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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE

Tento posudek je vypracován na základě žádosti děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích v souladu s požadavky
Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005.

Výkonové polovodičové měniče patří v současné době k naprosto nepostradatelným prvkům nejen v oblastech výkonových polovodičových systémů
ale i v dalších oblastech elektrotechniky. Jejich nejnáročnější částí je právě řízení, které je mnohem komplikovanější vzhledem k rychlým
elektromagnetickým dějům a požadovaným algoritmům řízení. Toto řízení je prováděno prostřednictvím mikropočítačových systémů osazených
nejmodernějšími klasickými nebo signálovými procesory. Mikropočítačové řídicí systémy se tak stávají neoddělitelnou součástí každého
polovodičového systému. Současný stav v oblasti vývoje výkonových polovodičových a mikropočítačových systémů dovoluje realizovat i výpočetně
náročné algoritmy řízení, které jsou nezbytné zejména pro techniky měkkého spínání.

Předložená habilitační práce se věnuje problematice mikrokontrolérů využívaných pro řízení. Práce obsahuje dvě části, přičemž první část je věnována
popisu digitálního řízení a širokému přehledu jednotlivých mikrokontrolérů s ohledem na použití pro řízení polovodičových měničů. Druhou část pak
tvoří soubor publikovaných nejvýznamnějších příspěvků spolu s autorovým komentářem u každého z nich. Obsahově je tedy rozdělena do osmi
kapitol, seznamu literatury a příloh. Sedmá kapitola tvoří výše uvedené komentované příspěvky. Téma, kterému se práce věnuje, je aktuální a plně
spadá do oboru habilitace.

Cílem předložené habilitační práce je poskytnout široký přehled v oblasti moderních mikrokontrolérů využívaných pro řízení polovodičových měničů.
Stejně tak prostřednictvím komentovaných příspěvků druhé části vysvětlit principy řízení měničů s ohledem na využití a nastavení periferií použitých
mikrokontrolérů.
V úvodních kapitolách práce se autor věnuje vysvětlení základních principů digitalizace signálu. Zde se autor zaměřuje na požadavky pro A/D
převodníky a vlastnosti těchto převodníků u jednotlivých typů mikrokontrolérů. Součástí těchto kapitol jsou také principy tvorby PWM signálů
analogovou a digitální technikou. Stejně jako u A/D převodníků jsou tyto principy uváděny ve vztahu k jednotlivým typům mikrokontorlérů různých
výrobců.

Další kapitoly jsou věnovány přehledu celé škály mikroprocesorů, mikropočítačů a mikrokontrolérů. Nejprve jsou autorem popsány základní vlastnosti
a parametry mikrokontorlérů, stejně jako přehled jejich výrobců. Dále následuje popis konkrétních vybraných typů mikrokontorlérů členěných podle
šířky datového slova. Součástí je také popis digitálních signálových mikrokontrolérů. Tato kapitola přináší podrobný přehled základních vlastností s
ohledem na jejich využití v měničové technice.

Druhá část práce je tvořena vybranými publikacemi, které jsou opatřeny autorovými komentáři. Tyto články jsou zaměřeny na řízení vybraných typů
DC-DC měničů s využitím moderních signálových mikrokontrolérů. V rámci komentáře je pak uveden popis řízení ve vztahu k použitému
mikrokontorléru zejména k využití jeho potřebných periferií pro řízení měkkého spínání. Tyto metody řízení pak dokazují nepostradatelnost
výkonných mikropočítačových systémů. Součástí této práce je také výpis zdrojových kódů řízení měničů uvedených v jednotlivých publikacích.

Uvedené kapitoly jsou taktéž doplněny grafickými výstupy popisující vlastnosti a principy jednotlivých metod řízení.

V závěru práce je uvedeno shrnutí a výhody využití mikrokontorlérů v mnoha oblastech průmyslu především s ohledem na úspory elektrické energie,
komfort komunikace s uživatelem i zvyšující se inteligenci zařízení. Tímto je také naznačen i budoucí směr výzkumu a odborného zájmu habilitanta.

Habilitační práce má dobrou formální úroveň. Vyznačuje se srozumitelným výkladem a vyváženým přístupem mezi teoretickým základem a
experimentálními výsledky. Jednotlivé kapitoly práce vytvářejí logickou návaznost řešených problémů umožňující dobré seznámení se s danou
problematikou. Dobrou úroveň má rovněž grafické zpracování práce. Některé obrázky v článcích jsou však různé kvality, stejně tak i průběhy uvedené
v první části. V práci rovněž chybí seznam symbolů a značek uvedených v článcích, jenž by napomohl k přehlednosti a srozumitelnosti uvedených
výrazů.

Dotazy a připomínky, které uvádím, nesnižují v žádném případě dobrou úroveň této habilitační práce a jsou určeny především k diskuzi při vlastní
obhajobě:

    Část komentářů práce by mohla být doplněna blokovými schématy jednotlivých metod řízení a napojení periferií k měniči.
    Čím je dán požadavek počtu bitů u převodu z analogového signálu na číslicový?
    Jaký typ přerušení je využit u řízení v článku uvedeném v kapitole 7.1?
    V článku uvedeném v kapitole 7.2 pracuje A/D převodník nepřetržitém módu. Nemá vliv nesynchronizování s řízením PWM na výsledné měřené
hodnoty? Bylo toto nějakým způsobem zjišťováno?



Některé uvedené metody jsou známé a v dostupné literatuře zpracované, některé naopak nejsou běžně publikované a v praxi ověřené.
Práce vykazuje velmi dobrou úroveň z hlediska pedagogického i vědecko-výzkumného a jasně naznačuje zaměření vědeckých, odborných i
pedagogických aktivit autora v oblasti mikroprocesorové techniky. První část práce i část komentářů lze velmi dobře využít pro pedagogickou činnost.

Ing. Milan Lacko, PhD. je dle přiloženého seznamu autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých publikací. Stejně tak je spoluautorem 2
patentových přihlášek a řešitelem několika projektů. Jádro habilitační práce je tudíž dostatečně publikováno. Při její tvorbě autor prokázal vysokou
vědeckou erudici a velkou míru pedagogicko-didaktických schopností potřebných k získání vědeckopedagogického titulu „docent“. 

Z výše uvedených skutečností

                     doporučuji

habilitační práci k obhajobě před Vědeckou radou Fakulty elektrotechniky a informatiky v Košicích.

Mohu konstatovat, že Ing. Milan Lacko, PhD. je odborník s vědeckou erudicí a pedagogickými zkušenostmi a se svou habilitační práci vyhovuje
podmínkám pro udělení vědecko-pedagogické hodnosti „docent“.

V Ostravě, 15. 8. 2018
    

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
                    
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektroniky
        

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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