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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma predkladanej práce je v súčasnosti vysoko aktuálna a jej pôsobnosť možno zaradiť do aplikačnej sféry priemyselnej elektroniky a elektromobility.
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou znižovania spínacích a vodivostných strát dvojčiných meničov v mostíkovom zapojení. Analyzované sú
štandardné topológie v uvedenom zapojení, príčiny vzniku jednotlivých zložiek strát a následne sa uvádzajú moderné topológie meničov s lepšími
prevádzkovými vlastnosťami a zároveň sú vzájomne porovnané. Autor sa následne sústreďuje na možnosti optimalizácie účinnosti nepriamych
jednosmerných dvojčinných meničov so šírkovým riadením s fázovým posunom, aplikáciou odľahčovacích sietí, či aktívneho usmerňovača na
sekundárnej strane meniča. Uvádzané riešenia boli prakticky realizované a úspešne publikované v renomovaných periodikách, čo potvrdzuje dôležitosť
riešenia danej problematiky ako aj jej vysoký potenciál z hľadiska praktického uplatnenia.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Z hľadiska vecného je práca napísaná zrozumiteľne a poskytuje čitateľovi dostatočný základ o danej problematike. Ako som už spomenul, pozitívne
hodnotím prístup k štruktúre a spracovaniu práce formou všeobecného opisu možných riešení, analýze samotných riešení a následnej syntéze
skúmaných topológií. Po metodickej stránke je práca vhodným spôsobom doplnená matematicko-fyzikálnymi formuláciami, ako aj príslušným
definovaním pojmov a cieľov. 
Rozpracovanie teoretických vedomostí z predkladanej problematiky je na vynikajúcej úrovni. Vysoká pozornosť bola venovaná prepracovanosti z
hľadiska grafickej stránky, ako aj z hľadiska matematických analýz a príslušných vysvetlení problémov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Práca je systematicky rozdelená do 6. Kapitol. Kapitoly majú logický súvis a postupne rozoberajú problematiku dvojčinných meničov z hľadiska
topologického riešenia, riadenia, následnej stratovej analýzy obvodových komponentov a porovnaním vlastností rezonančných meničov v rámci prvých
štyroch kapitol. Kapitoly 5 a 6 možno považovať za vedecko-výskumné časti habilitačnej práce, ktorými sa autor detailne zaoberal, a predstavujú
hlavnú riešenú problematiku. Jedná sa o spôsoby odstránenia nedostatkov dvojčínného meniča v mostíkovom zapojení so šírkovým riadením a
fázovým posunom aplikáciou pasívnych a aktívnych odľahčovacích sietí. Tieto riešenia sú pomerne známe a dostatočne analyzované, avšak autor sa
následne zaoberal analýzou a aplikáciou riadeného usmerňovača s bezstratovou sieťou na sekundárnej strane dvojčinného mostíkového meniča.
Uvedené sú takto štyri odlišné alternatívy, pričom jednotlivé riešenia sú reprezentované prostredníctvom vedeckých publikácií autora v rokoch 2014 -
2018 z čoho vyplýva, že autor danej problematike venoval enormné množstvo času. Podotýkam, že dve publikácie sú uverejnené v IEEE Transactions
on Power Electronics, čo pre danú problematiku predstavuje vynikajúci kvalitatívny ukazovateľ práce autora. Topologické riešenia možno považovať
za originálne, čím sa potvrdzuje vysoký vlastný vedecko-výskumný prínos autora. Osobne oceňujem, že všetky analyzované konfigurácie boli
verifikované prostredníctvom počítačových simulácií ako aj prostredníctvom laboratórnych meraní. Podotýkam taktiež, že práca ako celok
predstavuje dobrý študijný materiál výkonových polovodičových meničov. Zhrnutím možno konštatovať, že autor na veľmi dobrej úrovni využil
získané poznatky z oblasti výkonových polovodičových meničov a vhodným spôsobom ich zhrnul v rámci predkladanej habilitačnej práce.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

•    Na str. 123 sú znázornené priebehy fig. 12 a fig.13. Čo spôsobilo výrazné zarušenie, resp. rozkmitanie napätí a prúdov? Aký dopad to môže mať na
prevádzkové vlastnosti meniča? Ako je možné eliminovať tieto oscilácie?
•    Aké sú obmedzenia využitia riadených usmerňovačov s odľahčovacími sieťami?
•    Majú meniče s riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaní potenciál pri uvažovaní nastupujúcej generácie nových GaN tranzistorov, a
rezonančných meničov, ktoré sú z hľadiska riadenia a obvodového zapojenia jednoduchšie a dosahujú vysokú účinnosť?

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca patrí do študijného odboru 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika. Je aktuálna z hľadiska súčasného stavu vedného či študijného
odboru, ako aj z hľadiska osobného prínosu uchádzača v študijnom odbore 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika.
Na základe posúdenia habilitačnej práce konštatujem, že habilitačná práca a dosiahnuté výsledky uchádzača spĺňajú podmienky habilitačného konania
pre udelenie vedecko-pedagogického titulu 

„docent“



Po úspešnom priebehu habilitačného konania odporúčam udelenie tohto titulu.

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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