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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Oblast měničových aplikací se stejnosměrnými měniči do širokého spektra aplikací je podrobena velkému tlaku praxe na zvyšování jejich účinnosti. Ke
zlepšování tohoto parametru vedou dvě cesty: První cestou je zavádění moderních polovodičových součástek s výrazně lepšími, zejména dynamickými
vlastnostmi, které ovšem dosud pro praktické rozšíření vykazují řadu nevýhod, druhou cestou je využívání topologií měničů, které doplňkovými
obvody a speciálními algoritmy řízení dokážou ztráty v měničích snížit. Souhrně jsou tyto techniky označovány jako měkké spínání součástek v
polovodičových měničích. Technika měkkého spínání vykazuje nejen zlepšení parametru účinnosti, ale např. také zlepšení EMC polovodičových
měničů v širokém spektru aplikací a výkonů. 
Je tedy zřejmé, že uvedená problematika se stává významným programem řady výzkumných pracovišť na celém světě, což je doloženo množstvím
publikací (55), z nichž sice 15 položek vychází z pracoviště habilitanta, avšak i zbývající část svědčí o velkém zájmu řešitelů o tento obor. 
Lze tedy v plné míře potvrdit aktuálnost řešeného tématu stejnosměrných měničů s měkkým spínáním v kontextu celosvětového výzkumu v oboru
polovodičových měničů.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitační práce dokladuje dlouholetou činnost habilitanta v oboru tématu habilitační práce. Tomu odpovídá jak metoda zpracování samostatné
habilitační práce, tak metody využité při vlastní výzkumu nových topologií měničů. Co se týká zpracování habilitační práce, je její vlastní slovenský
text doplněn textem již publikovaných příspěvků ve významných a vysoce ceněných publikačních titulech. 
[47]. J. Dudrik, M. Pástor, M. Lacko and R. Žatkovič, "Zero-Voltage and Zero-Current Switching PWM DC–DC Converter Using Controlled
Secondary Rectifier With One Active Switch and Nondissipative Turn-Off Snubber," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 33, no. 7, pp.
6012-6023, July 2018, 
[48]. J. Dudrik, M. Bodor and M. Pástor, "Soft-Switching Full-Bridge PWM DC–DC Converter With Controlled Output Rectifier and Secondary
Energy Recovery Turn-Off Snubber," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 8, pp. 4116-4125, Aug. 2014, 
[50]. M. Pastor, J. Dudrik and O. Revak, "High-Frequency soft-switching DC-DC converter with full-bridge output rectifier," 2016 IEEE International
Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2016, pp. 110-115,
[51]. M. Pastor, J. Dudrik and M. Lacko, "High-Frequency Soft-Switching DC-DC Converter with Non-Dissipative Turn-Off Snubber," 2018 IEEE
18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2018, pp. 127-132, ). 
Z pohledu metodiky výzkumu jednotlivých topologií vysoce hodnotím podrobnou teoretickou analýzu jednotlivých koncepcí, její provázanost a
ověřování pomocí numerických simulací a závěrečné ověření na laboratorních modelech jednotlivých měničů. 
Habilitační práce tak dává širokou škálu informací nejen o jednotlivých koncepcích, ale dává i velmi dobrý metodologický přínos pro další rozvoj
oboru.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Tématicky zahrnuje práce velice širokou oblast stejnosměrných měničů s měkkým spínáním. Jako jeden z nejvýraznějších přínosů považuji velice
podrobné rozpracování zapojení dvojčinného měniče v můstkovém zapojení, které je doplněné o aktivní řízený usměrňovač s bezeztrátovou
odlehčovací sítí. Toto řešení umožňuje režim ZCS u spínačů na primární straně vf transformátoru a ZVS zapínání a ZCS vypínání spínačů na
sekundární straně v celém pracovním rozsahu měniče od stavu naprázdno až po stav nakrátko.
