
Tematické okruhy k ŠS pre št. program Výkonové elektronické systémy 
špecializácia AUTOTRONIKA 

 
1. Periférie mikropočítača, ich popis, vlastnosti a využite pre riadenie systémov. (mikroprocesory, mikropočítače a DSP 1) 
2. Komunikačné rozhrania pre komunikáciu mikropočítača s inými digitálnymi systémami (SCI, SPI, I2C).(mikroprocesory, mikropočítače a 

DSP 1) 
3. Priamy prístup k pamäti (DMA). Vlastnosti, princíp činnosti a využite. (mikroprocesory, mikropočítače a DSP 1) 
4. Matematický koprocesor CLA mikropočítača rodiny C2000. Vlastnosti, využitie a paralelná spolupráca CLA s CPU. (mikroprocesory, 

mikropočítače a DSP 1) 
5. Hybridný pohon vozidiel, typy, vlastnosti a energetický manažment. (Elektromobilita) 
6. Štruktúra elektrického vozidla, vlastnosti jednotlivých častí. (Elektromobilita) 
7. Trakčná batéria, jej vlastnosti, riadenie trakčnej batérie. (Elektromobilita) 
8. Možnosti nabíjania EV a HEV, nabíjacia infraštruktúra. (Elektromobilita) 
9. Vysokonapäťový rozvod a jeho komponenty v EV a HEV. (Elektromobilita) 
10. Rozdelenie batérií, vnútorná štruktúra, vlastnosti (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra TBNI) 
11. Energia batérie, porovnanie s konvenčnými palivami, faktory ovplyvňujúce výkon batérie (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra 

TBNI) 
12. Statické a dynamické charakteristiky batérií, matematický model batérie (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra TBNI) 
13. Trakčné batérie, spôsoby zapojenie batériových článkov, kompenzácia rozdielu energií batériových článkov (Trakčné batérie a nabíjacia 

infraštruktúra TBNI) 
14. Primárne a sekundárne články, špeciálne typy akumulačných prvkov - typy, vlastnosti, použitie (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra 

TBNI) 
15. Nabíjacie stanice, koncepty, určenie parametrov, základné charakteristiky. (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra TBNI) 
16. Spätný vplyv nabíjacej infraštruktúry na rozvodnú sieť a ich eliminácia (Trakčné batérie a nabíjacia infraštruktúra TBNI) 
17. Dynamika EV a HEV, pohybové rovnice, faktory vplývajúce na pohyb EV a HEV, energetická bilancia.(Dynamika a energetika elektrickej 

trakcie) 
18. Paralelný hybridný pohon, vlastnosti, tok výkonu. (Dynamika a energetika elektrickej trakcie) 
19. Sériový hybridný pohon, vlastnosti, tok výkonu. (Dynamika a energetika elektrickej trakcie) 
20. Zásobníky energie pre EV a HEV, rozdelenie a vlastnosti. (Dynamika a energetika elektrickej trakcie) 
21. Prevodové mechanizmy v EV a HEV, ich úloha, rozdelenie. (Dynamika a energetika elektrickej 

22. Spolupráca viacerých zásobníkov pre EV, možnosti zapojenia zásobníkov. (Elektrický prenos výkonu vozidiel EV a HEV EPVV) 
23. DC-DC meniče pre EV a HEV - zvyšujúci, znižujúci, obojsmerný, DC-AC meniče pre EV a HEV (Elektrický prenos výkonu vozidiel EV a HEV 

EPVV) 
24. Riadiace systémy EV a HEV - riadenie toku výkonu zo zásobníka energie do motorov, rekuperácia (Elektrický prenos výkonu vozidiel EV a 

HEV EPVV) 
25. Komunikačné zbernice v automotive, výhody nevýhody použitia zberníc, typy.  (Komunikačné zbernice v automotive) 
26. CAN zbernica, vlastnosti a použitie. Typy rámcov, obsah správy a typy chýb. (Komunikačné zbernice v automotive) 
27. CAN modul v mikropočítači, vlastnosti a využitie. (Komunikačné zbernice v automotive) 
28. LIN zbernica, vlastnosti a použitie. Typy rámcov, obsah správy. (Komunikačné zbernice v automotive) 
29. FlexRay zbernica, vlastnosti a použitie. Typy rámcov, obsah správy, porovnanie so zbernicou CAN. (Komunikačné zbernice v automotive) 
30. MOST zbernica, vlastnosti a použitie, obsah správy. (Komunikačné zbernice v automotive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Tematické okruhy k ŠS pre št. program Výkonové elektronické systémy 

