
Posudek na disertační práci Ing' Martina Friedla

Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., K2l 7 ,IJnivetzita obrany Brno, Kounicova 65, PS 13, 612 00 Brno
tel 973 442 550, email karel.hajek@unob.cz

PředloŽená disertační práce je součástí vědeckovýzkumných aktivit školicího pracoviště,
bezprostředně na ně navazuje. Hlavní zaměŤeni práce, optima|izace někteých speciálních problémů
syntézy kmitočtoých filtrů je úloha stále velmi aktuální a odpovídá oboru disertace. Doktorand se v
rámci širokého moŽného záběru problematiky soustředil na některé dílčí úlohy syntézy
kmitočtových filtrů, kde jsou dosud problémy s hledáním optimálního řešení a běžni užívatelé
pouŽivají zaběh|á řešení bez snahy o jeho optimalizaci. o aktuálnosti této problematiky svědčí i
velice široká publikační aktivita o této problematice na mezinárodním fóru, a to i přes to, že se
v současnosti Větší publikační úsilí soustřeďuje na syntézu filtrů pro integrované technologie.

Je ovšem téžpotÍebakonstatovat,žev obecné rovině jde o velmi náročné arozsáh|étéma,ato
jak z hlediska velké šířky dostupných pramenů, které je nutno do hloubky prostudovat, tak i
z hlediska náročnosti i potřeby velké míry teoretických znalostí i praktických zkušeností v této
oblasti. Svědčí o tom i rozsah období mnoha let, po které nejsou t},to problémy dořešeny. Doktorand
se zaměřil na poměrně širokou problematiku a to jak na problémy optimalizace vlastnosti tzv,
ztrátových stavebních bloků 2. Íadu s moderními aktivními prvky, tak i následně na metodiku
syntézy a optimaltzaci filtrů i'yšších řadů realizovaných simulací RLC prototypů s těmito aktivními
bloky. Vesměs doktorand volil odpovidajíci metodiku, kdy postupoval od ana|ýzy problému přes
modelováni a rizné varianty syntézy až po experimentální ověřováni. Zpracoval tak poměrně
rozsáhlou práci, coŽ odrážíjak velké šířce problematiky, tak i rozsahu experimentálního ověřování.

Zakonkrétní původní přínosy autora považuji zejména:

1. Rozbor vlastností tzv. ztrátoých syntetických prvků a na jeho základě provedené opttmalizace,
které zlepšují reálné jejich vlastnosti při jejich použití (citlivosti, rozptyl hodnot stavebních
prvků, vliv reálných vlastností aktivních prvků).

2. Rozbor parametrů a vlastnostítzv.bezeztrátového sériového rezonančního RD obvodu azávěry
ohledně jeho moŽného .i,yužití v obvodech filtrů pásmových zádrži a filtrů vyšších řádů
s nulovými body přenosu'

3. Rozpracování možností kompenzace zttát u tzv, ztrátových syntetických prvků a následně
optima|izace filtrů vyšších řádů jak bez nul přenosu, tak i nulami přenosu s vyuŽitím těchto
prvků'

4. Novou metodu optimalizace filtrů aktivních pásmových propustí rea|tzovaých jako vázané
obvody pomocí jednoduchých cíleně ztrátových funkčních bloků.

Kromě toho je nutno ocenit jak cílevědomé praktické ověřování teoretických výsledků, tak i
značnou schopnost aplikovat týo poznatky pro konkrétní aplikace.

K předložené práci týo odborné a metodické připomínky:
- Ne zcela vhodný přístup ke klasifikaci syntetických ztrátových prvků (tab . 2.2 a tab . 2.9 , s. 9

a2I). Z použítí tohoto přístupu pak pramenily některé chyby. Např. použivání symbolického
ideálního zesilovače je moŽné jen pro typy I-III. U typů IV a V nejde o ideální neinvertující
zesilovač napětí. Dále je při klasifikaci těchto syntetických prvků vhodnější vyjit z obecné



klasifikace bloků 2. ŤádŮ ARC. To by disertantovi ušetřilo následnou práci v citlivostní

atalýze a způsobech optimalizace. Dospěl by i kpoznáni, že pro typ III je vhodnější

uvažovat R,:R a Q de|rnovat poměrem C. S nevhodnou definicí zesilovače pro SI typu

Vsouvisí i nevhodná diskuse zýšení zesílení zesilovače v zapojeni zobr. 2,)'9, s. 32,