Za nezanedbatelný výsledek habilitace také považuji zveřejnění dvou článků v IEEE Transactions on Power Electronics.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Práce velice zajímavým způsobem přispívá do oboru techniky měkkého spínání polovodičových součástek. Za konkrétní přínos práce považuji
ověření metod pro eliminaci okruhových proudů v měničích s měkkým spínáním ať už použitím pasivních odlehčovacích sítí, nebo využitím
přídavných spínačů v obvodech řízených aktivních usměrňovačů. 
Velkým přínosem je i velice podrobný teoretický rozbor funkce všech zpracovaných řešení a ověření jejich vlastností na fyzikálním modelu.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Jestliže habilitaci považujeme za proces prokázání jak odborné, tak pedagogické erudice vysokoškolského odborníka, je formální zpracování habilitační
práce způsobem propojení původních slovensky psaných kapitol s publikovanými články v jednom textu z pohledu pedagoga poněkud něšťastné. Nejde



zde o jazykovou stránku habilitační práce, ale mnohé informace se v textu i článcích i několikanásobně opakují a práce se tak při svých 145 stranách
stává v této souvislosti poněkud nepřehlednou. Kvalita obsahové stránky habilitační práce tím ovšem není dotčena.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    Způsoby dosažení lepší účinnosti měničů jsou různé. Do značné míry ovlivňuje účinnost měniče typ použité součástky. Zhodnoťe prosím, pro
které typy součástek a při jakých pracovních kmitočtech dávají techniky měkkého spínání smysl, nebo jsou pro ně vhodné.
2.    Je nějakým způsobem u ZVS zjišťován stav dosažení nulového napětí na součástce v souvislostí s proměnným proudem zátěže, resp. je nějakým
způsobem zabráněno stavu součástek, když z různých důvodů opustí režim ZVS?
3.    Jaké jsou požadavky na výkonnost řídicího systému Vámi řešených typů měničů, resp. mění se nároky na řídicí systém při zavedení principu
měkkého spínání?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Na str. 14 habilitační práce jsou stanoveny tři základní cíle: 
1) Analyzovat možnosti snížení spínacích a vodivostních ztrát u dvojčinného měniče v můstkovém zapojení, 
2) Vytvořit přehled publikovaných řešení pro odstranění okruhového proudu dvojčinného měniče v můstkovém zapojení s možností rozšíření rozsahu
spínání při nulovém napětí a 
3) Popsat navržené řešení pro zvýšení účinnosti dvojčinného měniče v můstkovém zapojení s šířkovým řízením a fázovým posuvem pomocí řízeného
usměrňovače. 
Lze konstatovat, že tyto stanovené cíle byly s veškerou důkladností do detailu splněny a velmi podrobně zhodnoceny jak v závěrech pro jednotlivé
koncepce měničů, tak v celkovém závěru od str. 138 habilitační práce. Za velmi důležité považuji, že se habilitant při hodnocení dosažených výsledků
snažil o objektivní hodnocení, tj. nejen dosažené klady jednotlivých řešení, ale zmiňuje i jejich slabá místa např. z pohledu rozsahu pracovních hodnot,
nebo univerzálnosti použití. To vše svědčí o vysoké erudovanosti uchazeče.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitační práce řeší tvůrčím způsobem aktuální problematiku z oboru stejnosměrných polovodičových měničů. Opírá se o důkladný teoretický
rozbor dějů ve vybraných typech měničů a na základě tohoto rozboru provádí u jednotlivých typů návrh obvodového řešení pro zavedení techniky
měkkého spínání. U všech zkoumaných typů je provedeno ověření vlastností formou časový průběhů, v publikovaných příspěvcích je doloženo
měření účinnosti. Práce má tedy velmi vysokou odbornou úroveň, která prokazuje schopnost uchazeče řešit složité výzkumné úkoly, příp. vést
kolektiv při řešení těchto úkolů.
Na základě seznámení se s habilitační prací mohu konstatovat, že Ing. Marek Pástor, PhD. zpracoval práci, která splňuje kritéria habilitační práce,
takže jako oponent doporučuji, aby po obhajobě habilitační práce a zdárném průběhu habilitačního řízení byl uchazeči udělen vědecko-pedagogický titul
docent. 
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