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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
ZAMERANIE A CELKOVÝ PREHĽAD PRÁCE

Predložená habilitačná práca sa venuje problematike využívania mikrokontrolérov v oblasti riadenia výkonových meničov. Práca je obsahovo rozdelená
do siedmych kapitol. Kapitoly 2 až 6 tvoria teoretickú časť práce a dá sa konštatovať, že táto časť práce má prevažne pedagogický charakter. Kapitolu
7 tvorí súbor troch najvýznamnejších príspevkov autora publikovaných v odborných a impaktovaných časopisoch s komentárom vysvetľujúcim
aplikačné problémy a súvislosti pri použití mikrokontrolérov. Obsahovo teda tvorí vedecko – aplikačnú časť práce.

PRÍSTUP HABILITANTA K ZVOLENEJ PROBLEMATIKE

Cieľom práce je ozrejmiť široké pole rôznych rodín a značiek mikrokontrolérov s ohľadom na ich využitie pri riadení výkonových meničov. Habilitant
rozdelil prácu do siedmych kapitol. Úvod práce je venovaný digitálnemu riadeniu s poukázaním na výhody a nevýhody riadenia tohto typu. Bližšie sa
venuje dvom najpoužívanejším perifériám, AD prevodníku a PWM modulátoru. Autor poukázal na základné vlastnosti týchto periférií, ktorými sú
vstupný rozsah, rýchlosť prevodu, rozlíšenia príp. počet vstupných kanálov. V prípade PWM periférie, práca popisuje princíp vytvárania PWM signálu
opäť s uvedením základných parametrov. Oceňujem uvedenie a popis rôznych špecifických funkcií (bloky PWM chopper či blok trip-zone) spojených
s aplikáciou vo výkonovej elektrotechnike, pretože práve tieto „perličky“ poukazujú na vysokú odbornosť a znalosť habilitanta. Kapitolu uzatvára
prehľad rôznych výrobcov mikrokontrolérov a zosumarizovanie dnes najčastejšie používaných typov mikroprocesorov. 
Nasledujúce 3 kapitoly sa postupne zaoberajú 8, 16 a 32-bitovými mikrokontrolérmi, kde sú postupne uvedené historicky sa vyvíjajúce modifikácie
jednotlivých procesorov od vybraných výrobcov, ich vnútorné topológie s uvedením predností jednotlivých typov a ich vhodnosti pre určitý typ
aplikácie. Kapitolu uzatvárajú dnes asi najviac skloňované procesory s jadrami ARM, ktoré vďaka svojim vnútorným topológiám budú pravdepodobne
postupne vytláčať všetky ostatné typy mikrokontrolérov.
Predposledná kapitola je venovaná mikrokontrolérom typu DSC. Tieto sú ešte stále najviac využívané v sfére elektrotechniky pri riadení v reálnom
čase. Ako aj autor uvádza ide o hybrid, o spojenie mikrokontroléru a digitálneho signálového procesora. Z pohľadu implementácie týchto typov
mikrokontrolérov, mi tu trochu chýbalo obšírnejšie popísané používanie procesorov s pevnou a plávajúcou desatinnou čiarkou s uvedením súvislosti s
týmito architektúrami. Aj napriek tomu, však vysoko hodnotím prehľad a do detailov uvedené znalosti v práci spomenutých architektúr
mikrokontrolérov, čo opäť poukazuje na vysokú odbornosť habilitanta v tejto oblasti.
Posledná kapitola uvádza príklady riadenia DC-DC meničov za pomoci využitia mikrokontrolérov. Prvým príkladom je riadenie meniča realizovaného
pomocou dvoch mikrokontrolérov 8051, a ako aj autor sám uvádza, išlo o prvé aplikovanie mikrokontrolérov na pracovisku KEM. Išlo o aplikáciu
mäkkého spínania, kde úlohou nadradeného mikrokontroléra bol výpočet fázového posunu za pomoci rýchlych externých AD prevodníkov. Túto
informáciu následne využil podradený mikrokontrolér ktorý spínal výkonové prvky. V tomto prípade nešlo ešte o úplné číslicové riadenie, pretože
regulátor bol v analógovej forme. 
Druhým príkladom uvedeným v kapitole 7.2 je príklad DC-DC meniča určeného pre zváracie aplikácie. Tu už bol použitý DSC TMS 320F28335 ,
procesor s plávajúcou desatinnou čiarkou. Ide o aplikáciu so spínacou frekvenciou 100 kHz, s dvomi diskrétnymi PI regulátormi pracujúcimi v 200
kHz slučke. Topológia regulátorov je uvedená na obr. 3 v danom vedeckom článku. Aj v tomto prípade ide o menič využívajúci planárny transformátor
a ako je uvedené v článku, menič vykazuje účinnosť na úrovni 94 %, čo je veľmi dobrá hodnota vzhľadom na parametre meniča.
Tretím príkladom je opäť aplikácia DC-DC meniča s bezstratovou odľahčovacou sieťou a jedným spínačom v riadenom usmerňovači na sekundárnej
strane meniča. Článok opäť detailne popisuje princíp činnosti s uvedením nameraných priebehov dokazujúcich, že ide o mäkko spínaný menič. Aj v
tomto prípade išlo o využitie DSC TMS 320F28335, avšak bez akéhokoľvek merania a regulácie, čo tento procesor asi veľmi nevyťažovalo. Keďže sa
nevyužíval ani AD prevodník, neviem akým spôsobom a či vôbec bola riešená určitá bezpečnosť meniča (nadprúdová či prepäťová ochrana.).
Téma habilitačnej práce jednoznačne patrí do oboru habilitácie, ktorým je silnoprúdová elektrotechnika. Aktuálnosť práce je veľmi vysoká a jasne
naznačuje profesné zameranie vedeckých i pedagogických aktivít autora.

OTÁZKY A PRIPOMIENKY KU PRÁCI

Otázky a pripomienky, ktoré uvádzam v žiadnom prípade neznižujú úroveň práce, sú určené hlavne ku diskusii pri obhajobe práce:
Pripomienky:
Tab. 1 . Asi by bolo vhodné spomenúť rozsah prevodníkov aj 3.3V, vyskytuje sa to dosť často.
Str. 13. Prečo ste sa vyhli spomenutiu angl. pojmu dead-time, je už tak zaužívaný, že mi v tejto časti chýbal.
Otázky:
1.    Kapitola 7.2 Bola uskutočnená synchronizácia ADC a PWM?
2.    Ako vidíte budúcnosť DSC voči procesorom ARM?

PLNENIE PREDPÍSANÝCH KRITÉRIÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH



1.    Pedagogická činnosť
Habilitant je spoluautorom dvoch skrípt a vedie veľký počet predmetov, či už v prednáškovej forme (Mikroprocesorová technika, Digitálne signálové
procesory) alebo vo forme cvičení (11 predmetov v období od roku 2005). 
2.    Vedecká publikačná činnosť
Habilitant je autorom viac ako 40 vedeckých prác, z toho 3 karentované časopisy.
3.    Uznanie vedeckou komunitou
Habilitant má 16 citácií, z toho 6 v citačných databázach WoS/SCOPUS a dostatočný iný počet uznania vedecko-pedagogickou komunitou (1 patent,
vedenie projektu VEGA, účasť na iných projektoch APVV, KEGA, VEGA, štrukturálne fondy).
Konštatujem, že habilitant spĺňa každé z požadovaných kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu „docent“ na TUKE.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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