 
ktorými nemožno pracovať ako so statickými 
obrazmi. Preto sme vytvorili ešte ďalšie vyjadrenie 
melódie, tentokrát do presnejšej geometrickej 
podoby. Pri vyhotovení sme pracovali vo freeware 
programe Geogebra. Vytvorili sme graf v 
dvojrozmernej karteziánskej súradnicovej sústave, 
pričom x-ová os zobrazuje čas (od 0. po 20. 
sekundu skladby) a y-ová os znázorňuje frekvenciu 
(t.j. výšku tónu). Pre lepšiu prehľadnosť a 
čitateľnosť grafu bola na y-ovej osi použitá 
logaritmická mierka. S takýmto grafom sa už dá 
pracovať v grafickom editore a tak budeme môcť 
počas vyučovacej sekvencie hľadať a overovať 
„vzťahy“ medzi tónmi v melódií. 

Obr. 1: Matematický a notový zápis melódie 

3 Priebeh vyučovacej sekvencie 

Po navrhnutí vyučovacej sekvencie sme mohli 
pristúpiť k realizácií. Výskum bol realizovaný na 
hodine matematiky podľa aktuálneho rozvrhu. Pred 
samotným začiatkom výučby sme si pripravili 
všetky pomôcky tak, aby sme sa počas výučby 
nezdržovali a zabezpečili tým čo najhladší priebeh 
celej sekvencie. Išlo najmä o prenosný počítač, 
digitálny dataprojektor, fotoaparát, reproduktory 
dátové úložisko s potrebnými digitálnymi 
materiálmi a gitaru. 

Na úvod hodiny sme žiakom pustili zvukový 
záznam melódie skomponovanej priamo pre tento 
účel. Melódiu sme následne žiakom pustili ešte raz, 
nakoľko sa mohla na prvé počutie zdať zložitá. Po 

tomto úvodnom vypočutí sme tvrdením „toto je 
matematická skladba“ spustili diskusiu v triede. So 
žiakmi sme diskutovali o tom, prečo je to 
matematická skladba a či existujú aj iné 
matematické skladby. Žiaci sa zhodli, že určite je 
skrytá nejaká matematika v tej skladbe a že by tam 
mohol byť nejaký „vzorec“, ktorý sa opakuje. Žiaci 
si vyžiadali ďalšie vypočutie melódie, pričom si 
mali všímať nejaký vzorec, ktorý navrhol hľadať 
jeden zo žiakov. Opakované počúvanie melódie už 
ale neprinášalo nové nápady ani poznatky, preto 
sme túto melódiu nechali bokom a prešli sme k inej 
aktivite. 

Žiakom sme zadali tri tóny (c1 d1 e1), aby z nich 
vytvorili krátku melódiu, pričom mohli využiť 
hlavne svoju fantáziu, alebo aj nejaké pravidlo, 
ktoré si možno uvedomili pri počúvaní 
„matematickej“ skladby. Zámerne sme im neurčili 
žiaden spôsob zápisu melódie; ponechali sme to na 
žiacku invenciu.  

 

Obr. 2: Ukážka žiackych výtvorov 

 
Niektorí žiaci prejavili veľkú dávku fantázie a 

vytvorili niekoľko spôsobov zápisu ich vlastnej 
melódie, ktoré si možno všimnúť na obrázku č.2 
(zápis poradia tónov písmenami, číslicami, 
vyjadrenie dĺžky a trvania tónu grafmi, ...). 

Svoje skladateľské schopnosti mali žiaci 
možnosť aj prezentovať pred svojou triedou. K 
dispozícií bola klasická gitara, ktorú jeden žiak 
využil a za predvedenie svojej melódie si vyslúžil 
potlesk celej triedy.  

Po tejto hre na skladateľov sme sa vrátili späť k 
našej matematickej skladbe. Nezostali sme však iba 
pri zvukovej stránke melódie, ale postúpili sme o 
úroveň vyššie. Melódiu sme žiakom spustili v 
audiovizuálnom prevedení. 
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Obr. 3: Program MAM a rôzne druhy vizualizácie. 
Na vyučovaní boli použité dva druhy zobrazené 

v hornom riadku.

Na toto prevedenie reagovali žiaci živšie, 
nachádzali v melódií viac podobností a vzorov, hoci 
nie vždy ich vedeli presne lokalizovať. Častým 
javom bolo spozorovanie rovnakého tvaru písmen 
„M“, alebo „W“ v grafickom zobrazení priebehu 
melódie. K tomu dopomohlo aj spomalené 
prehrávanie melódie – rýchlosťou 70 bpm (beats 
per minute = údery za minútu) oproti pôvodnej 
rýchlosti 120 bpm. 

Zostávalo nám ešte posledné, a podľa nášho 
názoru najpresnejšie znázornenie melódie 
„matematickej“ skladby. Tým je graf v 
dvojrozmernej karteziánskej súradnicovej sústave.

Obr. 4: Ukážka grafu znázorňujúceho zmeny 
výšky tónu melódie

Pri opätovnom počúvaní melódie a sledovania 
grafu dokázali žiaci lokalizovať „vzory“, aj miesta 
ich opakovania. Spomínaný graf sme otvorili v 
grafickom editore a skúšali sme spoločne so žiakmi 
nájsť také časti grafu, ktoré nám po presunutí, resp. 
preklopení budú pasovať na iné miesto v grafe. 
Žiaci boli pri tejto činnosti veľmi aktívni, 
predbiehali sa v tom, kto skôr overí svoj „objav“ a 
nájde univerzálny vzor, ktorý by zapadol na viaceré 
miesta v grafe. Nie všetky pokusy boli úspešné, ale 
veľa zo skutočným symetrií, ktoré sme tam ukryli, 
boli žiakmi objavené. 

Na záver hodiny, po vyčerpaní všetkých 
pokusov, dostali žiaci voliteľnú domácu úlohu 
obdobnú tej z úvodu hodiny. Z piatich ľubovoľných 

po sebe idúcich tónov mali vytvoriť melódiu, teraz 
už však obohatení skúsenosťami z objavených 
vzorcov a pravidiel v „matematickej“ skladbe.

4 Zhodnotenie vyučovacej 
sekvencie a zber údajov

Týždeň po našej vyučovacej sekvencií sa 
uskutočnila ďalšia hodina s touto tematikou. Na 
úvod sa prezentovala jedna žiacka skladba, ktorá 
bola vypracovaná na základe zadania voliteľnej 
domácej úlohy. Za odvahu a vynaliezavosť trieda 
obdarovala žiaka potleskom. 

Krátkou prezentáciou sme si pripomenuli 
bádanie z minulého týždňa a žiakom sme objasnili, 
kde sa v našej melódií nachádzala matematika 
(Obr.5). Zároveň sme aj tieto objavené „vzorce“, 
ako napríklad preklopenie, otočenie a presunutie 
matematicky zadefinovali a tak sme zaviedli pojmy 
osová súmernosť, stredová súmernosť a posunutie.

Obr. 5: Rovinné zobrazenia v „matematickej“ 
melódií

Následne boli žiakom rozdané dotazníky z 
otvorenými položkami, kde mohli vyjadriť svoj 
názor na uskutočnenú hodinu a všeobecne na takýto 
typ menej tradičného vyučovania. Dotazník bol 
anonymný, žiaci sa nemuseli naň podpisovať. V 
neskoršom vyhodnocovaní sme si jednotlivé 
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dotazníky kvôli lepšej identifikácie označili 
poradovými číslami od I po XVIII. 

5 Vyhodnotenie údajov 

Všetkých 18 dotazníkov, ktoré sme žiakom rozdali, 
sa nám vrátili viac, či menej vyplnené. V nich bolo 
dostatok priestoru na vyjadrenie svojho názoru na 
uskutočnenú vyučovaciu sekvenciu. Dotazník 
obsahoval pomocné otázky, ktoré sa viazali k 4 
oblastiam: 

1. Pochopenie rovinných zobrazení (pomocná 
otázka: „Myslíte si, že vám pomohla 
uskutočnená hodina vo vnímaní a pochopení 
rovinných zobrazení v matematike?“) 

2.  Iný prínos vyučovacej sekvencie („Vzbudila vo 
vás hodina záujem o využitie rovinných 
zobrazení v hudbe? Bola pre vás uskutočnená 
hodina prínosná aj v niečom inom? Ak áno, v 
čom?“) 

3.  Netradičný typ vyučovania („Uvítali by ste, ak 
by sa podobné typy hodín vyskytovali na 
matematike, resp. na inom predmete častejšie? 
Ako často a na akých predmetoch najlepšie?“) 

4.  Pripomienky, návrhy („Máte nejaké 
pripomienky, alebo návrhy, ako sa dala 
uskutočnená vyučovacia hodina vylepšiť? Čo 
sa vám najviac páčilo na uskutočnenej 
hodine“) 

Otázky boli zväčša koncipované tak, že kladná 
odpoveď respondenta odráža jeho pozitívnu 
skúsenosť. Preto sme si pri počiatočnom 
vyhodnocovaní dotazníkov kategorizovali odpovede 
žiakov na pozitívne, neutrálne a negatívne. 
Neutrálna odpoveď znamená, že respondent buď 
neodpovedal, alebo sa nedá rozhodnúť o 
pozitívnom, resp. negatívnom postoji. 

Obr. 6: Graf kvantitatívnych ukazovateľov 

dotazníka 

Najviac pozitívnych reakcií sme zaznamenali na 
otázku k prvej oblasti (pochopenie rovinných 
zobrazení), avšak porovnateľné množstvo sa 
objavilo aj v ostatných oblastiach. Pomerne veľký 
počet neutrálnych reakcií bolo k otázkam z štvrtej 
oblasti (pripomienky, návrhy). Za neutrálnu reakciu 
sme tu považovali žiadnu odpoveď, za pozitívnu 
reakciu konštruktívne návrhy na zlepšenie, resp. 

vyjadrenie pozitívneho postoja k uskutočnenej 
vyučovacej sekvencii. Za negatívnu odpoveď, ktorá 
sa v poslednej položke nevyskytla, by sme pokladali 
negatívnu kritiku uskutočnenej hodiny. 

Zistený počet negatívnych reakcií sa dá 
čiastočne vysvetliť neochotou niektorých žiakov 
spolupracovať. Nemožno očakávať, že daná téma 
bude vyhovovať všetkým žiakom, keďže každý z 
nich je individualita a môže mať rozličné záujmy. K 
pochopeniu vysokého počtu neutrálnych reakcií v 
štvrtej oblasti môže dopomôcť aj fakt, že dané 
otázky sa nachádzali v závere dotazníka. Keďže išlo 
o otvorené položky, nejaký čas trvalo, kým sa 
respondent dostal až k týmto otázkam a jeho ochota 
odpovedať klesla. V budúcnosti by sme možno 
volili metódu pološtruktúrovaného interview 
s jednotlivými účastníkmi, aby sme sa vyhli tejto 
komplikácií.  

Po prvotnom prehľade odpovedí na dotazníkové 
položky sme sa rozhodli pre kvalitatívnu analýzu 
zozbieraných údajov. 

 

5.1 Roztriedenie odpovedí podľa 
pochopení rovinných zobrazení 

V prvej položke dotazníka sme sa pýtali na 
pochopenie rovinných zobrazení, a to pomocou 
otázky „Myslíte si, že vám pomohla uskutočnená 
hodina vo vnímaní a pochopení rovinných zobrazení 
v matematike?“ (Obr. 6, položka 1. Pochopenie). 

Veľká časť nemala s pochopením 
matematického učiva problém, nakoľko boli 
respondenti žiakmi výberovej triedy. Avšak odlišný 
prístup k učivu mnohým z nich pomohol 
uvedomeniu si spojitosti matematiky a hudby. 

 
Myslím si, že mne osobne to príliš nemohlo 
pomôcť, lebo tomu dosť dobre chápem. Mojim 
spolužiakom to možno pomohlo, minimálne si 
tam povšímali tie veci a zamysleli sa nad tým. 
Som však toho názoru, že symetria v hudbe je 
často viditeľná (počuteľná). (XV) 
 
Až tak nie, skôr mi (hodina) pomohla vo vnímaní 
symetrií v hudbe, pre mňa bola zaujímavá skôr z 
hudobného hľadiska, no aj som pochopil viac 
ako funguje symetria v matematike. (V) 
 
Našli sa aj takí, ktorí mali pravdepodobne s 

pochopením učiva doteraz problém a práve tento 
odlišný prístup im pomohol k lepšiemu poňatiu 
učiva.  

 
Mne osobne to pomohlo, ale nemuselo to 
každému pomôcť. Najlepšie som tomu pochopila, 
keď sme mali hľadať tie vzorce z prvej časti 
piesne a vložiť ich do druhej časti. (XIV) 
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Trochu mi to pomohlo, teraz tomu viac chápem. 
A moja kreativita v matematike sa zlepšila. (IX) 
 
Áno, pomohlo mi to viac pochopiť súmernosť a 
teraz tomu lepšie rozumiem. (XIII) 
Nie všetci respondenti ale vyjadrili pozitívny 

postoj k tejto oblasti. Podľa našich očakávaní, 
vyskytli sa žiaci, ktorých prezentovaná téma 
nezaujala, alebo mali problém s dostatočným 
pochopením a vnímaním geometrických zobrazení 
v danej forme.  

 
Ani nie. Bol to podľa mňa taký divný pokus 
naučiť nás, že matika môže byť zaujímavá. (IV) 
 
Neviem presne, či mi pomohla pri vnímaní a 
pochopení, ale rozhodne bola zaujímavá. (XII) 
 
Väčšina žiakov teda prijala pozitívne takýto 

odlišný spôsob prezentácie matematickej témy a 
mnohým z nich to pomohlo či už pri pochopení 
rovinných zobrazení, alebo vo vnímaní prepojenia 
matematickej témy a hudby. 

5.2 Iný prínos vyučovacej sekvencie 

Obr. 7: Graf kvantitatívnych ukazovateľov pri 

druhej položke dotazníka 

 
V tejto položke dotazníka nás zaujímali názory 
respondentov, či pre nich mala uskutočnená hodina 
aj iný prínos okrem pochopenia rovinných 
zobrazení („Vzbudila vo vás hodina záujem o 
využitie rovinných zobrazení v hudbe? Bola pre vás 
uskutočnená hodina prínosná aj v niečom inom? Ak 
áno, v čom?“). Nasledujúci graf vznikol 
implikatívnou analýzou našich údajov v 
štatistickom programe CHIC. P1 až P4 označujú 
položky, ku ktorým sa viazali otázky v dotazníku 
(pochopenie rovinných zobrazení, iný prínos vyuč. 
hodiny, netradičný typ vyuč., pripomienky a 
návrhy). 

Obr. 8: Graf implikatívnej analýzy druhej položky 

dotazníka 

Červené šípky v grafe vyjadrujú silnú väzbu 
medzi položkami. Ako naznačuje graf a taktiež 
odpovede respondentov, pri týchto odpovediach sa 
preukázal súvis s odpoveďami z predchádzajúcej 
časti. Silná je implikácia , z čoho možno 
usúdiť, že žiaci, ktorí pozitívne odpovedali na 
predchádzajúcu otázku, nachádzali ľahšie aj ďalší 
prínos vyučovacej sekvencie. 

 
Ako som už povedal vyššie, najviac v hudbe. 
Keďže sám skladám hudbu v istom programe, 
teraz budem vedieť využiť symetriu, keďže viem, 
že za istých okolností môže znieť v hudbe 
príjemne. (V) 
 
Trochu som si v teň deň všímala niektoré 
symetrické skoky v hudbe, ktorú som počúvala 
(gitarové sóla atď.). (XV) 
 
Mám rada hudbu a uvedomila som si týmto 
spojitosť medzi hudbou a matematikou (čo som 
si nemyslela, že existuje). (XIII) 
 
Podobne aj opačne, negatívna odpoveď z 

predchádzajúcej časti sa premietla aj do tejto 
odpovede. 

 
Nie, nevzbudila. Nemalo to moc symetrií podľa 
mňa a bola to len nejaká predstava. IV) 
 
Nevzbudila, prínosná nebola, keďže symetrii som 
rozumela aj predtým. (XVI) 
 
Obzvlášť pozitívnym zistením je, že žiaci, 

ktorým uskutočnená hodina príliš nepomohla vo 
vnímaní (alebo pochopení) rovinných zobrazení, si 
odniesli z hodiny aj iné, než matematické 
vedomosti. Uvedomili si vzájomnú prepojenosť 
disciplín, o ktorých vzťahu dovtedy nemali 
vedomosť.  

