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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca rieši problematiku výkonových vysokofrekvenčných nepriamych jednosmerných polovodičových meničov (DC-DC meničov) s
mäkkým spínaním. Pri použití vysokej spínacej frekvencie (desiatky až stovky kHz) sa dosahuje zníženie rozmerov a hmotnosti meničov až o viac ako
rád, čo má veľký význam pre ich použitie a výrobu. Zatiaľ sa v budúcnosti nečrtá principiálne iný spôsob znižovania spínacích a vodivostných strát
ako ten, ktorý je naznačený v tejto habilitačnej práci. Použitie vysokofrekvenčných DC-DC meničov je v súčasnosti v mnohých oblastiach
nezastupiteľné. Vývoj v tejto oblasti pokračuje, je rýchly, a preto je potrebné ho pozorne sledovať. O aktuálnosti témy svedčí množstvo článkov v
renomovaných časopisoch. Využitie vysokofrekvenčných meničov s mäkkým spínaním poskytuje už v súčasnosti mnoho prínosov. V budúcnosti, s
vývojom nových ešte kvalitnejších polovodičových súčiastok, sa tento trend bude ďalej zvyšovať a aj preto považujem tému habilitačnej práce za veľmi
aktuálnu.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca má, okrem úvodu a záveru, šesť kapitol. Práca má celkom 145 strán, pričom pozostáva z dvoch rozdielnych častí. 
Po formulácii úlohy v prvej kapitole, je v prvej časti, v kapitolách dva až päť, uvedený opis princípov nepriamych jednosmerných meničov s mäkkým
spínaním a základných typov DC-DC meničov so šírkovým a frekvenčným riadením. Habilitačná práca v druhej kapitole opisuje základné výkonové
štruktúry DC-DC meničov a spôsoby ich riadenia. Mäkkým spínaním súčiastok v nepriamych jednosmerných meničoch sa zaoberá tretia kapitola. V
štvrtej kapitole sú opísané meniče s mäkkým spínaním a to rezonančné ako aj meniče so šírkovým riadením. Piata kapitola sa venuje hlavne pasívnym
a aktívnym sieťam na zníženie okruhového prúdu a spôsobmi dosiahnutia mäkkého spínania pre všetky výkonové spínače v meniči. V druhej časti
práce (šiesta kapitola) sú uvedené vybrané publikované články týkajúce sa výkonových vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov s mäkkým
spínaním so sekundárnym riadeným usmerňovačom, na ktorých sa autor podieľal vo forme konzultácií, experimentálnych prác, alebo pri ich písaní.
Všetky uvedené články v tejto práci majú základ v patentových riešeniach. Dve z uvedených publikácií boli uverejnené v prestížnom časopise z
výkonovej elektroniky IEEE Transactions on Power Electronics, čo predstavuje špičkovú kvalitu v tejto oblasti. K jednotlivým článkom je uvedený
komentár týkajúci sa detailov pri usporiadaní výkonových a prídavných obvodov meniča a pri riadení meniča. Zhrnuli sa takisto výhodné a nevýhodné
vlastnosti použitých meničov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Cieľom habilitačnej práce bolo jednak urobiť rozbor a prehľad v rozsiahlej oblasti vysokofrekvenčných nepriamych jednosmerných meničov s mäkkým
spínaním a jednak uviesť konkrétne aplikácie týchto meničov. Autor práce sa zvlášť venoval zníženiu spínacích a vodivostných strát pri DC-DC
meničoch v mostíkovom zapojení s cieľom dosiahnuť zvýšenie účinnosti meničov.
Tieto ciele habilitačnej práce boli splnené a práca môže slúžiť ako zdroj poznatkov vo vedeckej a pedagogickej oblasti ako aj pre praktické využitie v
priemysle.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habilitačná práca Ing. Mareka Pástora predstavuje významný príspevok pre teóriu a prax v oblasti výkonových vysokofrekvenčných nepriamych
jednosmerných polovodičových meničov s mäkkým spínaním. Práca obsahuje všetky podstatné časti týkajúce sa problematiky DC-DC meničov.
Práca je orientovaná na meniče s mäkkým spínaním pre výkonové aplikácie v rozsahu výkonov rádovo jednotky až desiatky kilowattov a s určením
predovšetkým pre návrh jednosmerných zdrojov napätia a prúdu pre najrôznejšie použitie. Práca predstavuje nový smer vo výskume
vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov so sekundárnym riadeným usmerňovačom.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Po formálnej stránke je habilitačná práca vhodne rozdelená do jednotlivých častí s logickou následnosťou. Je napísaná jasne a zrozumiteľne so
znalosťou veci.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Otázky do diskusie:



1. Vedeli by ste uviesť aký vplyv budú mať nové polovodičové súčiastky, vyvíjané na báze perspektívnych materiálov ako je SiC, GaAs, GaN,
diamant, na vysokofrekvenčné DC-DC meniče s mäkkým spínaním? 
2. Čo bude viac obmedzovať zvyšovanie spínacej frekvencie meničov – vývoj v oblasti výkonových polovodičových súčiastok, alebo vývoj v oblasti
mikrokontrolérov ?
3. Akú novú polovodičovú súčiastku by ste si priali pre použitie vo výkonových vysokofrekvenčných DC-DC meničoch s mäkkým spínaním ?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Cieľom habilitačnej práce bolo jednak urobiť rozbor a prehľad v rozsiahlej oblasti vysokofrekvenčných nepriamych jednosmerných meničov s mäkkým
spínaním a jednak uviesť konkrétne aplikácie týchto meničov. Autor práce sa zvlášť venoval zníženiu spínacích a vodivostných strát pri DC-DC
meničoch v mostíkovom zapojení s cieľom dosiahnuť zvýšenie účinnosti meničov.
Tieto ciele habilitačnej práce boli splnené a práca môže slúžiť ako zdroj poznatkov vo vedeckej a pedagogickej oblasti ako aj pre praktické využitie v
priemysle.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Ing. Mareka Pástora, PhD., poznám veľmi dobre, pretože bol mojím študentom a doktorandom a v súčasnosti je kolegom na katedre. Už od začiatkov
doktorandského štúdia sa významnou mierou podieľal na výskumných projektoch, ktoré som viedol, a to hlavne v oblasti návrhu výkonových častí
meničov, pri ich teoretickej a simulačnej analýze ako aj pri experimentálnych prácach. Tak tomu je aj v súčasnosti, o čom svedčia aj spoločné články a
udelené patenty.
Predložená habilitačná práca Ing. Mareka Pástora, PhD. spĺňa všetky kritéria stanovené pre takýto typ práce. Práca je významným prínosom pre
výskum a pre prax. Autor má všetky predpoklady na ďalší rozvoj v tejto oblasti a uplatnenie výsledkov v praxi ako aj vo svojej pedagogickej
činnosti.Na základe uvedených skutočností odporúčam prijať túto habilitačnú prácu k obhajobe a po úspešnom obhájení odporúčam udeliť Ing.
Marekovi Pástorovi, PhD. titul docent v študijnom odbore 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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