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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
ŠTRUKTÚRA A ZVOLENÉ METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE

Habilitačná práca má 118 strán. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol vrátane úvodu a záveru. Pozostáva z dvoch rozdielnych častí. 
V prvej časti, v kapitolách dva až šesť, je uvedený opis princípov číslicového riadenia a základných typov mikrokontrolérov. Habilitačná práca v druhej
kapitole opisuje metodiku digitálneho riadenia a základné funkcie pri prechode z analógových signálov do číslicového tvaru a pri vytvorení PWM
signálov. Venuje sa tiež základným vlastnostiam a parametrom mikrokontrolérov. Rozšírenou skupinou 8-bitových mikrokontrolérov sa detailne
zaoberá tretia kapitola. V štvrtej a piatej kapitole sú opísané 16 a 32-bitové mikrokontroléry. V šiestej kapitole je uvedený stručný opis digitálnych
signálových kontrolérov so zameraním na digitálny signálový kontrolér (DSC) TMS320F28335 firmy Texas Instrument. 
V druhej časti práce (kapitola sedem) sú uvedené publikované články týkajúce sa výkonových vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov s mäkkým
spínaním, v ktorých boli použité riadenia pomocou mikrokontrolérov, na ktorých sa autor podieľal vo forme konzultácií, alebo ktoré boli priamo
navrhnuté autorom tejto práce. K jednotlivým článkom je uvedený komentár týkajúci sa detailov pri zostavovaní programu pre použité mikrokontroléry
pre daný spôsob riadenia meniča.
Na konci práce sú ako prílohy uvedené programy pre riadenie meničov uvedených v siedmej kapitole.

AKTUÁLNOSŤ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE

Habilitačná práca rieši využitie mikrokontrolérov pre riadenie vysokofrekvenčných polovodičových meničov. Pri použití vysokej spínacej frekvencie
(desiatky až stovky kHz) sa dosahuje zníženie rozmerov a hmotnosti meničov až o viac ako rád, čo má veľký význam pre ich použitie a výrobu.
Predtým sa pre takéto vysoké frekvencie používali analógové riadiace obvody, kvôli ich vysokej rýchlosti. Mali však množstvo nevýhod. Až v
poslednej dobe rozvoj technológie umožnil vývoj a výrobu kontrolérov s dostatočne vysokou taktovacou frekvenciou vhodných pre riadenie takýchto
meničov. Tento vývoj pokračuje, je rýchly, a preto je potrebné ho pozorne sledovať. Pretože využitie mikrokontrolérov poskytuje v súčasnosti mnoho
prínosov a v budúcnosti sa tento trend bude ďalej zvyšovať, považujem tému habilitačnej práce za veľmi aktuálnu.

SPLNENIE STANOVENÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE

Cieľom habilitačnej práce bolo jednak urobiť rozbor a prehľad v rozsiahlej oblasti mikrokontrolérov a jednak uviesť konkrétne aplikácie riadenia
výkonových vysokofrekvenčných polovodičových meničov pomocou mikrokontrolérov.
Tieto ciele habilitačnej práce boli splnené a práca môže slúžiť ako zdroj poznatkov vo vedeckej a pedagogickej oblasti ako aj pre praktické využitie v
priemysle.

HODNOTENIE OBSAHU HABILITAČNEJ PRÁCE

Habilitačná práca Ing. Lacka predstavuje významný príspevok pre teóriu a prax v oblasti mikrokontrolérov a ich využitia pre riadenie meničov
výkonovej elektroniky. Práca obsahuje všetky podstatné časti týkajúce sa problematiky mikrokontrolérov. Po formálnej stránke je habilitačná práca
vhodne rozdelená do jednotlivých častí s logickou následnosťou. Je napísaná jasne a zrozumiteľne so znalosťou veci. 
Otázky do diskusie:
1. Čo bude viac obmedzovať zvyšovanie spínacej frekvencie meničov – vývoj v oblasti výkonových polovodičových súčiastok, alebo vývoj v oblasti
mikrokontolérov ?
2. Vedeli by ste porovnať odolnosť mikrokontrolérov voči rušeniu od výkonových častí vlastného meniča alebo voči rušeniu zvonka v porovnaní s
analógovými obvodmi ?
3. Pri použití budičov s posunom úrovne pre tranzistory na vysokom potenciáli je možné pripojiť mikrokontrolér aj bez galvanického oddelenia.
Odporučili by ste takéto riešenie ?

ZÁVER

Ing. M. Lacka, PhD., poznám veľmi dobre, pretože bol mojím študentom, diplomantom aj doktorandom a v súčasnosti je kolegom na katedre. Už od
svojich študentských čias sa významnou mierou podieľal na výskumných projektoch, ktoré som viedol, a to hlavne oblasti riadenia meničov. Tak tomu
je aj v súčasnosti, o čom svedčia aj spoločné články.
Predložená habilitačná práca Ing. Milana Lacka, PhD. spĺňa všetky kritéria stanovené pre takýto typ práce. Práca je významným prínosom pre výskum
a pre prax. Autor má všetky predpoklady na ďalší rozvoj v tejto oblasti a uplatnenie výsledkov v praxi ako aj vo svojej pedagogickej činnosti.



Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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