
Oponentský posudek na disertační práci  Ing. Libor Kadlčík 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - oponent 1

Oponentský posudek na disertační práci 
 
Název:   Effective Usage of Circuits with Fractional Order in Integrated Circuits 

Doktorand: Ing. Libor Kadlčík 

Oponent: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
Katedra mikroelektroniky, ČVUT fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6 
Tel.: 2-2435 2267, fax: 2-2431 0792, e-mail: husak@fel.cvut.cz 

 
Předložená disertační práce s názvem: "Effective Usage of Circuits with Fractional Order in 

Integrated Circuits" byla vypracována na školicím pracovišti Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně 
pod vedením školitele doc. Dr. Ing. Pavla Horského (ON Semiconductor). Problematika řešená v této 
práci se zabývá výzkumem v oblasti návrhu integrovaných obvodů se zaměřením na nové postupy a 
obvodové topologie pro syntézu a použití obvodů zlomkového řádu. Práce je psána v angličtině. 
 
Obsah práce 

Předložená disertační práce se zaměřila na implementaci obvodů zlomkového řádu v 
integrovaných obvodech s využitím obvodových prvků se soustředěnými parametry (RC žebřík), ale i 
prvků s rozprostřenými parametry (R-PMOScap) s podporou technologie typu analogový CMOS bez 
dodatečných procesních kroků. 

Práce má logickou strukturu informací uváděných v textu (logicky na sebe navazují). Práce je 
zpracována na vysoké obsahové i grafické úrovni, text je zpracován velmi pečlivě, práce se opírá 
o velké množství matematických vztahů a výpočtů s výsledky určenými pro návrh elektronických 
obvodů tvořící jádro práce.  

Autor při zpracování tématu disertační práce se odkazuje na 30 titulů odborných publikací, včetně 
dvou vlastních publikací. Text počínaje kapitolou „Introduction“ je podrobně zpracovaný na 107 
stranách bez literatury, velmi dobře popsané jednotlivé kroky řešení doprovázené matematickými 
zdůvodněními. Práce je psána s velmi pěknou grafickou úpravou s minimem překlepů, obrázky a grafy 
mají velmi pěknou jednotnou grafickou úpravu, jsou graficky vyvážené vůči textu. V práci autor 
používá symboliku uvedenou v seznamu zkratek a symbolů (avšak nejsou zde obsaženy všechny 
použité symboly s vysvětlením jejich funkce, stejně jako chybí jejich fyzikální rozměry). Některé 
drobné nedostatky jsou uvedené v připomínkové části posudku.  

Práce je rozdělena do 5 kapitol. Kapitola 1 představuje matematické základy pro operace 
zlomkového řádu, v kapitole 2 jsou uvedené implementace impedance zlomkového řádu klasickými 
prvky se soustředěnými parametry, kapitola 3 se zabývá návrhem implementace impedance 
zlomkového řádu se strukturami distribuovaných prvků vhodných pro použití v integrovaných 
obvodech, kapitola 4 předkládá použití řešených metod pro implementaci a aproximaci obvodů 
zlomkového řádu v praktických aplikacích a kapitola 5 je závěr.  

Bohužel zde postrádám informace o konkrétních hlavních vědeckých přínosech, kterých bylo při 
řešení disertační práce dosaženo. Z textu práce není zcela jasné, co je vlastním vědeckým přínosem 
práce (možná také proto, že chybí zcela jasně definované cíle, zejména vědecké), předpokládám 
jasné autorovo vyjádření se k této otázce při obhajobě práce.  

Práce je standardně doplněna seznamem použité literatury (seznam vlastních publikací zde 
uvedený není), seznamem zkratek a neúplným seznamem symbolů a přílohami doplňujícími práci. 
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Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Využití obvodů zlomkového řádu je zajímavé téma v oblasti návrhu integrovaných obvodů a lze 
konstatovat, že toto téma je v současné době aktuální. V práci je řešena aktuální problematika, 
zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Elektronika a sdělovací technika“. 

 

Přínos práce 

Výsledky teoretických úvah a návrhů v disertační práci byly demonstrovány několika 
realizovanými integrovanými napěťovými regulátory s cílem dosažení přesné stejnosměrné regulace 
a dobré stability regulační smyčky i bez použití kompenzační nuly nebo příliš velké externí kapacity.  

Přínosy práce lze vidět v ověření skutečnosti, že v integrovaném obvodu jsou nejen snadno 
implementovatelné prvky a obvody zlomkového řádu (bez nutnosti jakýchkoli zvláštních výrobních 
kroků), ale jsou také užitečné při řešení návrhů analogových částí mix integrovaných obvodů, 
například při návrhu přesné a robustní analogové regulace. 

