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Circuits and Systems Research Centre, University of Limerick 
 

 Circuits and Systems Research Centre je výzkumné pracoviště, které je součástí Katedry 

elektroniky a počítačů (Department of Electronics and Computer Engineering) první plně irské vysoké 

školy University of Limerick. Jejich výzkum se v poslední době orientuje nejen na návrh AD a DA 

převodníků a jejich kalibraci ale také na modelování napájecích obvodů a v souvislosti s tím i na návrh 

filtrů a operačních zesilovačů. 

 Každé odvětví výzkumu má pak svého vedoucího pracovníka se zahraniční praxí. I když 

jednotlivé výzkumné skupiny pracují odděleně, všichni se čas od času schází a probírají své výsledky a 

aktuální stav výzkumu a navzájem si radí. Právě na těchto schůzích mi kolegové ochotně radili a 

pomáhali s návrhem některých analogových bloků. 

 

Cíle stáže: 
 

 Po předchozí dohodě s Dr. Brendanem Mullanem bylo hlavním cílem stáže navrhnout 

potřebné analogové funkční bloky pro použití v SC filtru a s nimi pak sestavit filtr a jeho parametry 

optimalizovat na skutečné parametry použitých bloků. Výsledky optimalizace byly plánovány 

publikovat na konferenci. 

 

Pracovní náplň 
 

 Ihned po příjezdu do Limericku jsem se spolu s doktorandy, pracovníky CSRC a mým irským 

školitelem Dr. Brendanem Mullanem účastnil šesti-denního kurzu věnovanému návrhu digitálně 

analogových převodníků, kde se školitel Marcel J.M. Pelgrom věnoval i problémům spínaných 

obvodů. Materiály z jeho přednášek se mi poté velmi hodili při mé další práci.  

 Poté jsem se pod dohledem Dr. Mullaneho věnoval hlubšímu studiu návrhu analogových 

bloků pro obvody se spínanými kapacitami (SC), především návrhu vhodných operačních zesilovačů – 

jak z hlediska topologie tak i jejich vlivu na funkci obvodu. K tomu mi byl dán k dispozici počítač s 

přístupem na server s profesionálním návrhovým prostředím. Vybrané topologie operačních 

zesilovačů a ostatních analogových bloků jsem pak navrhl a odzkoušel v simulačním programu. 

 Navržené bloky jsem poté využil pro sestavení SC banky filtrů. Jednotlivé funkční bloky jsem 

poté optimalizoval vlastními optimalizačními algoritmy a jejich optimalizaci publikoval na konferenci 

IET Irish Signals & Systems Conference 2014.  

 Do konce stáže jsem pak pracoval na vylepšení optimalizačních algoritmů, tak aby 

optimalizační procedura co nejrychleji konvergovala. V tom budu pokračovat i nyní po svém návratu. 



Citace publikovaného konferenčního příspěvku: 

 

Nahlik J., Mullane B., Hospodka J., Sovka P. and O'Hare D.: “Optimized Switched Capacitor Biquads 

for Two-channel Quadrature-mirror Filter Bank”, IET Irish Signals and Systems Conference ISSC '14, 

UL, Limerick, Ireland, June 2014. 

 

Cesta 
 

 Do Irska se dá asi nejlépe dopravit Letecky a to přímým letem z Prahy do Dublinu. Do 

Limericku pak přímo z letiště jede autobus. Autobusy většinou staví v universitním kampusu, který je 

od centra města vzdálen asi 4 km. Cena letenky závisí na turistické sezóně - v období od června do 

září je to obvykle kolem 120€ s jedním 20kg zavazadlem, ale v období irských svátků je i o 50% vyšší. 

Mimo sezónu pak cca 100€. Autobus pak vyjde na cca 20€. 

 

Ubytování 
 

 Z důvodů snížení nákladů na ubytování jsem si přes inzerát pronajal pokoj v rodinném domku 

(cena kolejí v kampusu byla o cca 40% vyšší), který byl od universitního kampusu vzdálen cca 3 km a 

kde jsem bydlel společně s dalšími čtyřmi nájemníky. Měl jsem přitom štěstí, že můj budoucí irský 

kolega byl ochoten se podívat na stav domku a pokoje před mým příjezdem, takže jsem měl hrubou 

představu o skutečném stavu nemovitosti. Domek měl dvě koupelny, plně vybavenou kuchyň a 

plynový kotel na vytápění a ohřev vody. To se ukázalo později jako nevýhoda. Plyn je totiž v Irsku 

docela drahý a tak jsme mohli v zimě topit maximálně 2-3 hodiny denně. I tak jsme ale výrazně 

překročili limit vyhrazené částky na energie (je třeba dodat, že Irové většinou nemají domky 

zateplené a průměrná teplota v zimních měsících se pohybuje okolo +5ᵒC).  

 

Stravování 
 

 Nenašel jsem zde klasickou menzu se studentskou slevou, ale kampus je protkán systémem 

restaurací a kaváren, kde se lze celkem dobře najíst s cenami kolem 7€ za hlavní chod. Také je zde 

malý obchod s potravinami, který je ale cca o půlku dražší než obchody mimo kampus. Pokud si 

člověk přeje podpořit místní zemědělce a přitom si udělat hezkou procházku okolo řeky, pak se dá 

koupit čerstvá zelenina, ovoce, sýry... každou sobotu na tržišti Milk-market v centru města. 

 

Lidé a jazyk 
 

 Irové jsou obecně vstřícní a ochotně vám se vším pomohou a ukáží, co a jak. I když mají svůj 

vlastní jazyk povinně vyučovaný na školách, tak vzhledem k jejich historii je v Irsku hlavním jazykem 

stále Angličtina. Na Irštinu ale občas narazíte při běžném hovoru, kdy použijí nějakou z častých frází. 

Jsou ale oblasti (převážně severozápad země), kde je Irština dominantní (např. Aranské ostrovy, kde 

se Angličtina učí ve škole až jako druhý jazyk). Na všech ukazatelích je také nejprve uveden irský 

název a poté teprve anglický. S tím můžete mít problém převážně při používání navigace – moje 

navigace měla v sobě pouze irské názvy, ale adresu mého ubytování jsem měl napsanou v Angličtině. 
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