špecializácia ELEKTROENERGETIKA 

 
1. Skraty a zemné spojenie v elektrizačnej sústave (druhy skratov, priebeh skratového prúdu, hodnoty potrebné pre dimenzovanie, výpočet 

pomocou súmerných zložiek, pre zemné spojenie schéma, fázorový diagram). 
2. Výpočty toku činného a jalového výkonu v elektrických sieťach – výkonové rovnice prenosu, metódy riešenia ustáleného chodu sietí, 

zostavovanie admitančných a impedančných matíc. 
3. Stabilita elektrizačnej sústavy (klasifikácia stability elektrizačnej sústavy, stabilita uhla rotora, frekvenčná stabilita, napäťová stabilita). 
4. Statická stabilita synchrónneho generátora (riešenie statickej stability sústavy generátor – tvrdá sieť, vplyv budenia na statickú stabilitu 

synchrónneho stroja). 
5. Dynamická stabilita synchrónneho generátora, pravidlo rovnosti plôch, metóda plôch – trojfázový skrat na jednom z paralelných vedení. 
6. Energetické zdroje a základné energetické pojmy (rozdelenie, premeny energie, diagramy).  

Vplyv elektroenergetiky na životné prostredie (emisie a imisie, zmenšenie vplyvu). 
7. Parné elektrárne (základné princípy, technologické schémy a diagramy, časti elektrárne, technologické okruhy).  
8. Teplárne (základné princípy, technologické schémy a diagramy, technologické okruhy, druhy turbín).  
9. Elektrárne s plynovou turbínou a paroplynový cyklus (základné princípy, technologické schémy).  

Kogeneračné jednotky (základné princípy, technologické schémy). 
10. Jadrové elektrárne (princíp uvoľňovania jadrovej energie, jadrové palivo a palivový cyklus, jadrové reaktory, základné princípy, 

technologické schémy). 
11. Vodné elektrárne (rozdelenie vodných elektrární, princíp činnosti, vodné turbíny, využitie vodných elektrární). 
12. Elektrické stanice – poslanie, význam, rozdelenie, funkcie a umiestnenie v elektrizačnej sústave. Usporiadanie a základné schémy 

rozvodných zariadení.  Spoločné a pomocné zariadenia elektrických staníc. 
13. Prvky elektrických staníc, riadenie prevádzky elektrických staníc. 
14. Riadenie elektrizačných sústav (energetické sústavy, prepojené elektrizačné sústavy a ENTSO-E, princípy dispečerského riadenia a režimy 

prevádzky ES SR, denný diagram zaťaženia).   
15. Riadenie zdrojov elektrickej energie (regulácia výkonu jednotlivých typov konvenčných a obnoviteľných zdrojov energie, rozdelenie 

nákladov a nákladové krivky, predikcia výkonu obnoviteľných zdrojov energie, virtuálny blok). 
16. Regulácia frekvencie a činného výkonu v elektrizačnej sústave (fázovanie a kruhovanie, výkonové číslo a statika, primárna regulácia, 

sekundárna regulácia, terciárna regulácia). 
17. Regulácia napätia a jalového výkonu v elektrizačnej sústave (PQ diagram synchrónneho generátora, primárna regulácia, sekundárna 

regulácia, terciárna regulácia, regulácia napätia pomocou odbočiek transformátora). 
18. Systémové a podporné služby (definícia, rozdelenie služieb, vlastnosti a technická realizácia, spôsob nákupu, technické a ekonomické 

zhodnotenie). 
19. Slnečné a veterné elektrárne (základné princípy, technologické schémy). 
20. Elektrárne na biomasu a geotermálne elektrárne (základné princípy, technologické schémy). 
21. Elektrické ochrany a automatiky (základná terminológia, rozdelenie a typy ochrán, principiálne schémy, spolupráca ochrana – výkonový 

vypínač). 
22. Chránenie elektrických vedení (nadprúdové a dištančné ochrany, smerové články, automatika OZ, chránenie izolovaných 