Vhodnější je přístup s blokem 2. Ťádu a parametrem k |2].
- s. 34 obr. 2.2O - nevysvětleno, že zvýšením kladné zpětné vazby je náhradní schéma SI

sloŽitější a vede ke sníŽení strmosti ze 40 dBldec na20 dB/dec.
. s. 39 Tab.2.16 a s. 42 obr,2,30 - pro praktický návrh je vhodnější zkoumat citlivost na

hodnotu Q neŽ citlivost na poměr R1/R2
- kap. 3.4 Spíše než o optima|izaci cestou cíleně Ztrátových obvodů, jde o rozbor vlivu použití

ztrátových v obvodech s nulami přenosu. Pro cíleně ztrátové obvody by bylo jako výchozí

obvody vhodnější použítjednostranně zakončené RLC prototypy, jak je to pouŽito v kap. 3.5
(nedocházelo by ke sniŽování přenosu a ýsledné charakteristiky by mohly byt téměř totožné

s výchozími).

Formální struktura diser1ace vyhovuje všeobecným poŽadavkům. Forma zpracováníje na velmi

dobré úrovni, nicméně mám následující připomínky:
. S' 1l - proměnná p - kurzívou
- s. 1 - vztah(1.2)-Vhodnějšívyjádřitobecnýtvarpřenosovéfunkce -zdetvarproDP

- s. 1 - formulace přenosové funkce (předposlední odstavec) _ poněkud nevhodná.
- s. 3 - obr. 1.3 c) - poněkud zastaraIý z hlediska současné číslicové techniky
- s. 3+ _ zapojení s aktivním (syntetickým) prvkem'.''aktivní a syntetický vyjadřují dosti

odlišné pohledy
- s. 4 - standardní oZ s napět'ovou zpětnou vazbou. ..jen v pásmu niŽších kmitočtů. ...
- s. 5 - obr. 1.5 - Nevhodné popisy, např. jaký rozdi| mezi RCD a ARC, vhodnější RCD neŽ

CRD
- s. 65 - .. .zttžÍ. (U obr. . .. správně . , . ztrát (u obr' . ..
- s. 7 - 1. odstavec - nevhodná klasifikace - lépe bloky ARC 2. řádu a dále obvody se

syntetickými prvky (SI, D- FDNR) není vhodnéŤadit obvody FDNR do bloků ARC 2' Ťá.du
- s.34 - obr. 2.22 nep|atí totožnost mezi druhým a třetím obrázkem
- s. 341 - SI V. v obvodu .. 'správně bez tečky... SI V v obvodu
- s' 35, 36 - vztah (2,?0) a (2'33) - symbol Q nemá blýt tučně
. s.37 - obr. 2.25 má],o vysvětlující text popisu obrázku
- s. 38 - obr. 2.29 a k němu vysvětlující text - změna R4 dominantně mění přenos pro f0 a ne

pÍo Q
- s. 39 * tab. 2.16 a s. 42 obr.2.30 - pro praktický návrh je vhodnější zkoumat citlivost na

hodnotu Q než citlivost na poměr R1/R2
- s. 50 _ obr' 3.I3 - v popisu není jasné, o variaci jakých parametrů jde.
- s. 53 _ obr. 3 '2I a 3.22 v popisu DP 500 kHz a|e podle textu by mělo jít o HP 1 MHz
. u někteých grafu pro lepší orientaci by měla bý použita i svislá mŤiŽka

Otázkv pro doktoranda:
1. Proč je vhodnější zkoumat obvody ARC 2. řádu s jedním oZ jako bloky sOZ a ne blok-l se

zesilovačem napětí.
MůŽete uvést konkrétní příklady efektivnosti návrhu kmitočtoých f,rltrů váni prezentovanými

postupy v porovnání se stávajícími postupy?



Závěr:
ro.''tut.'1i, že pŤeďIožená disertace odpovídá oboru.disertace, je aktuální, má charakter tvůrčí

vědecké práce a obsahuje původní ýsledky, které byly publikovany v dostatečné míře na

odpovídajícím foru. Výše uvedené připomínky a nedostatky částečně vyplyvají z náročnosti

problematiky a nesniŽují celkovou vědeckou hodnotu disertace pod přijatelnou uroveň. Proto

konstatuji, Že disertační práce odpovídá obecně uznávaým poŽadavkům kudělení akademického

titulu a doporučuji práci k obhajobě.

V Brně dne 16. 4.2014


