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Doména inteligentnej špecializácie   Dopravné prostriedky pre 21. storočie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 

Funkčné väzby  

PREDMET VÝSKUMU 

Elektronické systémy vo vozidle závisia vo veľkej miere od vstupných parametrov získaných práve zo senzorov, pričom 
vzrastá podiel senzorov vyrábaných pomocou MEMS technológie (široké spektrum MEMS senzorov sa v 
automobilovom priemysle rozšírilo najmä v poslednom desaťročí).  

 
o Návrh a vývoj snímačov neelektrických fyzikálnych veličín (chemické snímače, snímače sily/tlaku/priblíženia, 

snímače plynov). 
 

KARTA PROJEKTU 



 

 

o Výroba mikro-elektro-mechanických štruktúr (MEMS) prostredníctvom inovatívnych prístupov elektrónovej litografie 
s cieľom vylepšiť parametre vozidiel pre vyššiu bezpečnosť a nižšiu spotreba paliva. 
 

o Vývoj jednoduchých a modulárnych senzorov plynov s vysokou citlivosťou, selektivitou, nízkymi pracovnými 
teplotami a s dobrou tepelnou a chemickou stabilitou, napr. za účelom stanovenia teploty rôznych častí 
spaľovacieho cyklu pre správne vyhodnocovanie údajov riadiacou jednotkou. 

 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Inovatívne riešenia elektronických rozhraní, ktoré sú dostatočne citlivé, pritom však úsporné a vhodné na sériovú 
výrobu a plošné nasadenie v senzorických inteligentných jednotkách. 
 

o Vývoj analógového elektronického rozhrania pre výkonovú a senzorickú časť senzora plynu, ktoré je jednotné pre 
viaceré typy senzorov plynov, a tak využiteľné v modulárnom systéme pre testovanie a zber dát zo senzorov rôznej 
konštrukcie. 
 

o Návrh a vývoj snímačov neelektrických fyzikálnych veličín (napr. sily/tlaku) 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

o Mnohé zo súčasných senzorov vo vozidlách môžu byť jednoducho nahradené cenovo výhodnejšími, bezpečnejšími 
a menšími MEMS senzormi. V moderných vozidlách je zo stovky senzorových uzlov už najmenej tretina 
senzorových uzlov na báze MEMS. Z hľadiska trhu MEMS senzorov je automobilový priemysel na druhom mieste.  

o MEMS sú kombináciou elektronických a mechanických prvkov, senzorov a aktívnych prvkov vytvorených na 
polovodičových tenkých vrstvách MEMS technológiami. MEMS umožňuje realizovať celý systém na jednom čipe, 
čo dáva priestor širokej škále aplikácií. MEMS senzory prispeli napr. k zníženiu spotreby paliva, k zlepšeniu 
bezpečnosti a rozvoju nákladovo-efektívnych vozidiel.  

o Väčšina prognóz naznačuje, že využitie MEMS senzorov vo vozidlách bude naďalej rásť s cieľom splniť rastúce 
požiadavky na bezpečnosť vozidiel. Navyše, vďaka značným výhodám takých senzorov z hľadiska technických a 
ekonomických aspektov, inžinieri v automobilovom priemysle neustále objavujú nové aplikácie, aby sa zvýšila 
bezpečnosť a účinnosť vozidiel. 
V rámci projektu sme sa sústredili na návrh snímačov mechanických veličín – najmä síl, deformácií, tlaku a 
presných polohových mechanizmov, a snímačov plynov. Vývojové aktivity boli  smerované tak, aby navrhovaný 
mikrosystém pozostával nielen zo senzorových elementov, ale aj podporných elektronických obvodov na 
vyhodnocovanie a riadenie. 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Ústav informatiky Slovenskej 
akadémie vied 
Výskumná aktivita 1 -  
Nezávislý výskum zameraný na mikro-elektro-mechanické 
štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a 
doprave 
Téma 1 -  
Aplikovaný výskum v oblasti pružných kompaktných štruktúr ako 
deformačných členov snímačov vhodných pre mobilné prostriedky 
Téma 2 -  
Mikrosystém na monitorovanie a analýzu plynov a plynných zmesí 
z výfukových potrubí automobilov 

Partner 1 - irelevantné 
 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Ústav informatiky Slovenskej 
akadémie vied 
 
www.ui.sav.sk 

   Partner 1 -   irelevantne 
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