 
Áno, viac sa mi začala páčiť symetria, keď som 
zistil, že sa dá použiť aj v hudbe. (II) 
 
Áno, hodina bola zaujímavá a využitie symetrií v 
hudbe je tiež zaujímavé. Prínosná bola v tom, že 
nám pomohla sa zamyslieť aj kreatívne, aj 
logicky. (XII) 
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5.3 Netradičný typ vyučovania 

Obr. 9: Graf kvantitatívnych ukazovateľov pri tretej 

položke dotazníka 

 
V tretej položke dotazníka sme sa pýtali na názor 
respondentov ohľadom netradičného typu 
vyučovania. Pomocné otázky boli nasledovné: 
„Uvítali by ste, ak by sa podobné typy hodín 
vyskytovali na matematike, resp. na inom predmete 
častejšie? Ako často a na akých predmetoch 
najlepšie?“. Keďže väčšina žiakov hodnotila prínos 
tejto vyučovacej sekvencie pozitívne, dá sa 
očakávať, že by podobné typy hodín privítali na 
vyučovaní aj v budúcnosti. Ukazuje to aj obr. 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Graf implikatívnej analýzy položiek 

dotazníka 

 
Žiaci, ktorí odpovedali na druhú položku (iný 

prínos vyučovacej sekvencie) pozitívne, s veľkou 
pravdepodobnosťou odpovedali pozitívne aj na 
otázky v prvej (pochopenie rovinných zobrazení) a 
tretej položke (netradičný typ vyučovania). Ako 
ukazujú odpovede respondentov, najsilnejším 
motívom bolo spestrenie vyučovania, oživenie 
„nudných“ predmetov, či ľahšie pochopenie učiva 
prostredníctvom medzipredmetových prepojení.  

 
Je zaujímavé, keď zoberieme matematiku, alebo 
hociktorý iný predmet úplne z iného hľadiska, 
takže áno, uvítala by som to. Myslím si, že by to 
trocha rozšírilo naše vnímanie okolia. Raz za 
týždeň, alebo raz za dva týždne, na hodinách 
typu: matematika – výtvarná, It – hudba, Pe – 
hudba, slovenčina – hudba, hocičo... (XV) 

 
Áno, napríklad na fyzike, alebo chémií, lebo to 
sú dva predmety, ktoré ma nebavia a potrebovali 
by trošku spestriť. (XIII) 
 
Napríklad na fyzike a chémií, týmto hodinám 
totižto skoro vôbec nerozumiem, hodilo by sa mi 
nejaké ľahké vysvetlenie. (XVI) 
 
V niektorých prípadoch si žiaci nevedeli 

predstaviť obdobné typy hodín na iných 
predmetoch. Privítali by ich, avšak bez určenia 
konkrétneho predmetu. 

 
Raz za čas by to bolo na matike príjemné, no 
neviem si predstaviť, že by sa to dalo využiť na 
iných predmetoch ako hudobnej a matematike. 
(V) 
 
Áno, uvítala by som. Je to dobrý spôsob ako 
kreatívne učiť. Neviem však, na akých hodinách 
konkrétne. (XII) 
 
Objavili sa však aj negatívne postoje k 

uskutočnenej vyučovacej sekvencie. Bolo to vo 
všetkých prípadoch u respondentov, ktorí mali 
problém s pochopením matematickej témy, alebo 
im hodina nebola prínosná.  

 
Nie. Podľa mňa by sa malo skôr sústrediť na 
dôležitejšie veci, sústredené viac na predmet. 
(IV) 

 

5.4 Pripomienky, návrhy 

Obr. 11: Graf kvantitatívnych ukazovateľov pri 

štvrtej položke dotazníka 

 
Tu sme sa žiakov pýtali na celkový dojem z 

vyučovacej sekvencie a ich návrhy na zlepšenie. 
Pomocné otázky v tejto položky boli „Máte nejaké 
pripomienky, alebo návrhy, ako sa dala 
uskutočnená vyučovacia hodina vylepšiť? Čo sa 
vám najviac páčilo na uskutočnenej hodine“. 
Odpovede sa nedajú vždy jasne rozdeliť na 
pozitívne a negatívne. Za neutrálnu odpoveď sme tu 
považovali jednoslovnú odpoveď „Nie“ bez 
ďalšieho vysvetlenia, resp. žiadnu odpoveď.  
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Najviac sa mi páčila tá hudba a ten notový zápis 
a aj to, že som sa viac pri tom naučila. Páčilo sa 
mi aj to, ako sme si my mohli vytvoriť vlastnú, 
hocijakú melódiu. (IX) 
 
Podľa mňa by to nemalo byť povinné a malo by 
to byť skôr prezentácia po škole. Bolo to 
zaujímavé, ale celkovo to podľa mňa bola 
blbosť. (IV) 
 
Nemám návrhy. Páčilo sa mi to, že to bolo úplne 
iné v porovnaní s ostatnými hodinami. Také viac 
zaujímavé by som povedal. (X) 
 
Páčilo sa mi, že pán učiteľ aktívne komunikoval 
so všetkými žiakmi a snažil sa ich zaujať... Dala 
by sa vylepšiť tak, že by dal pán učiteľ šancu 
pracovať s tým prístrojom niektorým žiakom, 
aby to skúsili sami. Ale celkovo tá hodina podľa 
mňa vylepšovanie nepotrebuje. (XIII) 
 
Potešujúcim faktom je, že respondenti vo 

väčšine prípadov vyjadrili pozitívny názor na 
uskutočnenú vyučovaciu sekvenciu. Bola pre nich 
prínosná z rôznych aspektov a odniesli si z nej nové 
poznatky. Veľká časť žiakov bola počas hodiny 
veľmi činorodá, čo sa aj prejavilo na odpovediach v 
dotazníku. 

 

Záver 

V našom výskume sme chceli poukázať na niektoré 
prepojenie matematiky a hudby. Témou vyučovacej 
sekvencie boli v našom prípade rovinné zobrazenia 
v hudbe. Žiakom sa v priebehu dvoch po sebe 
idúcich vyučovacích hodín matematiky postupnými 
krokmi sprístupňovala jednoduchá melódia. Táto 
melódia bola vytvorená pre potreby tejto 
vyučovacej sekvencie a boli v nej zapracované 
rovinné zobrazenia - najmä posunutie, stredová 
súmernosť a osová súmernosť. Okrem odhaľovania 
súmerností v ponúknutej melódií, sme so žiakmi 
uskutočnili niekoľko aktivít, v ktorých mohli 
prejaviť svoju tvorivosť a fantáziu. Postupnými 
krokmi sprístupňovania melódie od jednoduchej 
audio formy až po zobrazenie audiovizuálneho 
priebehu melódie v reálnom čase, sa žiaci 
dopracovali k objaveniu určitých „vzorov a 
pravidiel“. Tie boli neskôr predstavené ako 
geometrické zobrazenia, ktoré poznajú z tradičných 
hodín matematiky.  

S odstupom času sme dali žiakom vypracovať 
dotazník s otvorenými položkami, ktorý sme zvolili 
ako metódu zberu dát. V dotazníku sme sa pýtali 
hlavne na to, či im pomohla uskutočnená hodina v 
pochopení rovinných zobrazení, resp. či v nich 
vzbudili záujem ponúknuté témy a či by takýto typ 
hodiny privítali aj častejšie vo vyučovaní.  

Keďže položky v dotazníku sú otvorené a 
zamerali sme sa na menší počet žiakov, zvolili sme 
kvalitatívnu analýzu dát. 

Ukázalo sa, že uskutočnená vyučovacia 
sekvencia mala pre väčšinu žiakov pozitívny prínos. 
Odlišný prístup k téme hodiny zabezpečil 
uvedomenie si dovtedy nepoznaných vzťahov 
medzi matematikou a hudbou. Mnohým to pomohlo 
lepšie pochopiť matematický význam rovinných 
zobrazení. Uskutočnené úlohy zamerané na 
tvorivosť podnietili žiakov aktívne sa zapájať do 
aktivít na hodine a to dokonca aj takých žiakov, 
ktorí veľmi nevynikajú v matematike. V 
odpovediach žiaci prejavili záujem o ďalšie hodiny 
takéhoto typu a to nie len na matematike alebo 
hudobnej výchove, ale aj na mnohých ďalších 
predmetoch, ako napr. výtvarná výchova, fyzika, 
alebo chémia. 
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Abstrakt 

V tomto príspevku sa venujeme geometrickej 
predstavivosti a jej rozvoju v sekundárnom nižšom 
vzdelávaní. V prvej časti objasníme pojem 
geometrická predstavivosť a geometrické myslenie 
a ich neodmysliteľný význam pre život každého 
jedinca v dnešnej spoločnosti. V druhej časti 
príspevku navrhneme spôsob ako rozvíjať 
geometrické myslenie pomocou učebnej pomôcky 
TANGRAM. Navrhli sme niekoľko aktivít 
s gradujúcou úrovňou náročnosti, ktoré napomáhajú 
k rozvoju geometrickej i priestorovej predstavivosti 
u žiakov. Domnievame sa, že deti, ktoré riešia 
špecifické úlohy zamerané na rozvoj geometrickej 
predstavivosti dosahujú neskôr aj lepšie výsledky 
v geometrii. 
Kľúčové slová: priestorová predstavivosť, plošná 
predstavivosť, geometrické myslenie, aktivizujúce 
metódy, Tangram, obsah rovinných útvarov. 

1 Úvod 

Predstavivosť je jedna z najdôležitejších 
schopností, ktorou človek disponuje a ktorá 
napomáha k všestrannému rozvoju osobnosti žiaka. 
Podľa viacerých psychológov dobre rozvinutá 
predstavivosť úzko súvisí s úspechmi v živote. 
S predstavivosťou sa spája aj zvládanie 
každodenných situácií ako napríklad schopnosť 
zaparkovať auto, pri rozmiestnení nábytku 
v miestnosti, pri orientácii na cudzom mieste, 
v umení, architektúre a v mnohých povolaniach. 
Priestorová predstavivosť sa vytvára pomocou 
reálneho sveta už v rannom veku jedinca a rozvíja 
sa spolu s uvedomovaním si tretieho rozmeru. 
V dnešnej spoločnosti má dobre rozvinutá 
priestorová predstavivosť obrovskú cenu. Niektoré 
odbory ako sochárstvo či topológia by bez 
rozvinutého priestorového myslenia vôbec 
neexistovali. Podstatný význam má aj vo vede, kde 
môže slúžiť na rôzne účely. Môže byť užitočným 
nástrojom, pomocným spôsobom myslenia, cestou 
k získaniu informácií, spôsobom formulácie úloh 
alebo priamo prostriedkom pomocou ktorého 
možno určitý problém vyriešiť. Pod pojmom  

 
 
 

predstavivosť rozumieme schopnosť vytvárať si 
v mysli obrazy, ukladať ich v pamäti a spätne si ich 
vybavovať. [Brincková, Uherčíková, Vankúš, 
2013]. Podľa H. Gardnera [Gardner, 1999]  jadrom 
priestorovej inteligencie sú schopnosti, ktoré 
zaisťujú  presné vnímanie vizuálneho sveta, 
umožňujú transformovať a modifikovať pôvodné 
vnemy a vytvárajú z vlastnej vizuálnej skúsenosti 
myšlienkové predstavy. Vďaka týmto schopnostiam 
môžeme konštruovať rôzne útvary a manipulovať s 
nimi. O význame priestorovej predstavivosti hovorí 
aj  fakt, že ukladanie informácií týmto spôsobom je 
pre väčšinu ľudí efektívnejšie ako zapamätanie si 
pomocou slov. Predstavivosť je teda obzvlášť 
dôležitá pri zapamätávaní si informácií, z čoho 
vyplýva, že aj pri učení sa. Predstavuje základ 
všetkých tvorivých schopností. Dokonca i Albert 
Einstein povedal: „Predstavivosť je dôležitejšia ako 
vedomosti. Vedomosti sú obmedzené. Predstavivosť 
obklopuje celý svet.“ 
Cieľom tejto práce je: 

 
 priblížiť dôležitosť a význam 

priestorovej inteligencie, 
 definovať pojmy ako plošná, 

geometrická a priestorová predstavivosť, 
 navrhnúť spôsoby rozvoja geometrickej 

predstavivosti v nižšom sekundárnom 
vzdelávaní pomocou špecifických úloh 
prostredníctvom učebnej pomôcky 
Tangram. 

2 Priestorová predstavivosť v 
matematike 

Predstavivosť zohráva dôležitú úlohu v matematike, 
predovšetkým v geometrii. Pojem geometrická 
predstavivosť sa v súčasnosti používa   ako 
schopnosť predstaviť si: 

 geometrické tvary, ich veľkosť, polohu 
v priestore a charakteristické vlastnosti 

 daný útvar v inej polohe ako v pôvodnej 
 zmenu tvaru, veľkosti, štruktúry 

a ďalších vlastností daného útvaru 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2014, pp. 310–316
ISBN 978-80-8147-023-3, c© 2014 Ivana Ochodničanová, Martin Dovičák



 

 

 útvary v priestore na základe ich 
slovného opisu 

 zobrazenie daného priestorového útvaru 
rovinným obrazom [Francová, 1991]. 

D. Jirotková [Jirotková, 2001] definuje geometrickú 
predstavivosť ako „schopnosť poznávať 
geometrické útvary a ich vlastnosti, abstrahovať 
z konkrétnych objektov ich geometrické vlastnosti a 
vidieť v nich geometrické útvary v čistej podobe, 
predstaviť si geometrické útvary na základe 
rovinných obrazcov v najrôznejších vzájomných 
vzťahoch, a to takých, v ktorých nemôžu byť 
predvedené pomocou hmotných modelov 
geometrických útvarov, ďalej mať zásobu predstáv 
geometrických útvarov a schopnosť vybavovať si 
ich najrôznejšie podoby a nakoniec predstaviť si 
geometrické útvary a vzťahy medzi nimi i na 
základe ich popisu.“ 
Geometrickú predstavivosť môžeme rozvíjať hneď 
na začiatku vyučovania geometrie, teda už v 
planimetrii, pretože i rovinný útvar si 
predstavujeme v nejakej rovine umiestnenej 
v priestore. Už na prvom stupni základných škôl sa 
deti stretávajú s bežnými činnosťami ako čítanie, 
písanie a počítanie. Vo všetkých týchto činnostiach 
žiak musí byť schopný: 
 

 rozlišovať tvary, 
 vnímať usporiadanie tvarov navzájom. 

 
Celkové rozvrhnutie grafických prejavov na papieri, 
ďalšie vnímanie tvaru a plochy a vzájomnej polohy 
niekoľkých rovinných útvarov súčasne súvisí 
s plošnou predstavivosťou [Slezáková, 2011].  Teda 
rozvíjaním plošnej predstavivosti podporujeme aj 
rozvoj priestorovej predstavivosti. Priestorová 
predstavivosť je dôležitou súčasťou kognitívnych 
kompetencií dieťaťa. Podľa Thurstone [Gardner, 
1999]  je priestorová schopnosť rozdelená do troch 
zložiek: schopnosť rozpoznať totožnosť predmetu, 
ktorý vidíme z rôznych uhlov, schopnosť predstaviť 
si pohyb alebo zmenu vo vnútornom usporiadaní 
určitej konfigurácie a schopnosť premýšľať 
o priestorových vzťahoch, ktoré sú závislé na 
orientácii tela pozorovateľa. Riešením špecifických 
úloh zameraných na rozvoj plošnej predstavivosti 
môžeme dosiahnuť lepšie výsledky v geometrii 
a riešením geometrických úloh rozvoj priestorovej 
predstavivosti. [Uherčíková, Haverlík, 2007] 
S rozvojom predstavivosti je potrebné začať už 
v predškolskom veku. Podľa Piageta a Inhelder 
[Piaget, Inhelder, 1997] existujú dve vhodné 
obdobia na rozvoj predstavivosti. Prvé také obdobie 
je vo veku 5-6 rokov dieťaťa a druhým obdobím je 
vek 10-11 rokov. Ak v tomto období budeme 
venovať dostatočnú pozornosť rozvíjaniu 
priestorovej predstavivosti u detí, rozvinieme 

uvedené schopnosti na takú úroveň, ktoré nám toto 
obdobie ponúka. Nazdávame sa, že žiaci ktorí riešia 
v tomto období špecifické úlohy zamerané na 
rozvoj priestorovej predstavivosti dosahujú neskôr 
aj lepšie výsledky v geometrii. 