a kompenzovaných sietí). 
23. Ochrany transformátorov, elektrických generátorov a motorov (spôsoby chránenia, využitie diferenciálnych a dištančných ochrán, 

kostrová ochrana, plynové relé, synchrotakt).  
24. Harmonické v elektrizačnej sústave (zdroje, nepriaznivé účinky, riešenie neharmonických priebehov, elektrické parametre siete pre 

harmonické zložky, náhradné schémy prenosových prvkov, šírenie harmonických v elektrickej sieti).  
25. Pasívne a aktívne filtre harmonických (funkcie filtrov, schémy, princíp činnosti, ladenie pasívnych filtrov). 
26. Výkony a účinník odberu elektrickej energie (príčiny a dôsledky zhoršeného účinníka, definícia výkonov, fázorové diagramy a úbytok 

napätia na vedení, spôsoby kompenzácie, chránená kompenzácia).  
27. Riešenie nesúmernej trojfázovej sústavy (vznik a dôsledky, spôsoby riešenia, výpočet nesymetrie pri pripojení elektrickej vozby 25 kV, 50 

Hz). 
28. Poklesy a prerušenia napätia (príčiny vzniku, dôsledky, posudzovanie, možnosti odstránenia).  

Blikanie (príčiny vzniku, dôsledky, posudzovanie blikania, možnosti odstránenia).  
29. Elektrické teplo (základná terminológia, výhody využívania, šírenie tepla, odporové, indukčné, oblúkové a špeciálne elektrotepelné 

zariadenia). 
30. Elektrické svetlo (základná terminológia, svetelno-technické veličiny, výpočty osvetlenia, svetelné zdroje – delenie, konštrukcia). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
Tematické okruhy k ŠS pre št. program Výkonové elektronické systémy 

špecializácia ELEKTRICKÉ POHONY A ELEKTRICKÁ TRAKCIA 

 
1. Usporiadanie vinutí elektrických strojov v dvojosovej sústave. Transformácia 3-fázovej sústavy do sústavy d, q, 0. Vlastnosti trojfázových 

transformovaných veličín. Voľba vzťažnej sústavy. 
2. Riešenie prechodových dejov v jednosmernom motore.  
3. Riešenie prechodových dejov v asynchrónnom motore.  
4. Riešenie prechodových dejov v synchrónnom motore.  
5. Elektrické stroje s permanentnými magnetmi (PM) – konštrukčné usporiadanie, vlastnosti, riešenie prechodových dejov.  
6. BLDC, konštrukcia, popis vlastnosti motora 
7. Reluktančný synchrónny motor (RSM) – konštrukčné usporiadanie, vlastnosti, riešenie prechodových dejov. 
8. Spínaný reluktančný motor (SRM) – konštrukčné usporiadanie, vlastnosti, riešenie prechodových dejov. 
9. Schéma regulačného obvodu spojitého a diskrétneho systému, spracovanie signálov v diskrétnom regulátore, modulácie signálu. 
10. Opis diskrétneho obvodu, Z-transformácia diskrétneho signálu, výber periódy vzorkovania, Nyquistova frekvencia. 
11. PID regulátor v diskrétnom riadení, diskrétna aproximácia, tvary a vlastnosti regulátorov, kaskádna regulačná štruktúra, návrh regulátora 

prúdovej slučky a otáčkovej slučky. 
12. Štrukturálne schémy pre riadenie rýchlosti, príp. polohy jednosmerného motora. 
13. Riadenie v stavovom priestore, opis jednosmerného motora s cudzím budením v stavovom priestore. 
14. Riadenie v kĺzavom režime. Charakteristika kĺzavého pohybu, riadenie rýchlosti, príp. polohy jednosmerného motora v kĺzavom režime.   
15. Bloková schéma pre vektorové riadenie synchrónneho motora s prúdovo a napäťovo riadeným striedačom. 
16. Priame vektorové riadenie asynchrónneho motora, bloková schéma riadenia s napäťovo riadeným striedačom. 
17. Nepriame vektorové riadenie asynchrónneho motora, bloková schéma riadenia s napäťovo riadeným striedačom. 
18. Riadenie v kĺzavom režime. Charakteristika kĺzavého pohybu. Riadenie budenia a momentu striedavých motorov pri riadení na žiadanú 

