Bezdrôtové senzorové siete
Systé m riadénia éfékti vného nabi jania supérkapacitorov
Superkapacitory predstavujú efektívnu formu uchovania elektrickej energie. Zároveň sú čistým a ekologickým zdrojom energie. Oproti batériám majú „nekonečný“ nabíjací cyklus, omnoho dlhšiu životnosť a neobsahujú nebezpečné chemikálie. Azda ich jedinou nevýhodou oproti batériám je výrazne vyššia cena a nižšia objemová hustota energie. S narastajúcim významom
alternatívnych zdrojov energie ako sú napríklad solárna energia, rádiové vlny, teplotná diferencia, akustické emisie a pod. narastá aj význam kapacitne veľkých
úložísk energie, s prakticky nekonečným počtom nabíjacích cyklov (viac
ako 100 000). Superkapacitory takýmto zdrojom energie sú. Ich efektívne
nabíjanie, najmä z alternatívnych
zdrojov energie, ktoré majú nízky výkon, je problematické. Tento dokument prezentuje, okrem
iného, nabíjací obvod superkapacitorov v nízko výkonových aplikáciách napájaných alternatívnymi zdrojmi energie, ktorého efektívnosť nabíjania je väčšia ako 95%. Perspektívnou aplikačnou oblasťou alternatívnych zdrojov energie a navrhnutého nabíjacieho obvodu
je oblasť bezdrôtových senzorových sietí. Bezdrôtové senzorové siete majú široké využitie v doprave, zdravotníctve, vojenských aplikáciách, pri zabezpečovaní objektov a území atď. Prezentovaný riadiaci obvod nabíjania superkapacitorov je súčasťou bezdrôtovej senzorovej siete monitorujúcej
dopravnú prevádzku, jej parametre a štruktúru. Efektívny energetický manažment umožňuje dlhú prevádzku bezdrôtovej siete bez zásahu administrátora siete a zároveň rozširuje možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie.
Predmet priemyselného vlastníctva
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Ž i l i n s k á u n i v e r z i ta v Ž i l i n e

Prédmét PV
 Obojsmerná pumpa elektrickej energie
Oblasť výuzitia predmetu PV
 bezdrôtové senzorové siete, alternatívne zdroje energie,
energetický harvesting
Oblasť techniký
 elektronika, elektrotechnika, počítačové inžinierstvo

Fa k u lta r i a d e n i a a i n f o r m at i k y

Výskumné a vedecké aktivity
Vývoj metod, technických prostriedkov a aplikacií bezdrotových senzorových sietí pre dopravu,
zivotne prostredie, zdravotníctvo, vojenske aplikacie a ine;
Analýza, modelovanie, navrh a vývoj hardverových a softverových riadiacich a informacných sýstemov;
Analýza dýnamických vlastností dopravných procesov a vozidiel cestnej siete;
Modelovanie dýnamiký spravania sa cloveka v dopravných situaciach;
 Navrh císlicových zariadení, komponentov a ich parametrov;
 Vývoj specifických elektronických sýstemov (meracie, diagnosticke, lokalizacne
sýstemý a priemýselne prostriedký automatizacie) na baze mikrokontrolerov a
Katedra zabezpecuje výucbu v obFPGA obvodov;
lastiach analýzý, modelovania, si Analýza a vývoj nových metod riadenia paralelných a
mulacie a metodiký navrhu techdistribuovaných sýstemov;
nickeho a programoveho zabezpecenia riadiacich a
 Vývoj a realizacia netradicných metod císlicoveho sprainformacných sýstemov. Kolektív pracovníkov kacovania signalov spolu s interaktívným rozhraním spracotedrý technickej kýbernetiký sa zameriava na riesevanie reci, spracovanie EEG signalov a ich klasifikacia.
nie teoretických aj praktických otazok z výssie zmienených oblastí a na problematiku vývoja nestandardných technických prostriedkov a algoritmov
pre riadiace a informacne sýstemý.







Vedecka cinnosť katedrý je orientovana do oblasti vývoja nových riadiacich
algoritmov, projektovania prvkov a parametrov pocítacových sietí, vývoja
metod algoritmov a technických prostriedkov císlicoveho spracovania signalov, analýzý dýnamických vlastností dopravných procesov a modelovania dýnamiký cloveka pri riadení technických sýstemov. navrhu technickeho a programoveho zabezpecenia riadiacich a informacných sýstemov.
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