3 Aktivizujúce metódy vo 
vyučovaní matematiky 

 
V dnešnej dobe sa čoraz viac kladie dôraz na to, 

aby učitelia umožnili žiakom také aktivity, ktoré 
vychádzajú z ich vnútornej motivácie. Tieto aktivity 
by mali byť spojené s priamym pozorovaním vecí 
a javov. Preto by mali učitelia čo v najväčšej miere 
využívať aktivizujúce metódy vo vyučovaní 
matematiky. Pod pojmom aktivizujúce metódy 
rozumieme metódy vyučovania,  ktorých podstatou 
je plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, 
aby dochádzalo k plneniu vopred určených 
výchovno-vzdelávacích cieľov prostredníctvom 
vlastnej poznávacej činnosti žiakov, pričom sa 
kladie dôraz na riešenie problémov [Zelina, 2002]. 
K takémuto žiackemu objavovaniu a poznávaniu 
dochádza v situáciách, zámerne vytváraných 
učiteľom, ktoré umožňujú žiacke pozorovanie 
javov, manipuláciu s konkrétnymi predmetmi, 
experimentovanie a riešenie tvorivých úloh. 
Charakteristickými znakmi aktivizujúcich metód je: 

 heuristický prístup k učeniu, 
 vzbudiť záujem žiakov o učebný proces, 
 podporiť a rozvinúť poznávacie procesy 

žiakov, 
 podnietiť aktivitu žiakov a vzbudiť u nich 

zvedavosť, 
 využiť už získané vedomosti a skúsenosti 

žiakov. 
Na rozvíjanie priestorovej predstavivosti sa 
používajú najmä rôzne stavebnice a skladačky, 
ktoré umožňujú žiakom získať skúsenosti 
s priestorovými javmi a kde môžu uplatniť svoje 
tvorivé myslenie a fantáziu. 

 
4 Tangram 

 
Hlavolam Tangram je jedným z podnecujúcich   

a zaujímavých učebných materiálov na základe 
ktorého, môžeme u žiakov rozvíjať priestorovú 
predstavivosť, logické a tvorivé myslenie. Je to 
vhodné spojenie didaktickej hry a učebnej 
pomôcky. Názov Tangram znamená ľubovoľný 
konvexný útvar rozdelený na sedem častí, z ktorých 
sa dajú skladať rôzne súvislé obrazce. Tangram 
tvorí päť pravouhlých rovnoramenných 
trojuholníkov (dva najväčšie, jeden strednej 
veľkosti a dva najmenšie), štvorec a kosodĺžnik. 
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Pri hre sa musia dodržiavať nasledujúce pravidlá:
a) v každom obrazci sa musí použiť všetkých
sedem častí,
b) žiadne časti sa nesmú prekrývať,
c) všetky diely sa môžu ľubovoľne prevracať.

Aktivity s Tangramom poskytujú obrovský priestor
pre uplatnenie tvorivého myslenia, fantázie
a kreativity. Do Európy sa Tangram dostal na
začiatku 19. storočia, kde si získal veľkú obľubu
nielen u detí, ale aj dospelých. V súčasnosti je
známych viac ako 1 000 obrazcov, ktoré sa dajú
poskladať z dielov Tangramu. Existujú mnohé
metodické príručky, ktoré sa zaoberajú rôznymi
motivačnými úlohami a Tangramovými aktivitami 
[Brincková, Uherčíková, Vankúš, 2013],
[Brincková, 1996], [Uherčíková, Haverlík, 2007]. 
My sme zaoberali využitím tejto učebnej pomôcky 
v tematickom celku obsah rovinných útvarov, 
nakoľko takýchto aktivít existuje (ak vôbec) veľmi 
málo.

4.1 Tangram ako učebná pomôcka vo 
vyučovaní matematiky podľa ŠVP

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu sa na 2. 
stupni ZŠ v tematickom okruhu Geometria a 
meranie má paralelne rozvíjať plošná aj priestorová 
predstavivosť, a taktiež sa majú rozširovať žiacke 
vedomosti o geometrických útvaroch. Podľa 
obsahového a výkonového štandardu žiaci majú 
poznať charakteristické vlastnosti základných 
geometrických útvarov, riešiť polohové a metrické 
úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto tu má rozvoj 
priestorovej predstavivosti. Ideálnou pomôckou ako 
rozvíjať priestorovú predstavivosť na hodinách 
matematiky je hlavolam Tangram. V Tabuľke 1 
sme uviedli kľúčové kompetencie, ktoré si má žiak 
osvojiť podľa ŠVP v porovnaní s kompetenciami, 
ktoré si žiak osvojí pri práci s Tangramom.

Kompetencie podľa 
ŠVP

Základné znaky 
práce s Tangramom

Poznávacia
(kognitívna)
 žiak používa 

rôzne stratégie 
učenia sa

 informácie 

 žiak dokáže 
špecifikovať 
charakteristic
ké prvky 
modelu, vie 

dokáže tvorivo 
spracovať 
a prakticky 
využívať

skladať 
útvary, 
nachádza ich 
reprezentáciu 
v realite

 rozvíja 
orientáciu v 
rovine

Sociálna 
(komunikačná)
 dokáže 

využívať rôzne 
formy 
komunikácie
pri spracovaní
a vyjadrovaní 
informácii 
rôzneho typu

 vie prezentovať 
seba a výsledky 
svojej práce na 
verejnosti

 hodnotí svoje 
vlastné 
schopnosti 
v rôznych 
činnostiach

 vie plánovať, 
realizovať, 
uskutočňovať
svoje ciele

Interpersonálna
 dokáže 

inovovať 
zaužívané 
postupy pri 
riešení úloh, 
ktoré vedú 
k podnikavosti 
a iniciatívnosti, 
je flexibilný

 dokáže si 
stanoviť svoje 
ciele, kriticky 
hodnotiť svoje 
výsledky 
a aktívne 
pristupovať 
k ich 
uskutočneniu

 rozvíja 
tvorivosť, 
flexibilitu 
a originalitu 
myslenia

 aktivizuje 
žiakov 

 zvyšuje ich 
vnútornú 
motiváciu

4.2 Využitie Tangramu vo vyučovaní 
matematiky

V tejto časti príspevku opíšeme priebeh 
prieskumu, ktorý sme realizovali pomocou 
hlavolamu Tangram. Prieskum sme realizovali na
vybranej základnej škole v Bratislave. K dispozícii 
sme mali triedu, v ktorej bolo 26 žiakov vo veku 
11-12 rokov (6. ročník ). Ako sme už vyššie 
spomínali, toto obdobie je jedno z najvhodnejších 
na rozvoj geometrickej predstavivosti. Využili sme 

Tabuľka 1. Porovnanie kľúčových 
kompetencií podľa ŠVP a kompetencie 
rozvíjajúce sa pri práci s Tangramom
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na to štyri hodiny matematiky, ktoré nasledovali za 
sebou v priebehu jedného týždňa. Každý žiak si 
vopred podľa danej predlohy narysoval Tangram, 
vystrihol jednotlivé geometrické útvary a vyfarbil 
ľubovoľnými farbami, nakoľko sme nemali 
k dispozícii originálny Tangram pre každého žiaka. 
Na úvod sme žiakov oboznámili s tým, čo to vlastne 
Tangram je, ako vznikol a so základnými 
pravidlami tohto hlavolamu. Prekvapujúce bolo aj 
zistenie, že ani jeden zo žiakov dovtedy Tangram 
nepoznal. V prvej etape sme si so žiakmi 
pripomenuli dané geometrické útvary, z ktorých sa 
Tangram skladá a ich charakteristické vlastnosti. 
Všetci žiaci poznali trojuholník a štvorec, ale 
nestreli sa ešte s kosodĺžnikom. Preto sme im 
definovali nový útvar, ktorý sme im predstavili ako 
rovnobežník, v ktorom platí, že každé dve 
protiľahlé strany sú rovnobežné. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
V druhej etape žiaci dostali za úlohu poskladať 
podľa danej predlohy rôzne obrazce zvierat, 
ľudských postáv a predmetov. Túto úlohu ľahko 
zvládli všetci žiaci v pomerne krátkom čase. 
Následne dostali úlohu, v ktorej mali poskladať 
rôzne obrázky, ale v predlohe dostali už len 
vonkajšie obrysy útvaru, čiže nepoznali vnútorné 
členenie zložených modelov (obr. 2). Zostavovaním 
takýchto obrazcov podľa predlohy sa dieťa učí 
vidieť plochu. S touto aktivitou mala väčšina žiakov 
problém až na pár žiakov a niektorým sa dokonca 
ani po viacerých neúspešných pokusoch 
a dostatočne dlhom čase nepodarilo daný obrazec 
zostaviť. To len svedčí o tom, ako sa v nižších 
ročníkoch ZŠ venuje malá pozornosť rozvoju 
geometrického myslenia a tým aj priestorovej 
predstavivosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ďalšej aktivite žiaci dostali za úlohu zložiť zo 
všetkých dielov Tangramu ľubovoľný obrazec, 
ktorý im niečo pripomína, teda obraz z bežnej 
reality, ktorý mali ešte navyše pomenovať. 
K dispozícii mali celú vyučovaciu hodinu. Táto 
aktivita dáva žiakom obrovský priestor na 
uplatnenie fantázie, originality a kreativity a žiakov 
aktivizuje k činnosti. Uvádzame pár príkladov 
obrázkov, ktoré žiaci zostavili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Žiaci riešia aktivity s Tangramom 

Obr. 4 Žehlička 

Obr. 3 Vták 

Obr. 2 Obrazce len s vonkajšími obrysmi 
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V tretej etape sme sa venovali aktivitám 
zameraných na obsah daných geometrických 
útvarov. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
by mali byť žiaci schopní vypočítať obvod aj obsah 
obdĺžnika a štvorca, a taktiež analyzovať útvary 
zložené zo štvorcov a a obdĺžnikov. Žiaci by mali 
byť schopní navrhovať vlastné metódy vedúce 
k výpočtu obvodu a obsahu obrazcov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov. Počas tohto prieskumu žiaci 
už vedeli vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika, ale 
nestretli sa ešte s obsahom trojuholníka, ktorý je 
tematicky radený do vyššieho ročníka. Preto sme si 
v tejto aktivite za jednotku obsahu zvolili obsah 
jedného najmenšieho pravouhlého trojuholníka. 
Následne sme určili obsah zvyšných častí Tangramu 
podľa tejto jednotky. Niektorí žiaci ihneď prišli na 
to, že štvorec bude predstavovať dve obsahové 
jednotky, keďže sa skladá z dvoch zhodných 
najmenších trojuholníkov. Pri kosodĺžniku už 
väčšina žiakov mala problém určiť, z koľkých 
obsahových jednotiek sa skladá. Žiaci nevedeli 
spojiť dva najmenšie trojuholníky takým spôsobom, 
aby vznikol daný kosodĺžnik. Po istej dobe  určili aj 
obsahy zvyšných dielov. Teda 

 najväčší trojuholník = 4 obsahové 
jednotky 

 stredný trojuholník = 2 obsahové 
jednotky 

 štvorec  =  2obsahové jednotky 
 kosodĺžnik = 2 obsahové jednotky 

 
Následne mali žiaci zistiť, aký obsah má celý 
hlavolam Tangram. Najlepší žiaci z triedy po chvíli 
ihneď zareagovali, že 16 obsahových jednotiek. 
Potom dostali za úlohu postaviť zo všetkých dielov 
Tangramu štvorec a obdĺžnik. Po našej otázke,  
ktorý z týchto útvarov má väčší obsah,   
automaticky niekoľko žiakov odpovedalo, že 
obdĺžnik. Vôbec si neuvedomili, že útvar zložený 
presne z tých istých častí musí mať predsa rovnaký 
obsah. 
V ďalšej aktivite žiaci mali poskladať útvary 
zložené z  
 

a) 12 obsahových jednotiek, 
 

b) 14 obsahových jednotiek, 
 
c) 15 obsahových jednotiek. 
 

Touto aktivitou si žiaci uvedomili, že nie každý 
útvar, ktorý ma rovnaký obsah musí mať aj rovnaký 
tvar. 
Uvádzame niekoľko žiackych riešení: 

 
a) 12 obsahových jednotiek (ťava – kohút) 
 
 
 

Obr. 5 Žirafa 

Obr. 7 Raketa 

Obr. 6 Kôň 
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b) 14 obsahových jednotiek ( netopier – šípka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) 15 obsahových jednotiek (domček na stračej   
    nôžke – domček pri jazierku v horách) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Netopier 

Obr. 11 Šípka 

Obr. 12 Domček na stračej nôžke 

Obr. 13 Domček pri jazierku v horách 

Obr. 8 Ťava 

Obr. 9 Kohút 
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5     Záver 

V tomto článku sme venovali pozornosť rozvoju 

geometrickej predstavivosti na druhom stupni ZŠ. 

V prvej časti  príspevku sme sa snažili opísať 

význam dobre rozvinutého priestorového myslenia 

pre život v dnešnej spoločnosti. Následne sme 

charakterizovali základné pojmy ako geometrická a 

priestorová predstavivosť a s tým spojené 

geometrické myslenie. Cieľom našej práce bolo 

navrhnúť špecifické aktivity pomocou hlavolamu 

Tangram vedúce k rozvoju geometrickej 

predstavivosti u žiakov. Zistili sme, že nami 

navrhnuté aktivity aktivizujú u žiakov ich vnútornú 

motiváciu a poskytujú možnosť k rozvoju ich 

tvorivého a logického myslenia. Pri pozorovaní 

žiakov, ktorí realizovali nami navrhnuté aktivity 

sme dospeli k názoru, že žiaci majú nedostatok 

praktických skúseností s geometrickými útvarmi 

a so zmenou polohy týchto útvarov, čo je jedna 

z najdôležitejších charakteristík geometrickej 

predstavivosti. Domnievame sa, že žiaci ktorí sa na 

hodinách matematiky venujú takýmto špecifickým 

aktivitám majú následne aj lepšie výsledky 

v geometrii. Na potvrdenie našej hypotézy 

plánujeme v týchto aktivitách a pozorovaní žiakov 

a ich výsledkov ešte pokračovať v ďalšej práci.  
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Cieľom nášho príspevku je priblížiť hodinu 
matematiky v piatom ročníku ZŠ a poukázať na to, 
ako žiaci dokážu pochopiť predloženú vizualizáciu. 

Pod pojmom vizualizácia chápeme to, čo tvrdí 
Arcavi: „Vizualizácia je schopnosť, proces a 
produkt tvorenia, interpretácie, používania a 
reflexie obrazov, predstáv, schém v našich 
mysliach, na papieri alebo s použitím 
technologických nástrojov, s cieľom opisovať a 
komunikovať informácie, myslieť a rozvíjať 
doposiaľ neznáme myšlienky a nasledujúce 
pochopenia.“ [Arcavi, 2003] 

Prvým krokom bolo vytvoriť dynamický 
materiál, ktorý pomôže žiakom nadobudnúť 
predstavu o princípe násobenia dvojciferných čísel. 

Vieme, že vytvoriť si vizualizáciu nie je 
hlavným zámerom vyučovacieho procesu, ale iba 
pomôckou na ceste k zovšeobecňovaniu. 

Pomocou softvéru GeoGebra sme vytvorili 
applet Násobenie dvojciferných čísel. Tento applet 
vizualizuje násobenie pod seba. Pri jeho tvorbe sme 
sa inšpirovali videom RE: Visual Multiplication 
[Khan Academy, 2012]. Je vhodné ho použiť 
v tematickom celku Násobenie a delenie 
prirodzených čísel v obore do 10 000 uvedenom 
v ŠVP pre piaty ročník ZŠ [Štátny pedagogický 
ústav, 2010]. 

