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Priaznivci robotiky na Katedre automati-
zácie a regulácie FEI STU v Bratislave
organizujú viacero zaujímavých podujatí.
V decembri sa uskutoènilo jedno z pravi-
delných stretnutí, na ktorom sme vïaka
ústretovosti firmy Electrolux mali mo�-
nos� spozna� automatický vysávaè Trilo-
bite.

Predviedol ho Ing. Peter Sokol, produkto-
vý mana�ér pre vo¾ne stojace spotrebièe
a vysávaèe. Nieko¾ko desiatok posluchá-
èov ocenilo dobre pripravenú prezentáciu,
z ktorej sme sa dozvedeli aj o histórii 

a vývoji tohoto zariadenia. Jeho technické
parametre sme mali mo�nos� zhodnoti�
aj na�ivo.

Vysávaè je okrúhly, vysoký 13 cm s prie-
merom 35 cm. Tak sa doká�e ¾ahko pohy-
bova� po miestnosti a vysa� podlahu aj na
menej prístupných miestach. Na detekciu
stien a preká�ok vyu�íva ultrazvuk, okrem
toho má aj citlivý nárazník. Trilobite sa vie
samostatne nabi�. Pri obchádzaní miest-
nosti lokalizuje nabíjaciu stanicu a v situá-
cii, keï mu dochádza energia, vyh¾adá
nabíjaciu stanicu, zaparkuje a dobije sa.
V prípade, �e musel pre nabíjanie preru�i�
vysávanie, po dobití pokraèuje v práci.
Na jedno nabitie doká�e vysáva� jednu ho-
dinu, a potom potrebuje dve hodiny na
dobitie.

Pohyb po miestnosti je náhodný, èím po-
kryje cca 90 % plochy. Pred zaèiatkom prá-
ce vysávaè lokalizuje najbli��iu stenu a vy-
sávajúc pozdå� nej obíde celú miestnos�.
Vytvorí si tak predstavu o èase, ktorý je
potrebný na vysatie miestnosti. Okrem to-

ho má napríklad mo�nos� tzv. lokálneho
vysávania na ohranièenom priestore s plo-
chou pribli�ne 1 m2.

V priebehu dvoch minút Trilobite vysaje
z koberca pohromu pod stolom.

Vydarené stretnutie bude ma� svoje pokra-
èovania aj v tomto roku. Ak máte záujem,
sledujte informácie na stránke www.robo-
tika.sk, prípadne si informácie vy�iadajte
na adrese autora.

Stretnutie s Trilobitom
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