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Zaměření a cíle práce 

Ačkoli je název disertační práce zvolen velmi obecně, z cílů shrnutých v kapitole 3.3 je zřejmé, že se zaměřuje 

na: 

 Spínaný polovodičový DC/DC měnič 

 Dosažení účinnosti větší než 95 % při jmenovitém výkonu 3 kW 

 Maximální snížení výkonových ztrát měniče použitím polovodičových součástek na bázi karbidu 

křemíku a využitím rezonančního obvodu pro tzv. měkké spínání 

 Návrh řízení umožňující regulaci výstupního napětí pro rozsah výkonu 50 až 100 % 

 Analýzu vhodných obvodových a řídicích řešení pomocí simulace 

 Experimentální ověření vybrané topologie a řídicí strategie 

V uvedeném výčtu cílů mi chybí kvantifikovatelný požadavek na kvalitu regulace výstupního napětí (např. 

tolerované zvlnění v ustáleném stavu). V textu je uvedena pouze vágní formulace „Analýza a syntéza 

regulačních struktur pro řízení výstupního napětí, výstupního proudu nebo výstupního výkonu pro přesné 

dosažení nastavených výstupních veličin.“ 

Hlavním proklamovaným cílem práce je snižování ztrát pro dosažení maximální účinnosti. S tou velmi úzce 

souvisí výkonová hustota celého zařízení (tedy včetně chlazení a filtrace), což je velmi důležitý parametr, 

který se u produktu sleduje. V některých oblastech je ale nutné brat při návrhu měniče v potaz i spolehlivost, 

bezpečnost a cenu. Bohužel tato tři kritéria jdou společně proti účinnosti a výkonové hustotě. 

Námět práce v každém případě koresponduje s aktuálními trendy v oboru. Aplikace polovodičových 

součástek na bázi křemíku a nitridu galia je slibná cesta pro razantní snižování ztrát, a tím pádem zvyšování 

výkonové hustoty. Metody měkkého spínání nejsou u průmyslových měničů zdaleka standardem, ale kdo jiný 

než univerzity by měl tuto technologii posouvat dále. Kombinace obou technologií vyžaduje komplexní 

přístup, detailní analýzy a systematický přístup k experimentu, což jsou činnosti předpokládané pro 

doktorskou práci. 

Struktura textu a jazyková úroveň 

Ražení kapitol a jejich struktura je většinou srozumitelná. Výjimku tvoří kapitola 8.5, jejíž obsah supluje 

závěry předchozích kapitol. Zásadní volba topologie není zcela jasně zdůrazněna a zdůvodněna. Je tu jen věta 

v závěru kapitoly 5: „Jako velmi perspektivní se jeví použití obyčejné sériové rezonance z důvodů jednoduché 

řiditelnosti a jednoduchosti zapojení“. V kapitole 7 se už autor vrhá rovnou na analýzu tohoto obvodu. 

Z pohledu metodiky vědecké práce lze mít výhrady k poněkud nedotaženému způsobu práce s literaturou, 

konkrétně k nedůslednému uvádění referencí. Autor v textu často používá přídavné jméno „navržený“, 

a čtenář tím může nabýt dojmu, že se jedná o unikátní řešení, které autor navrhl. Ve většině případů se 



„navrženým“ myslí „vybraný“ či „představený“, což není zřejmé, pokud u „navrhovaného“ řešení není 

uveden odkaz na zdroj. Navíc autor občas používá vágní, nekonkrétní, nekvantifikovatelná hodnoceni, která 

do vědecké práce nepatří1. 

Text bohužel trpí stylistickou nevyvážeností. Vedle příliš dlouhých a komplikovaných souvětí tu jsou krátké 

jednoduché věty, které by naopak měly být součástí souvětí. Časté jsou chyby v interpunkci, objeví se i hrubá 

chyba typu „vyplývat“. Za uši, respektive za oči, občas zatahá zbytečné použití anglických slov anebo 

anglicismů v kontextu české věty2. Nečekaný je slovní novotvar parazitikum3, používaný v textu hojně 

v množném čísle. 

Výsledky práce 

Petr bezpochyby zvládnul zmapovat trendy v polovodičových součástkách, včetně jejich srovnání a vhodnost 

použití v různých aplikacích. Prokázal detailní nastudování a analýzu DC/DC měničů s tvrdým spínáním 

a galvanickou izolací, což je nutný předpoklad pro analýzu a návrh obvodu s měkkým spínáním. 

Důležité výsledky, na jejichž základě byla vybírána metoda pro implementaci, jsou prezentovány na 

Obr. 7.21. Bohužel je zvolená forma grafů a rozlišení málo přehledné. Vzhledem k tomu, že se porovnávané 

účinností liší někde i o méně než 1 %, bych uvítal spíše absolutní či relativní čísla v přehledné tabulce. 

Za nejpřínosnější původní části disertace považuji: 

 Použití nové modulační metody a návrh přepínání různých způsobů řízení sériového rezonančního 

měniče 

 Využití nejnovější generace tranzistorů na bázi křemíku, včetně vyřešení problémů spojených 

s nadproudovou ochranou a imunitou vůči du/dt 

Podle výčtu všech publikací doktoranda lze usoudit, že byl aktivní hlavně v první půli své doktorské etapy. 

Většina publikací se přímo týká tématu této disertační práce, a lze je hodnotit jako přínosné pro současný 

stav poznání. 

Otázky k obhajobě 

1. Dokáže doktorand ohodnotit vybranou topologii a způsob řízení i z pohledu spolehlivosti a ceny? 

Jaké úpravy by vedly ke zvýšení spolehlivosti a snížení ceny (při zachování slušných výkonových 

parametrů)? 

2. Přechod mezi dvěma způsoby řízení byl v laboratoři řešen manuálně. Jakým způsobem lze tento 

proces automatizovat? 

3. V kapitole 5 jsou perfektně popsány různé typy ztrát. V tom případě bych očekával, že bude 

analyzována či změřena distribuce ztrát pro konkrétní vybranou topologii. Dokáže doktorand 

vypočítat či odborně odhadnout, jaký výkon (stačí procentuelní rozložení) se při konkrétním 

pracovním režimu zmaří na tranzistorech, diodách, indukčnostech, kondenzátorech, apod.? 

4. V textu není komentována chyba měření výkonu, respektive účinnosti. Je dostatečně malá, aby se 

dalo z výsledků usoudit, která z porovnávaných metod přináší nejvyšší účinnost? 

5. Lze pro zvolenou topologii a způsob řízení aplikovat tzv. interleaving pro paralelní zapojení dvou 

a více měničů? Jaké přínosy a jaké potenciální problémy lze očekávat? 

                                                           
1 Příklad: „… má ztráty nejhorší …“; „… je na tom o mnoho lépe …“ 
2 Příklad: „… vzdálenosti mezi gate a sourcem tranzistoru, což komplikuje návrh PCB.“; „… propojení externích padů 
tranzistoru.“ 
3 Příklad: „Je zde rozdělen výkonový a budící source tranzistoru, což zefektivňuje buzení tranzistoru a limituje parazitika 
spojená se společným source.“ 



Závěry 

Disertační práce Petra Španěla je přínosem k dané problematice a splňuje zadané cíle. Disertant prokázal 

teoretické znalosti, tvůrčí schopnosti a vědeckou erudici v dané oblasti výzkumu. 

Podle mého názoru předložená disertační práce splňuje po odborné i formální stránce obecně uznávaná 

kritéria standardně kladená na disertační práce v daném oboru, a proto doporučuji disertační práci 

k obhajobě, a na základě úspěšného průběhu její obhajoby pak udělení titulu PhD. 
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