Druhým krokom bolo predstaviť žiakom túto 
vizualizáciu. Náš pôvodný zámer vylepšila učiteľka 
matematiky riadiaca sa zásadami vyučovania 
Hejného metódou (pozri [H-mat, 2014]), ktorá 
nechala samotných žiakov objaviť, ako toto 
násobenie funguje. 

Pozorovanie sme robili na dvoch hodinách 
matematiky so žiakmi piateho ročníka základnej 
školy pre intelektovo nadaných žiakov v Bratislave. 
Žiaci boli rozdelení do dvoch desaťčlenných skupín 
a každý žiak mal k dispozícií vlastný počítač. Do 
nášho príspevku sme vybrali najdôležitejšie časti z 
každej hodiny. 

Z nášho pozorovania je vidieť, ako niektorým 
žiakom pomohla k pochopeniu vizualizácie 
interakcia so svojimi spolužiakmi. Spoločné 

rozprávanie so spolužiakmi bolo pre nich podnetné 
a tým mohli napredovať rýchlejšie. 

Na základe nášho pozorovania je vidieť, že: 
 len niektorým žiakom sa podarilo úplne 

porozumieť predkladanej vizualizácií; 
 niektorým žiakom sa podarilo tejto vizualizácií 

porozumieť len sčasti; 
 a pre niektorých žiakov zostal tento princíp 

násobenia po celú hodinu zahalený. 
Veríme, že takéto a rôzne iné netradičné spôsoby 

vizualizovania princípu násobenia dvojciferných 
čísel môžu pomôcť žiakom lepšie pochopiť 
vlastnosti operácie násobenia a uvedomiť si, ako 
správne násobiť dvojciferné čísla. 
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Cieľom predloženej práce je prezentovať nami 
vytvorené pracovné listy a vybrané aktivity 
z prostredia CoachLab-u , ktoré sú zamerané na 
tému „Rýchlosť rovnomerného pohybu – grafické 
znázornenie závislosti dráhy od času“ na hodinu 
fyziky pre 8. ročník základnej školy (my sme 
pracovali so žiakmi z Komárna), ktorá sa 
uskutočnila v centre EDULABU.  

Východiská našej práce sú: 
 vedomie, že prírodovedná gramotnosť je 

tvorená troma zložkami – prírodovedné 
predstavy, prejavy vedeckého postoja 
k realite a spôsobilosti vedeckej práce 
[Harlen, 2006] 

 výskumy v teórii vyučovania fyziky, ktoré 
poukazujú na význam uvedomelého učenia 
sa a žiackej aktivity              [Harlen, 2006] 
[Petty, 2009], 

 závery Rocardovej správy, ktorá vyzýva na 
zmenu vyučovacieho prístupu a kooperáciu 
medzi formálnymi a neformálnymi aktérmi 
vzdelávania [EC, 2007], 

 metodika riadeného skúmania 
podporovaného scaffoldingom, na základe 
ktorej boli vytvorené nami prezentované 
aktivity [Klentschy and Thomson, 2008]. 

V predloženej práci chceme prezentovať 

niekoľko aktivít určených pre 8. ročník základnej 

školy. Plánované kurikulum navrhnutej 

vyučovacej sekvencie je formulované v Štátnom 

vzdelávacom programe (ŠVP) pre druhý stupeň ZŠ 

v časti Sila a pohyb. Práca. Energia. Konkrétne sa 

zameriavame na grafické znázornenie časovej 

závislosti rýchlosti a dráhy pohybu. Realizované 

kurikulum je tvorené niekoľkými aktivitami, 

vzájomne previazanými spoločným príbehom – o 

cestovaní dopravnými prostriedkami. Žiaci mali 

k dispozícii cestovný poriadok vlaku idúceho 

z Bratislavy do Komárna. Z neho následne určovali, 

akú dráhu prejde vlak medzi jednotlivými 

zastávkami a čas tejto jazdy. Samotné skúmanie 

závislosti dráhy od času rovnomerného pohybu 

žiaci realizovali pomocou senzora Europohyb. 

Výsledky tohto merania boli priamo premietané na 

interaktívnej tabuli. Žiaci si v uvoľnenej atmosfére 

hodiny skúšali pohyb pred senzorom (státie, rýchla 

chôdza, pomalé rovnomerné kroky), pričom 

sledovali vývoj grafu a jeho sklon. Cielenými 

otázkami dospeli napokon k záveru, že sklon grafu 

časovej závislosti dráhy je tým väčší, čím je 

rýchlosť pohybu žiakov väčšia. Keď pokojne stáli 

pred senzorom, graf bol rovnobežný s časovou 

osou. Z grafu vedeli určiť, v akej vzdialenosti od 

senzora stáli a kedy sa ku senzoru približovali 

a kedy išli smerom od senzora. Dosiahnuté 

kurikulum bolo zisťované prostredníctvom troch 

úloh zo vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí, 

ktoré žiaci na záver vyučovacej sekvencie 

samostatne vypracovali, pričom mali možnosť 

okamžite vidieť svoje skóre a aj porovnať svoje 

výsledky so spolužiakmi. Musíme konštatovať, že 

svojimi výsledkami žiaci preukázali slabé 

porozumenie základným kinematickým pojmom. 
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Cieľom tejto práce je samotná klasifikácia 
fyzikálnych úloh, porovnanie učebníc fyziky 
z hľadiska zaradených fyzikálnych úloh 
a zostavenie takej zbierky, ktorá obsahuje 
fyzikálne úlohy z nami vybranej časti fyziky: 
,,Vlastnosti kvapalín a plynov ˮ. Táto zbierka je 
určená predovšetkým učiteľom fyziky, ktorí 
pomocou nej môžu vhodne vybrať úlohu pre 
splnenie vzdelávacieho cieľa. 

Fyzikálne úlohy nesú prívlastok ,,srdce 
didaktického procesu ˮ práve vďaka tomu, že 
sú efektívnym prostriedkom na rekapituláciu, 
ale aj na verifikáciu vedomostí získaných 
výchovno-vzdelávacím procesom. Práca sa 
zakladá na dvoch hlavných pilieroch. Prvý sa 
venuje fyzike ako vedeckej disciplíne, 
fyzikálnym úlohám z teoretického hľadiska 
a v druhom sa venujeme porovnávaniu novej 
učebnice vydanej v roku 2008 Petrom 
Demkaninom a spol. (Demkanim et al., 2008) 
so známou, medzi učiteľmi obľúbenou 
učebnicou, vydanou v roku 1985 Emanuelom 
Svobodom (Svoboda et al. 1985), z hľadiska 
zastúpenia jednotlivých typov fyzikálnych úloh. 
Pri porovnávaní sa ukázalo, že skôr vydaná 
učebnica obsahuje omnoho väčší počet 
fyzikálnych úloh, presnejšie 98, čo predstavuje 
o 68 fyzikálnych úloh viac ako v novej 
učebnici. Napriek spomínanému počtu 
fyzikálnych úloh skôr vydaná učebnica fyziky 
nespĺňa myšlienku, v súčasnosti platného 
štátneho vzdelávacie programu. Ten presadzuje 
nový prístup k získavaniu informácií, 
konštruktivizmus, ktorého podstatou je tvorivá, 
samostatná práca žiakov. Pri práci s novými 
učebnicami fyziky si žiak fyzikálne pojmy 
osvojuje cez riešenie úloh, realizáciu pokusov 
a len malá časť obsahu vyučovania sa žiakovi 
vysvetľuje opisom. Tento spôsob spracovania 
učebnice podporuje aktívne poznávanie. To 
potvrdzuje aj výrazne väčší počet úvodných 
a precvičovacích úloh v novej učebnici fyziky 
oproti staršej učebnici fyziky. 

Zrealizovali sme dotazníkový prieskum, 
ktorý bol vykonaný na vzorke 32 respondentov 
vo veku od 13 až 18 rokov zo žilinského 

a bratislavského kraja. Potvrdil, že žiaci na 
hodinách pracujú s novou učebnicou fyziky, 
pričom im množstvo fyzikálnych úloh v novej 
učebnici fyziky stačí na pochopenie a fixáciu 
učiva. Čo sa týka funkcie experimentov, žiaci 
potvrdili, že im pomáhajú k lepšiemu 
pochopeniu učebnej témy a že na vyučovacích 
hodinách sa im naskytne možnosť vykonávať 
experimenty samostatne na hodinách. 

Ďalej sme sa venovali zostaveniu zbierky s 
98 fyzikálnymi úlohami, v ktorej je prevaha 
kvantitatívnych fyzikálnych úloh, ktoré žiakom 
pomáhajú precvičiť získané vedomosti z  témy: 
,,Vlastnosti kvapalín a plynov ˮ . Snažili sme sa 
aby, množstvo problémových 
a neproblémových úloh bolo vyvážené. Úlohy 
zo zbierky sme kategorizovali s cieľom uľahčiť 
učiteľovi orientáciu v zbierke. Podľa 
stanoveného cieľu si jednoduchšie zvolí 
vhodnú fyzikálnu úlohu. 

Zámerom tejto práce je uvedenie 
jednoduchého rozlišovania fyzikálnych úloh, 
podľa funkcie, ktorú spĺňajú pri utváraní 
a rozvíjaní žiackych schopností a teoretické 
poznatky preniesť do kategorizácie 
jednotlivých fyzikálnych úloh. 

Táto práca je časťou autorovej bakalárskej 
práce a vznikla v súvislosti s riešením grantu 
Kega 130UK-4/2013 s názvom Podpora kvality 
vyučovania tvorbou materiálov prepojených na 
učebnice fyziky. 
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Abstrakt 

V príspevku sa sústreďujem na rozvoj schopnosti 

riešenia problémov v rámci vyučovania informatiky 

na základných školách a na vytvorenie edukačného 

softvéru pre tento účel. Skúmam aj riešenie 

problémov vo svetovej odbornej literatúre 

a niektoré logické hry určené pre tento účel. 

Nadväzujem na svoju predchádzajúcu prácu, 

v ktorej som vytvorila softvérovú aktivitu založenú 

na hre Sety. Mojim cieľom bolo navrhnúť a 

vytvoriť softvérové aktivity na rozvoj schopnosti 

riešenia problémov. 
Kľúčové slová: riešenie problémov, edukačný 
softvér, Imagine, logické myslenie 

1 Úvod 

„Začiatkom a koncom nášho snaženia nech je: 
hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by 
učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby 
bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej 
práce, no viac voľného času, potešenia a 
zaručeného úspechu!“ 

Citát od J. A. Komenského vystihuje moju 
prácu. Využívanie logických hier na zlepšenie 
vzťahu žiakov k algoritmom a riešeniu problémov 
je jedna z lepších ciest, ako ich motivovať a 
dosiahnuť, aby si obľúbili predmet informatika a 
zároveň aj programovanie. Rozvíjanie schopnosti 
riešenia problémov je dôležité nielen pre 
informatiku a pre nadobudnutie základov 
algoritmického myslenia ako podstaty 
programovania, ale aj pre každodenný život. 
Cieľom mojej práce bolo navrhnúť a vytvoriť 
niekoľko softvérových aktivít na rozvoj schopnosti 
riešenia problémov pre žiakov na druhom stupni 
základných škôl. 

Štátny vzdelávací program pre Informatickú 
výchovu pre druhý stupeň ZŠ [ŠPÚ, 2008] určuje, 
že výchovno-vzdelávací proces má smerovať 
k tomu, aby žiaci rozumeli pojmom algoritmus 
a program, rozvíjali si schopnosť algoritmizovať 
zadaný problém, programátorské zručnosti a aby sa 
naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných 
programov. Kladie dôraz na to, aby si žiaci rozvíjali 

formálne a logické myslenie, tvorivosť a naučili sa 
viaceré metódy riešenia problémov. Žiaci sa 

zoznámia s pojmami ako zložitosť riešenia 
problému, postup riešenia, procedúra, a tiež aj 
s metódami zoskupení riešenia do procedúr 
a porovnanie času trvania rôznych riešení problému. 

1.1 Riešenie problému 

Mnoho vedcov a psychológov sa zaoberalo 

skúmaním riešenia problémov. V. Chiew a Y. Wang 

vo svojom článku [Chiew,V., Wang, Y., 2004] 

definovali pojem riešenie problému nasledovne: 
„Riešenie problému je kognitívny proces mozgu, 

ktorý hľadá riešenie daného problému alebo hľadá 
cestu k dosiahnutiu cieľa.“ 

Riešenie problému, podľa nich, je forma 
prevodu, pretože znamená využitie už získaných 
vedomostí pri riešení nového problému. Riešením 
problémov teda chápeme situácie, v ktorých sa 
stretneme s problémom, výzvou, a snažíme sa ho 
vyriešiť. Pritom sa nám poskytne možnosť naučiť 
sa niečo nové, užitočné. Problémy riešime aj 
v každodennom živote, napríklad ak plánujeme 
cestu do školy, ale aj v prípade, keď potrebujeme 
niečo opraviť alebo navariť. [Tomcsányiová, M., et 
al., 2010] 

Pólya vo svojej knihe How to solve it [Polya, G., 
1957] uvádza štyri kroky, ako postupovať pri 
riešení problému: 
 Porozumieť problému 
 Navrhnúť plán riešenia problému 
 Realizácia plánu 
 Retrospektíva – preskúmanie získaného 

riešenia a premyslenie si, ako by sa dal zlepšiť 
postup riešenia 

G. Pólya: „Ak nedokážeš vyriešiť problém, tak 
nájdi ľahší problém, ktorý dokážeš vyriešiť.“ 

Vyššie uvedenú citáciu možno pochopiť aj tak, 
že ak nevieme nájsť riešenie na daný problém, 
máme ešte možnosť rozdeliť daný problém na 
menšie časti a postupne ich vyriešiť. V príspevku 
navrhnem aktivity, ktoré obsahujú problém, čiže 
úlohu, ktorú má žiak vyriešiť. Žiaci sa zoznámia 
s novým postupom riešenia problémov. 
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1.2 Logické hry na precvičenie 
riešenia problémov použitím 
vlastností objektov 

 
 Rôzne metódy riešenia problémov si môžeme 

osvojiť aj pomocou logických hier. Logické hry 
môžeme rozdeliť na rôzne podskupiny. Tie hry, 
ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti riešenia 
problémov, môžeme ďalej deliť na skupiny podľa 
toho, akou formou tento rozvoj uskutočňujú. 
Logické hry môžeme zaradiť do rôznych skupín 
[Mészárosová, E., 2012]:  
 hry na precvičenie riešenia problémov 

v priamom režime, 
 hry na precvičenie riešenia problémov pomocou 

symbolického zápisu, 
 hry na precvičenie riešenia problémov použitím 

vlastností objektov 
Jednou zo skupín sú logické hry na precvičenie 

riešenia problémov použitím vlastností objektov, 

ktoré sú zamerané na prácu s vlastnosťami 

objektov. Hráč pri riešení takýchto hier musí 

pozorovať a rozlišovať rôzne vlastnosti objektov, 

napríklad tvar, farbu alebo veľkosť. Naučí sa pri 

tom triediť objekty podľa ich vlastností. Hry z tejto 

skupiny delíme na nasledujúce skupiny hier, kde 

hráč musí: 
 vytvoriť nový objekt podľa vzoru, 
 nájsť objekt podľa daných vlastností, 
 spojiť – zoskupiť objekty podľa spoločných 

vlastností 
Do kategórie hier na rozvoj schopnosti riešenia 

problémov použitím vlastností objektov by sme 
mohli zaradiť aj hru Sety, ktorú podrobnejšie 
popíšem v nasledujúcej časti. 

1.3 Hra Sety 

Hra Sety je logická hra s kartami. Je priemerne 
zložitá a rozvíja vizuálne vnímanie a logické 
myslenie. V hre je 81 kariet a všetky sú rôzne. Na 
kartách sú symboly, ktoré majú štyri vlastnosti. 
Vlastnosťou je farba, tvar, výplň a počet symbolov. 
Úlohou hráča je nájsť set. Set tvoria tri karty, ktoré 
sa buď úplne zhodujú v danej vlastnosti (napr. 
všetky tri majú červenú farbu) alebo má každá 
z trojice v danej vlastnosti inú hodnotu (červená, 
modrá a zelená). To musí platiť pre každú 
vlastnosť. [Falco, M. J., 2012] [Mészárosová, E., 
2012] [SET card game, 2012] Pravidlo hry: „Buď 
sú všetky vlastnosti rovnaké, alebo rôzne.” 