rýchlosť a polohu.  
19. Riadenie v kĺzavom režime. Eliminácia prepínania, vyhladzovací integrátor. 
20. Rozdelenie bezsnímačových techník, princípy, základné vlastnosti a ich využitie v praxi. 
21. Stavový pozorovateľ, zostavenie rovníc pozorovateľa, odvodenie dynamického chybového systému pre DC príp. AC motor.  
22. Filtračný pozorovateľ uhlovej rýchlosti a záťažového momentu jednosmerného motora. 
23. Kĺzavý pozorovateľ, zostavenie rovníc pozorovateľa pre jednosmerný motor.  
24. Pozorovatele synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi (SMPM). 
25. Pozorovateľ uhlovej rýchlosti synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (SMPM) v kĺzavom režime, filtračný pozorovateľ 

uhlovej rýchlosti a záťažového momentu SMPM 
26. Pozorovateľ uhlovej rýchlosti asynchrónneho motora (ASM) v kĺzavom režime, filtračný pozorovateľ uhlovej rýchlosti a záťažového 

momentu ASM. 
27. Možnosti využitia nesúmernosti a ich previazanosť s estimovanými veličinami. 
28. Metóda INFORM, aplikácia metódy INFORM na asynchrónny motor, metódy eliminácie nežiaducich harmonických. 
29. Metódy estimácie pre PMSM využívajúce nesúmernosti, meranie a spôsoby spracovania signálov. 
30. Metódy bezsnímačového riadenia pre BLDC motor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematické okruhy k ŠS pre št. program Výkonové elektronické systémy 
špecializácia VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA 

 

1. Výkonové polovodičové diódy, špeciálne typy diód - statické a dynamické vlastnosti, charakteristické parametre, aplikačná oblasť (PIN 
dióda, Schottkyho dióda, Zenerova dióda, FRED a mäkko komutujúce diódy) 

2. Výkonové tranzistorové štruktúry, usporiadanie štruktúry, princíp činnosti, poruchové mechanizmy, operačné oblasti, statické a 
dynamické vlastnosti, aplikačné využitie (P-BJT tranzistory - paralelné radenie a darlingtonove zapojenie, MOSFET tranzistor, SIT 
transistor, IGBT tranzistor, BiMOS spínač) 

3. Výkonové tyristorové štruktúry, usporiadanie štruktúry, princíp činnosti, statické a dynamické charakteristiky, aplikačné využitie (SCR 
tyristor, GATT tyristor, GTO tyristor) 

4. Vznik tepla v polovodičovej štruktúre a jeho odvod, odľahčovacie siete VPS (Chladiace systémy - rozdelenie, vlastnosti a návrh, Funkcia a 
typy odľahčovacích sietí pre diódy, Funkcia a odľahčovacích sietí pre tranzistory) 

5. Budiace obvody výkonových polovodičových tranzistorov, funkcia a všeobecný opis, schémy zapojenia, základné charakteristiky a 
priebehy, dimenzovanie súčiastok  

6. Usmerňovače, principiálne schémy zapojenia, opis činnosti vo vodivostných intervaloch, Interval komutácie, časové priebehy 
elektrických veličín na prvkoch (Neriadený usmerňovač Poloriadený usmerňovač, Riadený usmerňovač, Komutácia prúdu a komutačný 
úbytok napätia v usmerňovači - vonkajšia charakteristika, Usmerňovač s kapacitným filtrom, Spätný vplyv usmerňovačov na napájaciu 
site) 

7. DC/DC meniče - Princíp činnosti a rozdelenie, Základné spôsoby riadenia výstupného napätia a prúdu 
8. DC/DC meniče bez galvanického oddelenia – Rozdelenie, Základné obvodové zapojenia, Principiálne schémy a priebehy elektrických 

veličín 
9. DC/DC meniče s galvanickým oddelením – Rozdelenie, Základné obvodové zapojenia, Principiálne schémy a priebehy elektrických veličín, 

Základné zákony elektromagnetizmu, magnetické materiály a ich vlastnosti, Skineffect vo vodičoch a v jadrách 
10. Striedače - Základné obvodové princípy, Rozdelenie podľa charakteru napájacieho zdroja, Striedače s tranzistorovými spínačmi, 

