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Čo je mechatronika



Mechatronické systémy

Mechanika tuhých telies
Mechanika poddajných telies
Termo a hydromechanika
Akčné členy ...

Elektrotechnické materiály
Elektrické pohony

Elektronické obvody
Snímače ...

Stabilita systémov
Návrh regulátorov

Stavový priestor
Optimálne riadenie ...

Programovanie
Internet of vecí (IoT)
Virtuálna realita
Spracovanie signálov ...

Elektromechanické systémy ...

Digitálne riadenie ...

CAD/CAE podpora ... Elektronické riadiace obvody ..



Mechatronika v automobiloch

Rádio

Rok 1970

OsvetlenieAlternátor



Mechatronika v automobiloch

Rok 1990

Elektronické 
vstrekovanie

Automatická
klimatizácia

Systém 
ABS

Informačný
display

Tempomat



Mechatronika v elektromobiloch

Riadenie
toku energie

Stop/štart 
systém

Torque
vectoring

PohodlieInfotainment Autonómny 
systém

Adaptívne 
osvetlenie

Adaptívne 
pruženie

Trakčná 
kontrola

Rekuperácia 
energie

Battery
management

Trakčná 
kontrola

Systém ABS

Núdzové 
brzdenie

Rok 2022

Systém
ESP 

Parkovací 
systém

Sledovanie 
okolia 
vozidla

Nočné 
videnie

Navigačný 
systém

Sledovanie 
pozornosti 

vodiča

Udržiavanie 
pruhu



Mechatronika v elektromobiloch

Zásobník energie
Akumulátory

Superkondenzátory

Vodík + Palivové články

Pohonná časť

Elektrický motor

Hnacie ústrojenstvo

Merná energia (Wh/kg)

Vodík – 39 500

Benzín – 12 900

Li-Ion akumulátory - <300

Superkondenzátory – 0.3

Účinnosť

Spaľovací motor – (30-40)%

Elektromotor – (80-90)%

El. energia



Druhy elektromobilov

HEV

Hybridné Elektrické Vozidlo

PHEV

Plug-In Hybridné 

Elektrické Vozidlo

FCEV

Fuel Cell Elektrické Vozidlo

BEV

Batériové Elektrické Vozidlo



Slabiny v elektromobilite

Palivové články/

iný zdroj
Batérie

Výroba vodíka

Uskladnenie a distribúcia vodíka

Bezpečnosť

Efektivita

Komplexnosť

Distribučná sieť

Energetická a výkonová hustota

Ekologickosť

Životnosť

Bezpečnosť

Vzájomné 

prepojenie

a spolupráca 



Výučba v oblasti mechatroniky

Rozšírenie základov z domén mechatroniky:
- Elektrické pohony a servopohony
- Prvky a systémy v mechatronike
- Senzorové systémy a aktuátory
- Stavba automobilov a elektromobilov
Profilácia podľa zamerania:

Automobilová mecha-
tronika a elektromobilita
- El. systémy automobilov
- Technická diagnostika
- Procesy pohybu 

automobilov

Inteligentné technológie a 
systémy
- PLC systémy v mechatronike
- Komunikačné systémy a siete
- Návrh elektronických 

zariadení



Výučba v oblasti mechatroniky

Pokročilé oblasti z domén mechatroniky:
- Metóda konečných prvkov
- Optimalizácia
- Autonómne mechatronické systémy
- Metódy číslicového riadenia
Profilácia podľa zamerania:

Automobilová mecha-
tronika a elektromobilita
- Pohonné systémy a 

zdroje v e-mobiloch
- Multifyzikálne procesy v

mechatronike

Inteligentné technológie a 
systémy
- Virtuálna a zmiešaná realita
- MEMS inteligentné senzory a

aktuátory



Výučba v oblasti mechatroniky

Pokročilé oblasti z domén mechatroniky:
- Nekonvenčné pohony automobilov a

elektromobilov
- Diplomový projekt/Diplomová práca
Spoločné výberové predmety:
- Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike
- Projektovanie a inžiniering mechatronických

systémov
- Pokročilé metódy riadenia
- Digitalizácia výrobných procesov
- Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov



Výučba v oblasti mechatroniky

prax

Mechatronika:
MicroStep
MicroEpsilon
ME-Inspection
...
Automatizácia a 
elektrotechnika:
EVPU Nová Dubnica
PPA Control
Schneider Electric
...

Automotive:
Continental Zvolen
Continental Púchov
VW Bratislava
MIBA Vráble
Porsche Praha
...
IT
IBM
...

PhD. štúdium  

Ing. štúdium  



Výučba v oblasti mechatroniky

Vlastný návrh mechanických 
komponentov

Návrh elektroniky a riadenia3D tlač pomocou šošovky



Výučba v oblasti mechatroniky

mechanická divízia elektrická divízia driveless divízia

STUBA Green Team



Vedecko-výskumná činnosť
v oblasti mechatroniky

SGT-FE17 SGT-FE18 SGT-FE21

VW Projekt Rimac Challenge



Vedecko-výskumná činnosť
v oblasti mechatroniky

• modelovanie a simulácia funkcionálne gradovaných a smart
materiálov

• model SAW piezosnímača

prechodová piezoelektrická  analýza



Vedecko-výskumná činnosť
v oblasti mechatroniky

• autonómne a inteligentné transportné systémy

• torque vektoring

návrh riadenia – yaw rate controller vychádzajúci 
z dynamiky vozidla pri prechode zátačky

porovnanie pohybu vozidla bez riadenia 
a s riadením torque vectoring



Vedecko-výskumná činnosť
v oblasti mechatroniky

• autonómne a inteligentné transportné systémy

• autonómne vozidlo

samostatne vyvinutá elektrobugina – základ pre autonómne vozdilo

Vzájomná interakcia jednotlivých systémov autonómneho vozidla



Ďakujem za pozornosť

www.mechatronika.cool

www.uamt.fei.stuba.sk 

kristian.ondrejicka@stuba.sk



...