Velmi pozitivně hodnotím, že doktorand provedl přehledné porovnání dosažených výsledků 
s výsledky uváděnými v literatuře v závěrech kapitol 4.1 a 4.2. (str. 76/Tab.4.4 a str. 103/Tab. 4.8). 

 

Publikování jádra práce 

 V předloženém seznamu vlastní publikované literatury je uvedeno 9 záznamů, přičemž se podle 
názvu jeví, že přímý vztah k disertační práci mají 4 publikace. Seznam je doplněný 3 kopiemi 
vybraných publikací s přímým vztahem k tématu disertační práce. Z uvedeného seznamu publikací je 
doktorand u 7 uveden jako vedoucí autor. Ze 4 publikací se vztahem k dizertaci je 1 publikace 
uveřejněná na české konferenci, 1 v českém časopise a 2 v IF časopisech. Vzhledem k aktuálnímu a v 
praxi ověřenému tématu je škoda, že výsledky nebyly více publikovány, zejména v zahraničních 
časopisech. 

 

Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 
zabývá několik let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů. Shrnutím všech dostupných faktů a poznání o 
odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze konstatovat, že se jedná o pracovníka 
s odpovídající vědeckou erudicí. 

 
Formální připomínky 

K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené v následujícím textu: 
 Seznam symbolů (str. 135). Chybí fyzikální rozměry u symbolů. Nejsou uvedeny všechny symboly 

použité v práci, např. zkratka f pro funkci není uvedena, viz. rovnice (1), může dojít k záměně 
s uvedeným symbolem f určeným pro frekvenci, apod. 

 Odkazy na reference. V textu jsou nestandardně některé odkazy v hranaté závorce doplňovány 
ještě další informací uvedenou v závorce, např. [14, Fig. 1], [13, eq. (3)] apod. 

 Názvy tabulek. Standardně bývá zvykem uvádět název nad tabulkou, v práci jsou názvy pod 
tabulkou.  

 Fyzikální rozměry. V textu jsou uváděny fyzikální rozměry [dBS], např. na str. 36/Fig. 2.2/horní 
obrázek, [dBΩ], např. Na str. 94/Fig. 4.26, ale i na jiných místech práce. Jaký je význam uvedených 
fyzikálních rozměrů? Tyto tvary nelze zařadit do základních fyzikálních rozměrů. 

 Nevhodný tvar fyzikálního rozměru ve tvaru Ω.Hz1/2, uvedeno na str. 70/Tab. 4.2. 
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 Chybí popisy u některých os u charakteristik. Každý obrázek s charakteristikou musí mít popsány 
osy x a y, tj. nejenom čísla na osách, ale i označení vynášené veličiny včetně fyzikálního rozměru. 
V práci je používán např. popis osy y přes dvě charakteristiky umístěné nad sebou, chybí popisy 
os x včetně číselných hodnot. Tyto nedostatky lze nalézt u řady obrázků s charakteristikami, např. 
na str. 73/Fig. 4.12, str. 75/Fig. 4.15, str. 98/Fig. 4.29, str. 99/Fig. 4.30 apod. 

 Str. 99/Fig. 4.30. označení osy y „odskočilo“ dolů. 
 Str. 111/7. řádek pod rovnicí (4.82)/výraz ±20 %. Mezi číslem a fyzikálním rozměrem je mezera, u 

ostatních výrazů se stejným fyzikálním rozměrem v práci mezera není. 
 Str. 121/3. řádek zdola/špatný fyzikální rozměr pro teplotu ve tvaru T=175 V. 
 V práci postrádám kapitolu nebo stať s definovanými cíli práce a to především vědeckých cílů. 

 
Dotazy 

 V práci chybí shrnutí vědeckých přínosů, které v dané oblasti vycházejí z původních myšlenek. 
Prosím o informaci, které vědecké přínosy jsou původní, kterých si doktorand nejvíce cení a proč 
je považuje za největší vědecký přínos řešené práce. 

 Kde se výsledky práce konkrétně uplatní a kdy? 
 Jak je možné výsledky a myšlenky uvedené v práci dále rozvíjet? 
 V práci je uvedeno, že návrhy byly realizovány v technologiích ON Semiconductor I3T50 (BCD 350 

nm) a I4TE (180 nm). Bylo by možné návrhy přenést i do jiných podobných technologií jiných 
firem? 

 
Závěry 

Výsledky uvedené v práci považuji za naplňující podstatu disertační práce. Dosažené výsledky 
předložené disertační práce hodnotím jako velmi zdařilé. Doktorand prokázal schopnosti samostatné 
vědecké práce a orientaci v dané problematice.  

Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 
Práci doporučuji k obhajobě pro udělení akademického titulu Ph.D. 
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