Vytvorenie trojfázovej sústavy napätí, Cyklokonvertory a striedavé regulátory (Principiálne schémy a priebehy elektrických veličín), 
Jednofázový obálkovo a fázovo riadený cyklokonvertor 

11. Elektromagnetická kompatibilita VPS - Vznik rušivých signálov, Väzby a ich eliminácia, Spôsoby znižovania vplyvu meničov na napájaciu a 
záťažovú site, Účinník 1. harmonickej, celkový účinník, faktor výkonu, harmonické a tvarové skreslenie, obmedzovacie a vyhladzovacie 
členy 

12. Stabilita lineárnych dynamických systémov - Pojem stability lineárneho dynamického systému, Podmienky vzniku nestability, 
Matematická formulácia stability, Vybrané kritériá stability a ich aplikácie 

13. Kvalita regulácie - Intuitívne formulovanie kvality regulácie, Základné kritériá hodnotenia kvality regulácie, Typy regulátorov a 
požadovaná funkcia regulátora, Metódy vytvorenia požadovanej funkcie regulátora 

14. Inštrukčný súbor a inštrukčný cyklus mikropočítača, pamäťový podsystém, funkcia čítača a časovača - Rozdelenie inštrukcií podľa druhu 
operácie, matematický opis, Štruktúra strojového kódu, vykonanie inštrukcie procesora, Rozdelenie pamäťového priestoru, pamäť dát a 
programu, základné dynamické parameter, Vysvetlenie funkcie čítača a časovača, príklad aplikácie, spôsoby konfigurácie, ovládanie, 
prerušenie 

15. Sériová a paralelná komunikácia, prepojenie mikropočítača s okolím - Pripojenie prídavných zariadení k mikropočítaču, Rozdiel medzi 
paralelným a sériovým prenosom dát, Štandardy sériových prepojení, Funkcia master/slave, Programové riadenie a časový rámec 
sériovej komunikácie 

16. Modelovanie výkonových polovodičových súčiastok - Prostriedky, rozdelenie modelov, vlastnosti 
17. Modelovanie výkonových polovodičových súčiastok - Kvázidynamické a dynamické modely tranzistorov pre výkonové aplikácie 
18. Teória automatického riadenia - Regulačný obvod ako systém. Statické a dynamické vlastnosti systému a ich matematická reprezentácia 
19. Teória automatického riadenia - Obrazový prenos lineárneho dynamického systému 
20. Diskrétne riadenie - Výhody a nevýhody spojitého analógového a diskrétneho a číslicového riadenia, Porovnanie výpočtovej rýchlosti a 

presnosti riadenia 
21. Diskrétne riadenie - Voľba vzorkovacej frekvencie, technologické požiadavky na dobu vzorkovania, Obmedzenia a realizovateľnosť 

diskrétnych riadiacich algoritmov 
22. Diskrétne riadenie - Diskrétny charakter výkonových polovodičových meničov, menič ako člen DRVS regulačného obvodu 
23. Diskrétne riadenie - Prevod čísla na časový Interval, ŠIM modulatory, Prúdová ŠIM, Napäťová ŠIM 
24. Diskrétne riadenie - Prevod čísla na časový Interval, ŠIM modulatory, Integrované ŠIM modulátory, ŠIM modulátor ako periférne 

zariadenie DSP, SVM modulácia 
25. Diskrétne riadenie - Vplyv spínacej frekvencie na spínacie straty výkonového meniča a na kvalitu výstupnej riadenej veličiny, skreslenie 

striedavých výstupných veličín 
26. Aktívne filtre a ich riadenie - Princíp riadenia statického VAR kompenzátora (SVC). Výpočet inštalovaného výkonu  
27. Aktívne filtre a ich riadenie - Riadenie PAF, bloková schéma, metódy výpočtu referenčného prúdu 
28. Aktívne filtre a ich riadenie - Riadenie SAF, bloková schéma riadenia, výpočet referenčného napätia a prúdu, Možnosť kompenzácie 

základnej harmonickej 
29. Aktívne filtre a ich riadenie - Riadenie dynamického reštaurátora napätia, bloková schéma, metóda energetickej  náročnosti 
30. Univerzálny regulátor toku výkonu – UPFC - Bloková schéma riadenia, Výhody a nevýhody rozdielnych, zapojení UPFC, Výmena poradia 

PAF a SAF 