Rôzne akademické (vedecké) výskumy 
[Academic Research, 2012] potvrdili, že hry 
založené na hre Sety rozvíjajú vizuálne vnímanie, 
myslenie a odôvodnenie, priestorové, matematické 
a jazykové zručnosti a v neposlednom rade 
kognitívne a logické zručnosti. Pri spoločenských 

hrách sa tiež vyvíjajú osobné a sociálne zručnosti 
detí. 

1.4 Moja predchádzajúca práca 

Vo  svojej bakalárskej práci som sa zaoberala 
aktivitami na rozvoj schopnosti riešenia problémov 
založených na hre Sety. Cieľom mojej bakalárskej 
práce bolo navrhnúť a čiastočne vytvoriť softvérové 
aktivity na rozvoj schopnosti riešenia problémov 
pre žiakov na prvom stupni základných škôl. 
Navrhla som a zrealizovala softvérovú aktivitu 
Doplň kartu. Aktivita je určená pre žiakov na 
prvom stupni ZŠ. Obsahuje logickú hru, ktorá je 
založená na hre Sety. Hráč dostane dve karty, na 
ktorých sú symboly so štyrmi vlastnosťami (farba, 
tvar, počet a výplň) a jeho úlohou je doplniť tretiu 
kartu podľa pravidla „Buď sú všetky vlastnosti 
rovnaké, alebo rôzne“. Žiak pri vytváraní tretej 
karty volí samostatne farbu, tvar, počet a výplň 
symbolov, ktoré budú na karte. 

 
Obr. 1: Aktivita Doplň kartu 

Počas zavedenia aktivity do praxe som zistila, že 

hra je vhodná pre žiakov v 2. až 4. ročníku ZŠ. 

Žiakov moja hra donútila rozmýšľať a hrali ju 

s radosťou. Vo svojom príspevku nadviažem na túto 

prácu. [Mészárosová, E., 2012] 

2 Návrh aktivít na rozvoj 
schopnosti riešenia 
problémov 

Na základe vyššie spomínaných skutočností som sa 
rozhodla navrhnúť a vytvoriť aktivity, ktoré sú 
zamerané na rozvoj schopnosti riešenia problémov. 

2.1 Prieskum na zistenie poradia 
vnímania vlastností žiakmi 

Počas vypracovania bakalárskej práce ma 

zaujala otázka percepcie vlastností objektov, preto 

som sa rozhodla zrealizovať prieskum. Cieľom 

prieskumu bolo zistiť, v akom poradí vnímajú žiaci 

dané vlastnosti objektov, aby som zistila, aké 

vlastnosti žiaci preferujú a ktoré vlastnosti sú pre 
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nich ťažké a ktoré sú ľahšie. Rozhodla som sa 

realizovať dva prieskumy, posledný návrh, hru 

„Hádaj na čo myslím“, a prieskum s aktivitou 

Doplň kartu, ktorým sa budem bližšie venovať 

nižšie. 

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. Výber 

ročníka ovplyvnilo to, že práve pre tento ročník by 

som chcela navrhnúť aktivity Oprav chybu a Nájdi 

karty. Žiaci hrali vo dvojici, pričom dostali obrázok, 

na ktorom boli karty z aktivity Doplň kartu. Každá 

karta mala svoje „identifikačné“ číslo. Prvý žiak si 

mal vyberať 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. Tie mi slúžili ako 

dáta. Následne som sčítala výskyt vlastností na 

prvom, druhom, treťom a štvrtom mieste. Počet 

výskytov nám ukazuje priemerné poradie vlastností 

objektov, čiže v našom prípade to je farba, tvar, 

výplň a počet. 

Pomocou tohto prieskumu som zistila, že žiaci 

sa najčastejšie pýtali na farbu a najmenej na počet 

symbolov. To, že sa pýtali najmenej na počet by sa 

dalo vysvetliť tým, že počet mohli žiaci chápať ako 

množstvo a nie ako vlastnosť a tiež aj to, že na 

konci mohli hádať z troch možností, a mohlo sa im 

zdať rýchlejšie riešenie tipovať jednu kartu z troch, 

ako sa spýtať ďalšie otázky na počet symbolov. 

Druhý prieskum som realizovala pomocou 

aktivity Doplň kartu 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. 1) som doplnila 

ukladanie priebehu hry do textového súboru. Po 

realizácií som tak dostala textové súbory, ktoré 

obsahovali zadanie úlohy a poradie 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. 

Výsledky prieskumu ukázalo, že žiaci preferovali 

poradie vlastností nasledovne: tvar, farba, počet 

a výplň. 

Výsledky prieskumov nám potvrdzujú, že žiaci 

preferujú vlastnosti farba a tvar. Tým, že poradie 

vlastností bolo vo výskume s aktivitou Doplň kartu 

preddefinované, som ovplyvnila 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. [Mészárosová, E., 

2013] 

2.2 Aktivita Oprav chybu 

Aktivita je určená pre žiakov na druhom stupni ZŠ, 

ktorí sa už stretli s pravidlami hry Sety a s aktivitou 

Doplň kartu. Aktivita Oprav chybu je založená na 

hľadaní chýb a ich opravovaní. Hráč dostane tri 

karty, avšak na kartách je chyba, a hráčovou úlohou 

je nájsť a opraviť chybu tak, aby trojica kariet 

tvorila set. 

 Aktivitu som vyvíjala v programovacom jazyku 

Imagine Logo. Úvodné prostredie aktivity je 

podobné aktivite Doplň kartu. Po spustení sa 

zobrazia štyri tlačidlá, ktoré slúžia na spustenie hry, 

vstup do nastavení, do časti s informáciami o hre 

a na ukončenie aktivity. Samotná hra je rozdelená 

na tri kroky. V prvom kroku zvolí hráč kartu, na 

ktorej je chyba, v druhom si zvolí vlastnosť 

symbolov, ktorú chce opraviť a v treťom kroku 

hodnotu vybranej vlastnosti. 

Po spustení hry sa na obrazovke zobrazia tri 

karty, z ktorých jedna obsahuje chybu (Obr. 2). 

V prvom kroku zvolí hráč jednoduchým kliknutím 

ľavým tlačidlom myši kartu, na ktorej je chyba. Po 

kliknutí na kartu sa objaví okolo nej červený rámik. 

Svoju voľbu môže hráč potvrdiť stlačením tlačidla 

Oprav vybranú kartu. Ak hráč neoznačí kartu 

a klikne na toto tlačidlo, objaví sa veta „Ešte si 

nevybral kartu. Klikni na tú kartu, kde je chyba.“ 
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Obr. 2: Aktivita Oprav chybu – výber karty 

 Stlačením tlačidla Oprav vybranú kartu sa hráč 

dostane na 2. krok (Obr. 3), kde má vybrať 

vlastnosť, ktorú chce opraviť na zvolenej karte. 

Vlastnosť môže zvoliť pomocou prepínača a 

potvrdiť výber stlačením tlačidla Ulož a choď ďalej. 

Hráč môže pritom vybrať len jednu vlastnosť, a tiež 

ak neoznačí ani jednu, a klikne na tlačidlo pre vstup 

na ďalší krok, objaví sa veta „Ešte si nevybral 

vlastnosť“. 

 
Obr. 3: Aktivita Oprav chybu – výber vlastnosti 

Následne po stlačení tlačidla Ulož a choď ďalej 

sa hráč dostane na 3. krok, kde má vybrať hodnotu 

zvolenej vlastnosti na zvolenej karte (Obr. 4). Na 

pravej strane obrazovky sa zobrazí ponuka hodnôt 

vlastnosti, ktorú hráč vybral v predchádzajúcom 

kroku. Svoju voľbu môže potvrdiť stlačením 

tlačidla Oprav kartu. Následne sa prekreslí vybraná 

karta, prebehne kontrola a vypíše sa výsledok (Obr. 

5). Ak hráč ešte nevybral žiadnu hodnotu vlastnosti, 

objaví sa veta „Nevybral si hodnotu vlastnosti.“ 

V prípade, že hráč opravil kartu, ale karty ešte stále 

netvoria set, objaví sa správa „Karty ešte stále 

netvoria set. Nájdi chybu a oprav ju.“. V tomto 

prípade sa hráč môže vrátiť na výber karty 

stlačením tlačidla Späť na výber karty, a tiež na 

výber vlastnosti stlačením tlačidla Späť na výber 

vlastnosti. Hráč má možnosť riešiť príklad znovu 

pre uľahčenie postupu opravy stlačením tlačidla 

Riešiť odznova (Obr. 4).  

 
Obr. 4: Aktivita Oprav chybu – výber hodnoty 

Ak hráč opravil kartu správne, objaví sa kladná 

spätná väzba „Gratulujem, zvládol si to šikovne. 

Hraj ďalej.“ a animované slniečko ako forma 

motivácie pre hráča. Na obrazovke sa nachádza aj 

tlačidlo Nová hra, jeho stlačením sa hráč dostane na 

ďalšiu úlohu.  

 
Obr. 5: Aktivita Oprav chybu – vyhodnotenie 

Hra obsahuje tri úrovne náročnosti, od ľahkej po 

ťažkú. V ľahkej úrovni sa nachádza v trojici kariet 

jedna chybná karta, na ktorej je zmenená hodnota 

jednej vlastnosti symbolov. Stredná úroveň 

obsahuje trojicu kariet, v ktorej sa nachádza jedna 

chybná karta, na ktorej sú zmenené dve hodnoty 

dvoch rôznych vlastností symbolov. V ťažkej 

úrovni sa nachádzajú dve chybné karty a na každej 

karte s chybou je jedna zmenená hodnota vlastnosti 

symbolov. Na každej úrovni sú tri typy úloh, ktoré 

som zoradila podľa prieskumu spomenutého v časti 

2.1. Počas prieskumu som zistila, že pre deti sú 

vlastnosti farba a tvar prirodzenejšie a vnímajú ich 

ľahšie a rýchlejšie ako vlastnosti výplň a počet. 

Podľa toho som určila tri typy úloh: v prvom sa 

generuje chyba vo vlastnostiach farba a tvar, 

v druhom vo vlastnostiach počet a výplň a v treťom 

type náhodne z vlastností farba, tvar, počet a výplň. 

Hráč si však nevyberá typy úloh sám. Typy sa 

nastavujú automaticky podľa počtu vyriešených 

úloh, presnejšie, vždy po piatich správne 

vyriešených úlohách. 

Hra Sety obsahuje 81 kariet a z nich sa dá 

vytvoriť 1080 trojíc, ktoré tvoria set. Práve kvôli 
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vysokému počtu možných setov vyplýva malá 

pravdepodobnosť toho, aby hráč opravil trojicu 

kariet tak, aby dostal pôvodnú trojicu. Práve preto 

som navrhla hru tak, aby po oprave hodnoty 

vlastnosti na karte hra kontrolovala, či nová trojica 

kariet tvorí set namiesto toho, aby kontrolovala, či 

sa karty zhodujú s pôvodne vygenerovanými. 

2.3 Aktivita Nájdi karty 

Aktivita je pokračovaním aktivít Doplň kartu 

a Oprav chybu. Je určená pre žiakov na druhom 

stupni ZŠ ako posledná a najťažšia z trojice aktivít 

na rozvoj schopnosti riešenia problémov. Aktivita 

obsahuje hru Sety vo forme podľa odporúčania 

autora hry. Hra je založená na hľadaní trojice kariet, 

ktoré tvoria set. Úvodné prostredie aktivity je 

podobné aktivitám Doplň kartu a Oprav chybu 

a tiež som ju vyvíjala v programovacom jazyku 

Imagine Logo. Po spustení sa zobrazí ponuka, kde 

si hráč zvolí vstup do hry, do časti s nastaveniami, 

na zobrazenie informácií o hre a na ukončenie 

aktivity. 
Aktivita má tri úrovne náročnosti: 
 ľahká úroveň - 9 kariet, na ktorých sú symboly 

s dvomi rôznymi vlastnosťami, 
 stredná úroveň - 27 kariet, na ktorých sú 

symboly s tromi rôznymi vlastnosťami, 
 ťažká úroveň - 81 kariet so symbolmi so štyrmi 

rôznymi vlastnosťami. 
Po spustení hry v ľahkej úrovni sa na obrazovke 
zobrazí všetkých 9 kariet (Obr. 6). Hráč označuje 
karty kliknutím, následne ak stlačí tlačidlo Kontrola 
prebehne kontrola označených kariet, či tvoria set 
a hráč dostane spätnú väzbu. Ak hráč označil trojicu 
kariet, ktoré spolu tvoria set, objaví sa kladná spätná 
väzba vo forme textu: „Výborne. Nájdi ostatné 
sety“ a objaví sa aj animované slniečko na pravej 
strane obrazovky. Tiež sa v časti Nájdené sety 
vykreslia zmenšené karty. Ak hráč označil trojicu 
kariet, ktoré netvoria set, objaví sa upozornenie 
„Karty netvoria set“. V prípade, že hráč označil 
trojicu kariet, ktoré tvoria set, avšak túto trojicu už 
v priebehu hry našiel, objaví sa textová správa 
„Túto trojicu kariet si už našiel, hľadaj ďalej“. V 
pravej časti obrazovky sa nachádzajú zmenšené 
trojice kariet, ktoré tvoria set a ktoré už hráč našiel. 
Táto časť slúži ako pomôcka pre hráča, aby vedel, 
ktoré trojice už označil, a ktoré ešte nie. Hráč má 
tiež možnosť skúmať kombinácie kariet, ktoré 
tvoria set. Keďže prvá hra obsahuje len 9 kariet, 
celkový počet možných setov je 12. Po nájdení 
všetkých setov sa zobrazí okno s informáciou 
o konci hry a s ponukou na opätovné spustenie hry 
alebo na vstup do ďalšej, druhej hry.  

 
Obr. 6: Aktivita Nájdi karty – ľahká úroveň 

V strednej úrovni sa na obrazovke zobrazí 9 
náhodne vybraných kariet (Obr. 7). Úlohou hráča je 
nájsť trojice, ktoré tvoria set. Hráč zvolí karty 
kliknutím a následne stlačí tlačidlo Kontrola. Ak 
hráč zvolil správnu trojicu kariet, ukáže sa kladná 
spätná väzba vo forme textu „Výborne. Karty tvoria 
set, hľadaj ďalšie sety.“, a tiež animované slniečko.  

 
Obr. 7: Aktivita Nájdi karty – stredná úroveň 

Následne sa náhodne zo zvyšných, ešte 
nezobrazených kariet, vygeneruje nová trojica kariet 
a nahradí trojicu, ktorá tvorila set. Ak sa karty minú, 
nie je možné pridať ďalšie karty a na ploche ostanú 
len zvyšné karty (Obr. 8).  

 
Obr. 8:Aktivita Nájdi karty – stredná úroveň 

Program stále kontroluje, či sa medzi kartami na 
ploche nachádza set. V prípade, že sa nenachádza, 
hra sa skončí výpisom: „Gratulujem, zvládol si to 
šikovne!“ a ukáže sa ponuka na opätovné spustenie 
hry, resp. na vstup do ďalšej hry na ťažkej úrovni. 
Hráč má počas hry možnosť pridať tri pomocné 
karty, pričom ich môže pridať len raz za celý 
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priebeh hry. V pravej dolnej časti obrazovky sa 
nachádza text „Počet nájdených setov:“ s presným 
počtom nájdených setov, ktorý sa každým nájdením 
novej trojice zvyšuje. 

Tretia, ťažká úroveň, je samotná hra Sety, presne 
podľa návrhu autorky hry. Hra obsahuje 81 kariet 
a hráč dostane 9 náhodne vybratých, z ktorých musí 
nájsť set. Hra funguje podobne ako stredná úroveň 
hry, odlišujú sa len v kartách, a tak aj v počte 
všetkých možných setov (Obr. 9). 

