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POSUDEK DOKTORSKÉ PRÁCE
Ing.Zoltána Szabó

Pøíspìvek k optimální syntéze filtraèních obvodù
,., ~ .c

Doktorská práce se na 119 stranách textu se 64 citacemi literatury a 8 odkazy na .vlastní -
vesmìs spoluautorské-texty zabývá vysoce aktuální problematikou syntézy kmitoètových
filtrù se zamìøením na èíslicovì øízené analogové filtry, EMC filtry a pøedevším na filtry se

. ztrátovými aktivními bloky. Tato tøi témata jsou zpracována v samostatných blocích
doktorské práce s dílèími závìry a zobecnìními. V úvodu práce autor pøehlednì zpracoval

. vlastnosti moderních operaèních zesilovaèù ve vztahu k aktivním RC filtrùm na vyšší
kmitoèty v oblasti jednotek MHz. Práce dále obsahuje ponìkud neorganicky pøièlenìnou
kapitolu vìnovanou mìøení koncentrace vzdušných iontù, kde je diskutována možnost
aplikace filtraèních technik i do oblasti jednotek Hz až nanoHz.
Konstatuji, že doktorská práce Ing. Zoltána Szabó , zamìøená na øešení problémù syntézy
kmitoètových filtrù, zcela odpovídá oboru Teoretická elektrotechnika a j~ aktuální z hlediska
souèasného stavu vìdy .ve svìtì. Dokladuje to znaèná publikaèní èinnost, která je tomuto
oboru vìnována v èasopisech a na vìdeckých konferencích na celém svìtì.
Vlastní téma práce-syntéza kmitoètových filtrù- je nároèné z hlediska potøebných teoretických
znalostí a neobejde se bez experimentálních ovìøování teoretických závìrù a systematického
získávání praktických zkušeností z realizace konkrétních aplikací, které zpìtnì ovlivòují
teoretické pøedpoklady. V tomto ohledu je tedy pøedložená práce souborem teoretických
analýz, simulací a experimentálních výsledkù s praktickými závìry, využitelnými jak v teorii
filtrù, tak v inženýrské praxi pøi jejich konkrétním návrhu. Je zøejmé, že práce vychází ze
široké základny vìdeckovýzkumných aktivit Ústavu teoretické a experimentální
elekfiotechnikya navazuje na výsledky systematické práce školitele v tomto oboru. Vyplývá
to pøedevším z citované literatury, kde je témìø 30% citací publikovaných pracovníky tohoto
ústavu. To považuji za velmi cenné zejména z hlediska "integrálu práce" na jednom tématu,
kde lze pak právem oèekávat pøínosy pro teorii i praxi. Na druhé stranì se však jen velmi
tìžko hodnotí osobní pøínosy v dlouhodobé kolektivní práci, zvláštì když je doktorská práce
psána v trpném rodì -bylo udìláno, navrženo, zmìøeno. Zejména pro závìreènou kapitolu,
která hodnotí dosažené výsledky by zde byla vhodnìjší "Ich forma".
Pùvodní pøínosy autora jsou zejména v analýze reálných vlastností ztrátových prvkù pro
cílenì ztrátové filtry typu dolní a horní propusti a zpracování programu pro návrh cílenì
ztrátových filt~. Neménì cenným pøínosem autora je návrh modelù øady EMC filtrù. Pro
praxi jsou cenné i závìry týkající se vlastností øady typù operaèních zesilovaèù, které
významnì ovlivòují dynamické a kmitoètové vlastnosti aktivních filtrù. Znaèný rozsah
experimentálních prací, který dokladuje èi rozporuje teoretické závìry a zažité konvence je
rovnìž nepøehlédnutelným pøínosem práce. Pøesah teoretické elekfiotechniky do
experimentální elekfiotechniky je ostatnì pro celou práci zcela typický. Je zøejmé, že v rámci
doktorské práce vzniklo experimentální pracovištì, které umožòuje ovìøovat teoretické
pøedpoklady a návrhy filtrù a zpìtnì tak pøispívat k rozšiøování teoretických znalostí a
v neposlední øadì posuzovat vliv nejrùznìjších parazitních jevù, které nelze teoreticky zcela
postihnout. Tento "vedlejší pøínos" doktoranda považuji za významný zejména z hlediska
dalších prací, které v tomto oboru budou- a mìly by- na ÚTEE navazovat.
Konstatuji dále, že jádro doktorské práce bylo na potøebné úrovni publikováno na
mezinárodních symposiích PIERS (2009), mezinárodních konferencích ICM (Measurement
2009) a AMTEE. Ing.Szaboje také spoluautorem patentní pøihlášky na iontový filtr.
Ze seznamu vìdecké èinnosti i z pøedložené práce vyplývá, že Ing.Szabó je pracovníkem
z .vìdeckou erudicí a že jeho další pùsobení ve vìdecké funkci na ÚTEE bude pøínosem pro
rozvoj vìdy a techniky.
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Foffilální zpracování doktorské práce vyhovuje všeobecným požadavkùm a grafické a textové
zpracování má celkovì výbornou úroveò. Drobné nedostatky typu pøeklepù, chybných
odkazù a opomenutí nijak nesnižují celkovì velmi dobrý dojem z práge. Nìkteré z nich
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uvádím:
- obrázek 3.4.8. na stranì 56 dole má text až pod obrázkem 3.49 na následující stranì a

jde tedy o "dvojchybu".
- na stranì 68 chybí odkaz k textu na obr.4.2, který již textový procesor sám vyhodnotil

. jako chybu: "CHYBA-nenalezen zdroj odkazu"
- na str. 70-poslední odstavec -"vìdìno"-má být "vedeno"
- na str.80- odstavec ad b) pøed TESLA BM 595 chybí sloveso
- na str .115 -pøedposlední odstavec je chybnì uvedeno velké poèáteèní písmeno u slova

"aspiraèní"- v seznamu zkratek není uvedena zkratka RCD
Jako obecnou výtku uvádím ještì: v øadì konstatování v,práci nelze jasnì oddìlit poznatky
získané z literatury, "kolektivní" poznatky spoluøešitelù zUTEE a vlastní poznatky autora.
Otázka pro doktoranda:

1. Popište experimentální zaøízení pro testování filtrù a struènì uveïte ovìøenou
metodiku mìøení.

Závìr:
Konstatuji, že pøedložená doktorská práce Ing.Zoltána Szabó :

- odpovídá svým námìtem oboru disertace a je aktuální z hlediska souèasného stavu

vìdy
- byla dostateènì publikována na mezinárodních symposiích a konferencích a

publikacích FEKT VUT v Brnì uveøejnìním klíèových poznatkù práce
- prokazuje spolu s bodovým hodnocením jeho vìdecké èinnosti- vìdeckou erudici

autora
Protože výše uvedené pøipomínky nesnižují vìdeckou hodnotu práce a její celkové vyznìní
odpovídá obecnì uznávaným požadavkùm kladeným na doktorské práce

doporuèuji práci k obhajobì. (, í

V Brnì dne 1. srpna 2012
Ing.Bohumil Král, CSc.
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