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Předložená disertační práce "Spínané zdroje velkých výkonů - paralelní řazení zdrojů" je 
zaměřena na komplexní řešení problematiky řiditelných zdrojů velkého výkonu, založených 
na vysokofrekvenční spínací technologii a modulární konfigurovatelné topologii. V principu 
jde o multimodulový systém elementárních zdrojových jednotek, jejichž série-paralelním 
řazením a využitím PWM výstupního napětí lze při konstantním výkonu dosáhnout velkého 
rozsahu výstupních napětí a zatěžovacích proudů. 
Práce je členěna do osmi kapitol a přehledu použité literatury. Každá kapitola představuje 
ucelenou část, věnovanou dílčímu problému řešené problematiky. 
Po krátkém úvodu, který uvádí čtenáře do řešené problematiky spínaných zdrojů a jejich 
využití v různých oblastech průmyslové výroby, následuje 1. kapitola, věnovaná přehledu 
dosavadního stavu řešené problematiky a nalezení "bílých míst". 
Na tuto kapitolu navazuje kapitola 2., v níž jsou specifikovány cíle dizertační práce a důvody 
pro rozšíření původního záměru, věnovat se pouze paralelnímu řazení zdrojů, o problematiku 
série-paralelního řazení zdrojů. To vedlo k rozšíření záběru práce o tématiku sériového řazení 
zdrojů, problematiku rekonfigurovatelnosti jejich topologie v reálném čase a problému 
regulace jak jednotlivých zdrojových modulů, tak celého zdrojového systému. 
Ve třetí kapitole jsou rozebírány regulační struktury jak nerekonfigurovatelných, tak 
rekonfigurovatelných systémů. Zvláštní pozornost je věnována regulaci výstupního napětí, 

výstupního proudu a výkonu jednotlivých zdrojových modulů a algoritmu přepínání výstupů 
zdrojů. 

Čtvrtá kapitola je věnována problému filtrace výstupního napětí při série-paralelním řazení 
zdrojových modulů. Jsou posuzovány systémy jednofázové a vícefázové pulsně šířkové 

modulace. 
Pátá kapitola prezentuje výsledky rozsáhlých simulací, jejichž úkolem bylo overení 
teoretických analýz a výsledného působení jednotlivých zdrojových modulů v různých 
konfiguracích a zvlnění jejich výstupního napětí a proudu. 
Po teoretické analýze a simulacích je v šesté kapitole proveden návrh a popis postupu 
realizace funkčního vzorku modulárního napájecího zdroje. 
Jsou řešeny jak silové obvody zdrojových modulů, tak jejich regulace a vzájemná komunikace 
mezi jednotlivými bloky a centrální řídicí jednotkou. 
Sedmá kapitola pak shrnuje experimentální výsledky jak dílčích zkoušek jednotlivých modulů 
zdroje, tak zdroje jako celku. 
V závěrečné osmé kapitole je pak shrnut pracovní postup a okomentovány experimentální 
výsledky, získané v průběhu návrhu a realizace celého díla. 
Po pečlivém prostudování práce mohu konstatovat, že se jedná o teoreticky i prakticky velice 
náročné dílo. Autor práce prokázal, že se velice dobře nejen orientuje, ale i prakticky vyzná 
ve zpracovávané problematice. 