 
Obr. 9: Aktivita Nájdi karty – ťažká úroveň 

 Podobne ako aktivita Oprav chybu aj aktivita 
Nájdi karty obsahuje časť Nastavenia, kde si hráč 
môže nastaviť rôzne farby, tvary a výplň symbolov 
kariet či zvoliť náročnosti hry. Aktivita takisto 
obsahuje aj časť O hre, kde sa nachádzajú základné 
informácie o hre Sety spolu s pravidlami hry.  

3 Overenie aktivít Oprav chybu 
a Nájdi karty 

Aktivity Oprav chybu a Nájdi karty som overovala 
na Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. 
Overenie prebiehalo na hodinách informatiky so 
žiakmi piateho a šiesteho ročníka (spolu 74 žiakov), 
s každou skupinou 90 minút. Každý žiak pracoval 
samostatne pri počítači. Overovala som pomocou 
kvantitatívneho výskumu a ako metódu zberu dát 
som zvolila experiment. Pred overením som si 
stanovila nasledujúcu hypotézu: 

„Žiaci po postupnom hraní aktivity Doplň kartu, 

Oprav chybu a Nájdi karty riešia hru Sety s lepšími 

výsledkami, ako bez hrania týchto aktivít.“ 

Každému žiakovi som rozdala dotazník, ktorý 
vypĺňali postupne počas overenia. Žiakom som na 
začiatku vysvetlila pravidlá hry a spolu sme 
nakreslili na tabuľu príklad trojice kariet, ktoré 
tvoria set. Prvých 20 minút hrali ťažkú úroveň 
aktivity Nájdi karty, ktorá je totožná s hrou Sety. 
Následne som ich poprosila, aby si napísali do 
dotazníka počet nájdených setov. Kým písali, 
skontrolovala som, či sa zhodujú čísla 
v dotazníkoch s číslami z aktivity, aby som sa 
uistila v presnosti získaných dát. Ďalšia v poradí 
bola aktivita Doplň kartu. Táto aktivita je určená 
pre žiakov na prvom stupni ZŠ, to znamená, že pre 

žiakov piateho a šiesteho ročníka ZŠ bola hra 
jednoduchá. Práve preto hrali hneď ťažkú úroveň po 
dobu 5 minút. Po uplynutí času určeného na aktivitu 
Doplň kartu som vyzvala žiakov, aby spustili 
aktivitu Oprav chybu. Táto aktivita má tiež tri 
úrovne náročnosti. Žiaci hrali postupne od ľahkej 
úrovne po ťažkú. Pri tejto aktivite som sledovala aj 
to, či je ovládanie aktivity pre nich intuitívne, a či sa 
v nej ľahko orientujú. Na túto aktivitu som mala 
vymedzený čas približne 15 až 20 minút. Následne 
žiaci hrali prvú úroveň aktivity Nájdi karty. Po 
skončení prvej úrovne sa hra automaticky končí  
ponukou vstupu na ďalšiu úroveň. Žiakom trvala 
hra približne 5 minút, nasledujúca, v poradí druhá 
úroveň, približne 10 minút. Overenie sa končilo 20 
minútovou hrou poslednej, ťažkej úrovne aktivity 
Nájdi karty, zhodnou s prvou etapou overenia. Po 
uplynutí 20 minút žiaci zase napísali do dotazníka 
počet nájdených setov, a takisto som skontrolovala 
správnosť dát. Rovnako, ako pri aktivite Oprav 
chybu, som sledovala, či je pre žiakov aktivita Nájdi 
karty ľahko ovládateľná a intuitívna. 
Pre lepšiu prehľadnosť ešte stručne zhrniem priebeh 
overenia: 
 20 minút - 3. úroveň aktivity Nájdi karty 
 5 minút - 3. úroveň aktivity Doplň kartu 
 15 minút - aktivita Oprav chybu 
 5 minút - 1. úroveň aktivity Nájdi karty 
 10 minút - 2. úroveň aktivity Nájdi karty 
 20 minút - 3. úroveň aktivity Nájdi karty 

V dotazníkoch od žiakov boli pre môj výskum 
dve dôležité čísla: počet žiakmi nájdených setov 
z prvej etapy overenia a počet nájdených setov po 
prejdení trojice aktivít Doplň kartu, Oprav chybu 
a Nájdi karty (Obr. 10). Sčítala som počet 
nájdených setov od všetkých žiakov pred hraním 
trojice aktivít, a tiež po. Súčet všetkých nájdených 
setov po prejdení trojice aktivít som delila súčtom 
všetkých nájdených setov pred. Týmto som dostala 
koeficient, ktorý ukazuje, ako sa zmenil celkový 
počet žiakmi nájdených setov po hraní trojice 
aktivít. 

 
Obr. 10: Graf počtu nájdených setov žiakov 
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V prvej etape overenia našli žiaci spolu 385 
setov. Po hraní trojice uvedených aktivít našli spolu 
1003 setov. Koeficient zmeny počtu nájdených 
setov pred a po hraní trojice aktivít je 1003/385, 
teda 2,6. Celkový počet nájdených setov po hraní 
aktivít sa teda zväčšil 2,6-krát. Pre vyhodnotenie 
som, vzhľadom na povahu dát, za predpokladu 
normálneho rozdelenia, použila párový t-test na 
hladine významnosti alfa = 0,05 s predpokladaným 
rozdielom nula. Nulová hypotéza bola zamietnutá, 
čo znamená, že žiaci našli rôzny počet setov pred 
a po hraní trojice aktivít. Výsledky potvrdzujú moju 
hypotézu – trojica aktivít prispieva k rozvoju 
schopnosti riešenia problémov. 

V dotazníku žiaci odpovedali na otázky, či bola 
pre nich hra jednoduchá alebo náročná. Taktiež som 
sa pýtala na ovládanie hry a na to, ako sa v hre 
orientovali. Z odpovedí vyplýva, že aktivitu Oprav 
chybu považovala väčšina žiakov za jednoduchú, 
aktivita Nájdi karty však už bola pre mnohých 
náročná. Väčšina žiakov považovala ovládanie hry 
za jednoduché a ľahko sa v hre orientovali, čo 
znamená, že som používateľské prostredie navrhla 
správne. 

Žiakov som sa tiež spýtala na to, čo sa im páčilo 
na hre najviac. Odpovede boli napríklad: „Keď som 
niečo vyhrala.“, „Všetko. Bolo to super 
a jednoduché.“, „Bolo to na rozmýšľanie a na 
logiku.“ „Bola zábavná.“, „Najviac sa mi páčilo 
všetko.“. Na otázku, či by chceli ešte niečo pridať 
alebo zmeniť odpovedali najčastejšie, že by 
nemenili nič. Niektorí by pridali „viac hier“ alebo 
viac úrovní náročnosti. Z odpovedí žiakov vyplýva, 
že aj náročné problémy, nad ktorými musia 
rozmýšľať, môžu žiakov baviť. 

Počas overovania som sledovala jednu žiačku, 
ktorá má zistenú poruchu učenia. Žiačka v prvej 
etape overovania nenašla žiadne trojice, ktoré tvorili 
set. Po prejdení trojice aktivít Doplň kartu, Oprav 
chybu a Nájdi karty však už pochopila pravidlá hry 
a našla až 11 setov. Všimla som si aj spoluprácu 
žiakov. Ak žiaci nevedeli nájsť set u seba, hľadali 
sety u spolužiakov, sediacich vedľa nich, a tiež si od 
nich pýtali pomoc. 

Z výsledkov overovania vyplýva, že ak žiaci 
postupne hrajú aktivity Doplň kartu, Oprav chybu 
a Nájdi karty, toto poradie kladne vplýva na ich 
výsledky. Pre učiteľov by som preto odporučila 
naplánovať hranie aktivít postupne, na úrovni vždy 
od najľahšej po najťažšiu. Potrebný čas pre hranie 
aktivity Doplň kartu pre žiakov na druhom stupni 
ZŠ je približne 5 minút, pričom odporúčam hrať 
túto aktivitu na ťažkej úrovni, keďže je určená pre 
žiakov na prvom stupni ZŠ. Pre žiakov na druhom 
stupni ZŠ je táto aktivita ľahká. Pre aktivitu Oprav 
chybu odporúčam vymedziť čas približne 20 minút, 
presnejšie však podľa úsudku učiteľa. Pre aktivitu 
Nájdi karty postupne od ľahkej úrovne po ťažkú 5, 
10 a 30 minút, tiež podľa uváženia učiteľa. Pre 

vyššie ročníky stačí vymedziť na aktivity Doplň 
kartu a Oprav chybu menej času, približne 15 
minút, na prvé dve úrovne aktivity Nájdi karty 
odporúčam tiež 15 minút. Pre ťažkú úroveň aktivity 
Nájdi karty je potrebné sledovať reakcie žiakov 
a podľa toho prispôsobiť na to určený čas. Je 
užitočné nechať aktivity v školských počítačoch 
a po istom časovom odstupe sa k nim vracať. Tiež 
je dobrou alternatívou trávenia času pre rýchlych 
žiakov na hodine a na užitočne strávené voľné 
minúty počas prestávok. 

V časti Teoretické východiská uvádzam, že pod 
riešením problémov chápeme situácie, v ktorých sa 
stretneme s problémom, výzvou, a snažíme sa ho 
vyriešiť. Problémom v aktivite Doplň kartu bola 
absencia tretej karty, čiže hráč mal doplniť tretiu 
kartu podľa pravidiel hry. Doplnením tretej karty 
hráč vytvoril trojicu kariet, ktoré tvoria set, a tým aj 
vyriešil daný problém. Výzvou v aktivite Oprav 
chybu bola chyba v trojici kariet. Hráč mal nájsť 
chybu a opraviť ju tak, aby trojica kariet tvorila set. 
Stanoveným cieľom, ktorý mal hráč dosiahnuť 
v aktivite Nájdi karty, bolo hľadanie a nájdenie 
trojice kariet z vyložených kariet. Hráč mal za 
úlohu hľadať sety.  

V mojich aktivitách žiaci precvičili dopĺňanie, 
opravovanie a hľadanie objektov, podľa vopred 
stanoveného pravidla. Ak sa na aktivity pozrieme z 
pohľadu Bloomovej taxonómie, potom v aktivite 
Doplň kartu hráči musia rozumieť pravidlám, ktoré 
aj aplikujú, v aktivite Oprav chybu analyzujú 
a v aktivite Nájdi karty hodnotia a tvoria. 

4 Záver 

Rozvoj schopnosti riešenia problémov je jeden 
z cieľov vyučovania informatiky. V práci som sa 
venovala vytvoreniu softvérových aktivít pre tento 
účel. Výsledok práce sú dve aktivity, ktoré spolu 
s aktivitou z bakalárskej práce vytvárajú trojicu 
aktivít určených na rozvoj schopnosti riešenia 
problémov. Aktivity som overila v školskom 
prostredí a kvantitatívnym výskumom potvrdila, že 
táto trojica aktivít kladne pôsobí na zlepšenie 
výsledkov žiakov pri riešení problémov. 
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Abstrakt 
 

Prezentovanie jednotlivcov, organizácií či 

firiem na internete prostredníctvom webových 

stránok patrí k jedným z účinných spôsobov, ako 

sa dostať do povedomia verejnosti. V súvislosti s 

edukáciou v tejto oblasti tvorbu webových 

stránok nachádzame v Štátnom vzdelávacom 

programe, kde je jedným z cieľov vytvorenie 

webovej prezentácie pomocou aplikácií na to 

určených. Spôsob výučby tejto témy je na 

rôznych školách často odlišný.  
V tomto článku sa pokúsime ozrejmiť 

vlastné skúsenosti s vyučovaním tvorby 
webových stránok prostredníctvom HTML a 
CSS, nakoľko vzdelávacie materiály k tejto 
téme nie sú u nás rozšírené.  
Kľúčové slová: HTML, CSS, tvorba webových 
stránok, vyučovanie informatiky 
 

 

1 Úvod 
 

V článku predstavujeme teoretické 

metodologické prístupy k vyučovaniu tvorby 

webových stránok. Táto téma bola vyučovaná na 

Gymnáziu Jura Hronca v ročníku MYP 5, pričom 

tento ročník je posledný v medzinárodnom 

programe Middle Years Programme. Všetky 

predmety sú učené v angličtine a trieda pozostáva 

z 22 žiakov. V porovnaní so žiakmi napríklad 

osemročného gymnázia môžeme povedať, že ide 

o ročník Kvintu až Sextu, resp. o 1. ročník 

štvorročného gymnázia. Nakoľko sme pracovali 

pod systémom Linux, využívali sme program 
 
Bluefish – jednoduchý HTML a CSS editor, 
ktorý je možné používať aj pod systémom 
Windows a Mac OS. Spomínaný študijný 
program je orientovaný na projektové 

vyučovanie, a teda hlavnou myšlienkou bolo  
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spracovanie uceleného projektu na záver 

polroka – vytvorenie osobnej webovej stránky. 

 

2 Metodika výučby 
 

Teoretické poznatky boli demonštrované 

pomocou praktických ukážok na počítači a 

zaznamenávané boli aj na tabuľu. Keďže išlo o 

starších žiakov, robenie si poznámok bolo 

ponechané na nich. Po jednotlivých teoretických 

hodinách zameraných na elementy sme začlenili 

praktické úlohy, ktoré žiaci riešili na počítačoch. 

Zdrojmi pre učiteľa k tejto téme boli hlavne 

nasledujúce webové stránky: 

 Jak psát web [1] 

 W3 schools HTML [2] 

 W3 schools CSS [3] 

 
Následne uvádzame postupnosť 
sprístupňovaných elementov v jednotlivých 
blokoch. 

 
Celkovo tri vyučovacie hodiny boli venované 
základom:  
 predstavenie html jazyka 
 dôraz na párové a nepárové elementy 

 názov stránky a prípona .html 

 základná štruktúra 

<html> 

<body> 
<head> 
<title>Titulka</title> 

</head> 
</body> 

</html> 



 odsek <p></p> 
 nový riadok <br />nadpisy  <h1></h1> 

až po <h6></h6> 
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 vloženie obrázku – prvý krát použité atribúty 

tagu 
 
<img src=“obrazok.jpg“ 

title=“titulka obrázku“ 

alt=“popis obrázku“> 
 

Ako vhodnou metódou na zopakovanie 
základnej štruktúry stránky sa ukázala 
praktická aktivita. K dispozícii boli papiere s 
jednotlivými elementmi (na jednom papieri bol 

napríklad element <html>, na druhom 
 
</body> ) a úlohou žiakov bolo vytvoriť 
„živú reťaz“ tak, aby základná štruktúra 
webovej stránky bola dodržaná. Keďže išlo o 
skupinovú aktivitu, boli posilňované aj sociálne 
kompetencie žiakov – ich vzájomná 
komunikácia a kontrola riešenia.  

Dôležitou súčasťou tejto prvej časti bolo 
zoznámenie sa s prácou v editore Bluefish 
(základné ovládanie, nová stránka, uloženie 
stránky). Takisto program umožňuje 
automatické doplňovanie hodnôt atribútov či 
párových elementov. 

 
Prvá praktická úloha pre žiakov vyzerala 

nasledovne: 

 
Create a simple web page about your favourite 
famous person. Add:  
- title of web page  

- heading (name of the person)  

- profession  

- nationality  

- picture   
- write also at least three sentences why you´ve 
chosen her/him (in paragraph)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstatou teda bolo vytvorenie jednoduchej 
stránky, v ktorej sme využili spomínané 
elementy. Individuálna voľba témy (osoby) sa 
ukázala    ako    dobrá    voľba    –    žiaci    boli 

oduševnenejší, ako keby zadanie bolo spojené 
s konkrétnou osobou. 

Ďalší celok bol zameraný na nasledujúce 
elementy:  
 horizontálna čiara a jej atribúty 

 
<hr width=“číslo“ 

align=“left/right/center“ 

size=“číslo“> 

 
 odkazy a ich atribúty 

 

<a href=“zdroj“ 

target=“_blank/_self“> popis 

odkazu</a> 
 

Upriamili sme pozornosť aj na to, že odkazy 
môžu byť nielen na webové stránky, ale takisto na 
dokumenty (.pdf, .docx, .pptx a pod).  
Vysvetlili sme možnosť využitia obrázkov ako 
odkazov: 

 
<a 

href="http://www.google.sk" 

target="_blank"><img 

src="google.jpg" 

title="google" 

alt="google"></a> 

 

Praktickou úlohou po tomto celku bolo 
vytvoriť stránku podľa zadaných kritérií, 
prípadne zmeniť stránku z predchádzajúcej 
úlohy tak, aby boli použité odkazy, 
horizontálna čiara a doplnené obrázky. 

 
1. Add horizontal line (behind image). Width 

will be 400, size 3 and align left.   
2. Add heading 4: Dog breeds   
3. Add at least 2 hyperlinks with information 

about concrete breeds. These hyperlinks will 
be opened in new window. Each hyperlink 
will be in new line.   

4. Add image of one dog breed. This image will 
be hyperlink to information about this breed 
on wikipedia (in new window).   

5. Create new web page. Named it 
"mydog.html". Add title (it could be the same 
like in first page), heading (My dog) and at 
least one sentence about your dog (if you 
don't have a dog, you can concoct name, 
behaviour...). Save this web page.   
Add horizontal line into first web page 
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(index.html) and create hyperlink to your new 

site (mydog.html). It will be opened in the same 

window.  

 
Tretí celok pozostával už z formátovania 

obsahu prostredníctvom CSS. Spočiatku sme sa 

venovali iba vybraným elementom, ktoré sme 

umiestňovali medzi <style> </style> v 

hlavičke stránky. Išlo najmä o vlastnosti ako 

veľkosť písma, typ písma, pozadie, dekorácie 

písma, zmena prebratých elementov (nadpisy, 

odkazy, odseky). V súvislosti s farbami sme  
žiakov oboznámili s rôznym druhom 
kódovania farieb a takisto sme im predstavili 
vhodné nástroje na zistenie týchto kódov. 

 

Poslednou zaujímavou vsuvkou bolo 
pridanie videa z YouTube do stránky, pri čom 
sa však žiaci sami presvedčili, že je niekedy 
potrebné vygenerovaný kód zmeniť. Žiaci mali 
dve varianty praktických úloh, z ktorých si mali 
jednu vybrať: 

 

A variant: you can work with your page about 
famous person. However, add there at least two 
hyperlinks, one hyperlink with image and also 
you will be working with two pages (index.html 
and for example about.html) 

 

B variant: you can work with your page from 
previous task (dogs). Complete previous task, 
there will be more information on the second 
web page (for example there will be 
information about one dog breed) and then 
follow these instructions. 

 

1. Change background color. Use background 
image (banner) for one page (this can be 
background color if you are working with 
dog pages)   

2. (http://miriamcerna.eu/myp5/banner_task3. 
jpg)   

3. Change font to Verdana, alternative font will 
be Tahoma. Add font size (14px) and color.   

4. Change heading 3: Arial, underline, bold, 
small caps, color   

5. Change heading 4: Arial, underline, bold, 
color   

6. Text in paragraph will be italic, change 
background color of paragraph   

7. Change color of horizontal line and size to 
3px   

8. Change colors of hyperlinks:  

 link will be bold with different color 


 hover hyperlink will have different 
background color and text color , there 
will be no underline, text will be bold 


 visited hyperlink will be italic with 

different color, bold, 
9. Add video from youtube, propriet with your 

topic (famous person - song, shor clip, 
interview, dogs - shor clip with one dog 
breed)  

 

Example 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posledný cyklus príkazov patril k 
najnáročnejšej časti tejto témy. Z vizuálnych 
aspektov sme zvolili CSS vlastnosti, 
prostredníctvom ktorých môžeme nastaviť 
okraje ľubovoľnému objektu na stránke. 
Oboznámili sme žiakov s trojicou okrajov:  
 border 

 padding 

 margin 

 

Pri každej vlastnosti sme uviedli možné 
hodnoty. Vysvetlenie rozdielov sme najprv 
uviedli pomocou nákresov na tabuli, neskôr 
prostredníctvom konkrétnych príkladov.  
Predstavili sme aj HTML element na 
vytvorenie zoznamu (list) a jeho možné zmeny  
pomocou CSS. Okrem základných nastavení 
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symbolu odrážky sme žiakom ukázali aj 
možnosť nastaviť ľubovoľný obrázok ako 
odrážkový symbol. 

 
Jednou z ťažiskových vlastností je 

bezpochyby možnosť vytvárať vlastné triedy. Už 
na predchádzajúcich hodinách padli otázky, či nie 

je možné zmeniť iba nejakú časť textu na stránke 

a priradiť jej vlastnosti. Teraz sme  
žiakom nanovo predstavili túto problematiku a 
vysvetlili sme možné riešenie prostredníctvom 
tried v CSS. Okrem toho bolo nutné spomenúť 
aj aplikáciu takejto triedy na stránke 

prostredníctvom tagov <div> </div> a 

<span> </span>. Rozdiely sme prakticky 
demonštrovali. 

 
Poslednou preberanou časťou v tomto cykle 

bolo rozloženie stránky prostredníctvom 

tabuľkového dizajnu. Treba konštatovať, že 

takáto forma dizajnu už v súčasnosti patrí k 

starým metódam, avšak vzhľadom na nedostatok 

priestoru (iba jedna hodina do týždňa a nutnosť 

zhotoviť do konca polroka projekt) nám 

neumožnila venovať sa umiestňovaniu objektov 

v CSS. V krátkosti sme túto metódu popísali 

žiakom a uviedli potrebné materiály pre 

aktívnych k samoštúdiu. 

 

Najťažšou častou tabuľkového dizajnu bolo 
pre žiakov pochopiť odlišnú štruktúru tabuľky, 
ako je to napríklad v tabuľkovom kalkulátore. 
Celá jedna hodina bola venovaná vytvoreniu 
konkrétneho dizajnu stránky, ktorá mala 
jednoduchú štruktúru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto príklade sme vysvetlili aj atribúty 
rowspan a colspan. Tabuľkám sme sa venovali 
aj na ďalšej hodine, aby sme sa utvrdili v tom, 
že žiaci princípu ich zostrojenia rozumejú. 

Zhrňujúca praktická úloha vyzerala 
nasledovne: 

 
1. Create class with at least 4 CSS tags (for 

example font size, family...). Use this class in 
your page. (You can change class from 
previous lesson)   

2. Change bullets of your list to something 
different (square, circle..). You can use 
class, or just change li element.   

3. Add border (to text or image): 3 px, dotted 
or any style, you can choose color. Add also 
padding, 10 pixels   

4. Add top and bottom margin to your image 
(create class for image) - margin will be 20 
px  

5. Center everything in your web page.   
6. Add this table (fill it with information, you 

don't have to add appropriate info, just type 
words/letters or something). Add border to 
all td tags (you can choose style, width and 
color).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. When you'll be here, put up your hand :)   
8. Create table as a layout for your web page. 

Center table in the middle, create 
appropriate cells and rows, add cellpadding.  

 

Ďalšiu celú hodinu sme venovali rôznym 
dodatkom pri tvorbe webových stránok a 
základným pravidlám pri ich tvorbe. Žiakom 
boli predstavené stránky, ktoré sú zlé z hľadiska 
funkčnosti a dizajnu, ale takisto sme sa venovali 
aj týmto aspektom:  
 rôzne rozloženia stránok 

 obrázky a práca s nimi, online editory 

(Pixlr3, Fotor4, Picmonkey5) 

                                                             
3 http://pixlr.com/ 
4 http://www.fotor.com/ 

5 http://www.picmonkey.com/ 
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 pozadie   stránok   –   online   nástroje  na 
vytvorenie textúry pozadia (Din Pattern 6 , 
Create your own pattern7) 

 CSS3 vo webdizajne – online generátory8 
 
 

3 Projekt 
 

Na konci polroka mali žiaci vytvoriť projekt 
a aplikovať v ňom získané vedomosti počas 
polroka. Cieľom projektu bolo vytvorenie 
portfólia, resp. osobnej webovej stránky. Bolo 
stanovených niekoľko podmienok, ako 
napríklad:  
 použiť na formátovanie iba CSS, 

 dbať na pravidlá dizajnu (farebnosť, 

čitateľnosť a pod.), 
 použiť na rozloženie stránky tabuľku alebo 

umiestňovanie objektov, 
 dodržovať korektnú štruktúru kódu. 

 
Úlohou bolo vytvoriť minimálne štyri 

prepojené stránky: 
 
 prvá stránka je úvodná, s krátkym textom 

(rozsah 7 riadkov vo Worde písmom 12 
Times New Roman) o autorovi – meno, vek, 
škola, kde žije, do akej triedy chodí,

 druhá stránka je zameraná na osobu autora 
– hobby, obľúbené knihy, osobnosti, rodinu, 

pridanie rodokmeňu (aspoň po starých rodičov 

– išlo o medzipredmetový projekt v súvislosti 

s dejepisom), popis aspoň jedného člena 

rodiny – rozsah celkovo 20 riadkov vo Worde, 

12, Times New Roman,

    tretia stránka obsahuje školské veci 

a dokumenty  – minimálne jeden  referát 
a jednu   prezentáciu,   prípadne rozvrh, 

viacero školských  vypracovaných zadaní, 
popis svojho personálneho projektu,   

 
 štvrtá stránka obsahuje galériu, kde sa 

nachádza minimálne 5 fotografií s popisom 
(kto je na fotografii, kde bola fotografia 
fotená).

 
Žiaci mohli pridať ľubovoľné ďalšie prvky 
(napríklad video alebo ďalšie informácie). 

                                                             
6 http://www.dinpattern.com/ 
7 http://www.patterncooler.com/editor/ 

 

4 Praktické postrehy 

a tendencie u žiakov 

 
Všeobecne môžeme charakterizovať 

najčastejšie chyby, ktorých sa žiaci počas práce 
s webovými stránkami dopúšťali: 
 
 absencia prípony .html pri pomenovaní 

súborov 
 chybné   poradie   (vnáranie)   elementov 
<html> </html> <body> </body> 
<head></head> 


 absencia podčiarkovníka pri hodnote 

atribútu target 
 zlé zlučovanie buniek v tabuľkách, resp. 

príliš veľa buniek v niektorom riadku 
 chybné odkazy alebo odkazy na obrázky 

 disproporčné obrázky 

 

Pri projektoch sa prejavovali nedostatky 
hlavne pri hodnote atribútu target a 
disproporčné obrázky. V niektorých prípadoch 
absentovalo aj kvalitnejšie grafické 
spracovanie. Všeobecne však môžeme 
povedať, že väčšina stránok bola spracovaná 
veľmi nápadito a takisto sa ukázalo, že 
minimalistický dizajn môže byť niekedy 
efektnejší a vhodnejší. Aby si aj samotní žiaci 
vyskúšali hodnotenie z učiteľského pohľadu, 
hodnotili stránky svojich spolužiakov v troch 
kategóriách: dizajn, obsah a celkový dojem. 
 

 

Ukážky výsledných projektov žiakov: 

8 http://css3generator.com/ 

  http://css3gen.com 
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Záver 
 

V prezentovanom článku sme priblížili 

tematiku vyučovania tvorby webových stránok na 

strednej škole. Opísali sme metodický postup a 

uviedli príklady na konkrétne úlohy a takisto na 

projekt, ktorý bol záverečným výstupom žiakov 

na konci polroka. Okrem spomínaných poznatkov 

a postrehov je potrebné skonštatovať aj to, že 

prostredníctvom témy osobná webová stránka 

sme sa o žiakoch dozvedeli aj osobnejšie 

informácie (napríklad záľuby), ktoré nám ich 

umožnili bližšie spoznať aj z osobnostnej stránky. 

Treba však podotknúť, že táto tematika je časovo 

aj obsahovo nesmierne náročná, a preto počas 

jedného polroka pri časovej dotácii jedna hodina 

týždenne nie je možné nahliadnuť do všetkých 

oblastí. Aj z tohto hľadiska by sme navrhovali 

túto tému vyučovať počas celého roka (prípadne 

jeden polrok v nižšom ročníku a nadviazať 

polrokom vo vyššom ročníku). Okrem toho sa v 

súčasnosti stále viac presadzujú redakčné 

systémy – tejto téme by sme v prípade 
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dostatku času takisto venovali pozornosť (hlbšie 

by mohla byť preberaná na maturitnom 

seminári). 
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Abstrakt 

Vo svojej práci sa zaoberám edukačným softvérom 
určeným na vyučovanie základov programovania 
pre žiakov na 1. stupni základnej školy. 
Špecifikujem kategórie najčastejšie používaných 
úloh a na základe nich navrhujem program, 
v ktorom učiteľ dokáže generovať jednotlivé typy 
úloh, ďalej ich upravovať, a v ktorom bude môcť 
žiak pripravené úlohy riešiť. 
Kľúčové slová: programovanie, generovanie, 
vyhodnocovanie, edukačný softvér 

1 Úvod 

Preskúmala som viacero malých programovacích 
jazykov určených na vyučovanie programovania 
[Pauchly, 2002]. Najčastejšie používané úlohy 
z týchto prostredí, ale aj prostredí logických hier, či 
súťaží, som rozdelila do niekoľkých kategórii: 
pohyb v štvorčekovej sieti alebo labyrinte, zbieranie 
predmetov, kreslenie geometrických tvarov, 
vyhodnocovanie podmienok a hľadanie vzorov, 
[Salanci, 2010]. 
Skúmala som tiež najčastejšie spôsoby ovládania 
v týchto programovacích prostrediach, našla som 
tri: priame ovládanie (pomocou šípok), pohyb po 
prekážku a programátorský režim – pre žiakov na 
1. stupni najčastejšie vo forme kartičkových 
jazykov. 

2 Softvér  

Môj edukačný softvér sa skladá z dvoch častí. Jedna 
z nich je určená pre učiteľa, druhá pre žiaka. Učiteľ 
v ňom dokáže pripraviť zaujímavé aktivity na 
vyučovanie základov programovania – napr. 
labyrinty alebo kreslené obrázky. Žiakovi program 
umožní hľadanie riešenia pripravených úloh. 
Učiteľská časť softvéru ponúka učiteľovi šablóny 
na generovanie rôznych typov úloh. Každá zo 
šablón má niekoľko ďalších nastavení. Systém 
potom vygeneruje zadania úloh pre žiakov. Učiteľ 
môže jednotlivé úlohy ešte ďalej upravovať, 

pridávať k nim rôzne slovné popisy, meniť v nich 
obrázky, či iné základné nastavenia. Môže tiež 
nastaviť ovládanie pohybu v úlohe alebo to, ktoré 
kritériá má systém zohľadňovať pri vyhodnocovaní 
žiackeho riešenia. 
V žiackej časti spúšťa žiak sadu pre neho 
pripravených úloh, ktoré následne rieši. Počas 
riešenia môže požiadať program o radu a zároveň je 
informovaný, či úlohu vyriešil správne. 
V programovacom režime systém zabraňuje žiakovi 
vytvárať syntakticky nesprávne programy a ponúka 
mu iba príkazy, ktoré sú použiteľné pre danú úlohu. 
Žiacke riešenie program kontroluje a jeho výsledky 
exportuje pre učiteľa do tabuľky. 
 

 
Obr. 1. Ukážka vygenerovanej úlohy 

3 Záver 

Svoj systém plánujem tiež otestovať. Bude ma 
zaujímať, ako žiaci dokážu zvládnuť rôzne režimy 
ovládania programu a zároveň, či tento softvér spĺňa 
požiadavky učiteľov informatiky. 
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Cieľom našej práce bolo navrhnúť a overiť 
metodický materiál zameraný na rozvoj 
algoritmického myslenia pre žiakov ZŠ s poruchami 
zraku. V príspevku popíšeme bližšie jednotlivé časti 
práce. Práca je rozdelená na 3 časti. 

V prvej časti popisujeme aké poruchy zraku 
môžu mať žiaci. Ďalej sa tu zaoberáme štátnym 
vzdelávacím programom Informatickej výchovy na 
1. stupni ZŠ a Informatiky na 2. stupni ZŠ pre 
žiakov s poruchami zraku. Zameriavame sa na 
vyššie uvedenú tematickú oblasť konkrétne na 
pochopenie pojmov: príkaz, sekvencia príkazov 
a cyklus. Ďalej uvádzame prehľad vybraných 
učebníc a metodických materiálov, ktoré sa 
zaoberajú danou tematickou oblasťou. Zaoberáme 
sa tu aj programami a aplikáciami, ktoré rozvíjajú 
algoritmické myslenie u žiakov s poruchami zraku 
na ZŠ. Bližšie popisujeme program Lienka 
[Bečvárová, 2013]. Zaujíma nás, či sú jednotlivé 
programy vhodné aj pre nevidiacich žiakov. 
Zmieňujeme sa aj o vedeckých a odborných 
publikáciách, ktoré boli pre nás zdrojom inšpirácie 
a cenných informácií. [Jašková, 2012][Jašková, 
2013]. 

V druhej časti bližšie popisujeme konkrétne 
návrhy vyučovacích hodín zameraných na rozvoj 
algoritmického myslenia. Pri jednotlivých návrhoch 
využívame reliéfnu tabuľku, program Lienka 
a pracovné listy pre žiakov. Okrem toho 
upozorňujeme na rozdiely vo vyučovacom prístupe 
v závislosti od toho, či sú žiakmi nevidiaci 
alebo slabozrakí. Jednotlivé návrhy sú rozdelené do 
piatich celkov: 
• Orientácia na hracej ploche – žiak si tu 

precvičuje orientáciu na hracej ploche, adresuje 
políčka podľa riadku a stĺpca, v ktorom sa 
nachádzajú a určuje postupnosť súradníc 
políčok, ktoré prejde lienka. 

• Základné príkazy – žiak sa naučí základné 
príkazy na ovládanie lienky (dopredu, doprava 
a doľava), hľadať najkratšiu cestu, hľadať 
najkratší program a precvičí si orientáciu na 
ploche. 

• Simulácia programov – žiak sa učí nájsť cestu, 
ktorú prejde lienka podľa zadaných príkazov. 

• Hľadanie chyby v programe pre lienku a jej 
odstraňovanie – žiak hľadá chyby vo 
vytvorených programoch a opravuje ich. 

• Cyklus – žiak sa naučí používať príkaz opakuj. 
V tretej časti práce overujeme navrhnuté 

prípravy na vyučovacie hodiny v praxi, popisujeme 
postrehy z overovania a používania softvéru pre 
žiakov s poruchami zraku. Všímame si rozdiely 
medzi nevidiacimi a slabozrakými žiakmi. 

V závere práce sumarizujeme prínos vyučovania 
danej tematickej oblasti na ZŠ pre deti s poruchami 
zraku pomocou realizovaných návrhov na 
vyučovanie s aplikáciou Lienka. 

 
Obr. 1: Ukážka úlohy z celku Simulácia programov 
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Abstrakt 

V mojej práci sa sústreďujem na  zaraďovanie úloh 
súťaţe Informatický bobor do stupňov obťaţnosti. 
Cieľom práce je zrealizovať rozbor výsledkov 
ţiakov z predchádzajúcich ročníkov a vyhľadať a 
analyzovať úlohy, ktoré boli nesprávne zaradené do 
stupňov obťaţnosti. Východiskami v  mojej práci 
boli výsledky z predchádzajúcich ročníkov súťaţe, 
články o súťaţi iBobor a v neposlednom rade 
odborná literatúra zaoberajúca sa metódami 
pedagogického výskumu, ktorá mi pomohla pri 
určovaní problémových úloh. 
Kľúčové slová: iBobor, problémová úloha, 
obťaţnosť, informatická súťaţ 

1 Súťaž iBobor 

Súťaţ iBobor patrí medzi najznámejšie 
a najrozšírenejšie informatické súťaţe v Európe. 
Súťaţ sa tento rok uskutočnila v 29 krajinách 
a súťaţilo v nej viac ako 700 000 ţiakov. Na 
Slovensku sa konal jej 7. ročník. Súťaţ prebieha 
v piatich súťaţných kategóriách – Bobríci, 
Benjamíni, Kadeti, Juniori a Seniori. Ja som sa 
sústredila na súťaţnú kategóriu Benjamíni, v ktorej 
súťaţia ţiaci 5. aţ 7. ročníka ZŠ a príslušných tried 
osemročných gymnázií. Ţiaci riešia v časovom 
limite 40 minút 15 súťaţných úloh, ktoré sú 
rozdelené do troch stupňov obťaţnosti po päť úloh 
na ľahké, stredné a ťaţké úlohy. 

2 Výskumný problém 

Aby som mohla navrhnúť lepší spôsob zaraďovania 
súťaţných úloh do stupňov obťaţností, musela som 
najskôr definovať problémové úlohy, teda úlohy 
ktoré boli nesprávne zaradené do stupňa obťaţnosti 
a nájsť medzi nimi spojitosti, resp. určiť vlastnosti, 
ktoré ich charakterizujú. Obťaţnosť úlohy som 
určila na základe hodnoty Q, ktorá udáva percento 
riešiteľov, ktorí úlohu vyriešili nesprávne alebo ju 
vynechali, pozri [Chráska, 2008]. To znamená, ţe 
keby boli súťaţné úlohy zaradené do stupňov 
obťaţnosti správne, tak skupina ľahkých úloh by 
mala mať najniţšie hodnoty Q, stredné úlohy by 
mali mať vyššie hodnoty Q a najvyššie hodnoty Q 

by mali vyjsť pri ťaţkých úlohách. Obťaţnosti 
jednotlivých súťaţných úloh určujú pred súťaţou 
autori úloh, resp. organizátori. Vychádzajú pritom 
z prechádzajúcich skúseností a z výskumov 
minulých ročníkov súťaţe, v ktorých sledovali, aký 
typ úloh je pre ţiakov v danom veku viac alebo 
menej náročný. Po ukončení súťaţe sa. pre kaţdú 
súťaţnú úlohu zostaví graf podľa skutočnej 
úspešnosti jej riešenia ţiakmi. V ňom potom vidno 
nesprávne zaradené úlohy. 

Obrázok 1: Obťažnosti jednotlivých súťažných úloh 

v ročníku 2012/2013 

3 Riešenie problému 

Analyzovala som úlohy kategórie Benjamíni zo 
všetkých ročníkov súťaţe. Určila som z nich také 
úlohy, ktoré boli nesprávne zaradené podľa 
obťaţnosti a hľadala som ich spoločné črty. 
Ukázalo sa, ţe jedným zo spoločných ukazovateľov 
náročnosti úlohy je jej zaradenie do okruhu 
informatiky. Preto som úlohy aktuálneho ročníka 
rozdelila do skupín podľa jednotlivých tém 
informatiky a o týchto skupinách úloh, som 
vyslovila hypotézy o tom, aké ďalšie vlastnosti má 
úloha, ktorá bude pre ţiakov ľahká, stredná a ťaţká. 
Svoje hypotézy som overila podľa výsledkov 
ţiackych riešení v aktuálnom ročníku súťaţe. 
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Abstrakt 

Vytváraj príbehy, hry a animácie. Zdieľaj ich 
s ostatnými po celom svete, pozri [1]. 

Vo svojej práci porovnávam prostredie 

Scratch s inými programovacími nástrojmi pre 

žiakov na 2. stupni ZŠ. Navrhol a vytvoril som 

pracovné listy, ktoré sú zamerané na tvorbu 

hier. V súčasnosti ich testujem so žiakmi na 

krúžku programovania. 

Kľúčové slová: Scratch, pracovné listy, hry 

Úvod 

V rámci výskumu som porovnal 

programovací jazyk Scratch s inými 

programovacími prostrediami, ktoré sú vhodné 

na vyučovanie základov programovania na 

2. stupni základnej školy. Zistil som, že Scratch 

má silný potenciál a preto som sa rozhodol 

vytvoriť pracovné listy pre žiakov. Pomocou 

nich sa naučia vytvárať zaujímavé programy 

a jednoduché hry v tomto vizuálnom 

programovacom prostredí. 

1 Krúžok Scratch 

Viedol som krúžok programovania. Mojím 

cieľom bolo udržať a rozvíjať záujem žiakov 

o programovanie. Chcel som im ukázať 

programovanie formou zábavy. Pre žiakov som 

navrhol niekoľko materiálov, v ktorých 

postupne tvorili príbehy, animácie, zábavné 

a logické hry. Tvorba hier bola pre nich veľkou 

motiváciou. Vo svojej práci analyzujem spätnú 

odozvu žiakov na prostredie Scratch 

a hodnotím akým spôsobom vnímajú moje 

pracovné listy, ktoré som pre nich pripravil. 

2 Ukážky 

Na vytváranie animácií som navrhol živé 

prostredie, v ktorom je úlohou žiaka pomocou 

kartičiek meniť správanie postáv. 

Navrhovaný pracovný list na vytvorenie hry 

má charakter takého postupu, s ktorým sa deti 

v tomto veku stretávajú pri skladaní napr. Lego 

stavebnice. 

 
Obr. 1: Hra vytvorená v prostredí Scratch 

Z výskumov vyplýva, že žiaci neradi čítajú 

plynulé texty, preto som sa rozhodol listy tvoriť 

formou farebných obrázkov, s popismi v tvare 

bublín a rôznych odrážok, aby listy pôsobili 

pútavo. Na začiatku každej hodiny som žiakom 

predviedol, akú hru budeme robiť. Potom žiaci 

pracovali pomocou pripravených listov a sami 

pripravili príkazy tak, aby im hra fungovala. 

3 Záver 

Programovaním v prostredí Scratch žiaci na 

každom stretnutí vytvorili animáciu alebo hru, 

ktorá bola pre nich zaujímavá. Moji žiaci tiež 

radi upravujú a vylepšujú svoje staršie projekty. 

Niektorí z nich začali aj sami navrhovať hry, 

ktoré sú podobné tým, aké robili na krúžku. 

Veľa inšpirácie hľadajú na webovej stránke 

http://scratch.mit.edu, na ktorej deti z celého 

sveta prezentujú svoje diela. Moji žiaci sa ma 

potom na krúžku pýtajú, ako urobiť podobný 

projekt, aký našli. 

Literatúra 
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Abstrakt 
V príspevku predstavím dve série gradovaných 

úloh, ktoré som navrhla s cie om pomôc  
riešite om programátorskej sú aže Imagine Logo 
Cup pri príprave na túto sú až. 

ové slová: programovanie, sú až, Imagine 
Logo Cup 

1 Úvod 
Sú aže sú vhodnou motiváciou pre žiakov, aby sa 
viac zaujímali v škole o daný vyu ovací predmet. 
Pre tých, ktorí sa venujú programovaniu v prostredí 
Imagine Logo existuje už 17 rokov sú až Imagine 
Logo Cup. Je ur ená pre žiakov prímy až kvarty 
osemro ných gymnázií alebo pre žiakov 2. stup a 
základných škôl. Sú až má dve kolá a v každom 
z nich sú tri úlohy. V tretej úlohe má žiak 
naprogramova  ovládanie jednoduchej, ale 
hrate nej hry, ktorá je vä šinou logická alebo 
stolná. 

2 Analýza žiackych riešení 
Z analýzy zadaní a žiackych riešení tretej sú ažnej 
úlohy z 10. až 16. ro níka som zistila, že 
najpoužívanejšie programátorské konštrukcie 
a prvky, ktoré sa v hrách používajú sú: 
 na ítanie obrázku korytna ky alebo pozadia 

v priamom režime alebo pomocou príkazu 
 práca s myšou – klikanie 
 premenné 
 podmienky – ak alebo ak2 
 udalosti korytna ky 

Úloh, ktoré obsahovali všetky vyššie spomenuté 
konštrukcie a prvky, je 7. 

3 Série gradovaných úloh 
Na základe analýzy riešení tretej úlohy z 13. a 16. 
ro níka som navrhla dve série gradovaných úloh. 
Každá z mojich úloh obsahuje jednoduché zadanie, 
v ktorom sa žiak sústredí na jeden alebo nieko ko 
jednoduchších programátorských konceptov. Úlohy, 

ktoré som pripravila majú inštruktívny charakter 
s cie om postupne, po malých krokoch, privies  
žiakov k riešeniu podobných úloh, ako boli úlohy 
v celoštátnom kole. 
 

 
Obr. 1: Jedna gradovaná úloha 

4 Testovanie 
Žiaci riešia zadania priamo v prostredí Imagine 

Logo. Každé zadanie gradovanej úlohy obsahuje 
slovný  popis,  aby  žiak  chápal,  o  má  urobi .  Pri  
každej úlohe je obrázok, ktorý žiakovi zobrazuje, o 
má nakresli , resp. o je riešením danej úlohy. 
K niektorým úlohám sú potrebné obrázkové súbory, 
tie majú žiaci tiež k dispozícii. 

Vopred pripravené a naformulované gradované 
úlohy majú tú výhodu, že žiak pri ich riešení môže 
experimentova , skúša  rôzne postupy a úlohy 
rieši  svojím vlastným tempom. Po vyriešení 
gradovanej série úloh dostanú žiaci komplexnú 
overovaciu úlohu. Na základe ich riešení zistím, i 
sa pomocou pripravených úloh dané 
programátorské konštrukcie a prvky nau ili 
používa  v zložitejších úlohách. Navrhnutú sériu 
úloh testujem na Gymnáziu Grösslingová 
a Gymnáziu Ladislava Novomestského v Bratislave. 
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V našej práci sa venujeme návrhu gradovaných 
vzdelávacích aktivít pre výučbu tematickej oblasti 
Práca s grafikou pre zrakovo postihnutých žiakov 
ZŠ. Aktivity sú súčasťou nami vytvoreného 
metodického materiálu pre učiteľa, v ktorom 
popisujeme ciele aktivity, tiež uvádzame, aké 
vstupné zručnosti predpokladáme u žiakov a aj to, 
aké pomôcky je potrebné použiť pri danej aktivite. 
Ďalej navrhujeme vzdelávací scenár aktivity, kde sa 
snažíme upozorniť na predpokladané problémy, ako 
aj zvoliť vhodnú motiváciu. Aktivity sme následne 
overili v školskom prostredí so žiakmi siedmeho 
ročníka základnej školy pre nevidiace a slabozraké 
deti. Postrehy z overovania aktivít uvádzame 
v záverečnej časti práce.  

1 Prvý námet: Kreslenie podľa 
návodu 

 
Úlohou žiakov bolo, v prostredí grafického 

editora Revelation Natural Art vytvoriť obrázok 
podľa návodu uvedeného v pracovnom liste, pričom 
mali dodržať uvedené poradie krokov tak, aby na 
konci získali rovnaký obrázok, aký je znázornený 
v pracovnom liste.  
 

 

Obr. 1: Ukážka pracovného listu (vľavo) a ukážka 

práce žiaka (vpravo). 

2 Ďalšie aktivity 

V druhej aktivite dostali žiaci neúplný návod na 
kreslenie obrázka obsahujúci ukážky obrázka v 

jednotlivých krokoch, no chýbali ikony nástrojov, 
ktoré boli použité. Úlohou žiakov bolo tieto ikony 
nástrojov doplniť. Museli teda analyzovať, aký 
nástroj bol v danom kroku použitý a doplniť ho 
pomocou nástroja na kopírovanie oblasti, resp. 
nástrojov na kopírovanie obrázkov. 

Tretia aktivita bola zameraná na tvorbu 
pracovného listu žiakmi, pričom žiaci dostali 
výsledný obrázok a mali navrhnúť návod, podľa 
ktorého dokáže niekto iný obrázok nakresliť. Žiaci 
mali určený maximálny počet krokov návodu, ako 
aj nástroje, ktoré mohli využiť. 

Pri návrhu aktivít sme sa snažili zohľadniť 
obmedzenia slabozrakých žiakov, medzi ktoré patrí 
aj rýchla zraková únava [Lopúchová, 2011], preto 
bolo potrebné navrhnúť priebeh aktivít tak, aby 
žiaci nestrávili pred obrazovkou počítača celú 
vyučovaciu hodinu. Taktiež sme využili 
prispôsobiteľnosť prostredia grafického editora 
Revelation Natural Art, ktoré sme upravili podľa 
potrieb konkrétnych žiakov [Kováčová, 2012]. 
Medzi tieto úpravy patrí napríklad odstránenie 
nástrojov, ktoré v aktivitách nevyužívame 
a následné zväčšenie ikon potrebných nástrojov. To 
umožnilo používať program RNA bez 
zväčšovacieho softvéru, ktorý často spôsobuje, že 
slabozraký žiak nevidí plochu celého obrázka, ale 
iba jej časť [Jašková, 2011].  
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