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OPONENTSKÝ POSUDEK

doktorské diserta ní práce ing. Jana Fulne ka

„Identifikace obrazc áste ných výboj  vn izola ních systém “

Spln ní cíle diserta ní práce

Cílem diserta ní práce je testování detekce aktivity áste ných výboj  na vedení vn se
záv snými izolovanými vodi i s využitím prutové antény jako senzoru. U sou asných,
komer  dostupných systém , pracujících na podobném principu, dosud nedošlo k jejich
širšímu nasazení v praxi vzhledem jejich vysoké po izovací cen . Ta se odvíjí práv  od
použitého velmi rychlého A/D p evodníku se vzorkovacími frekvencemi v ádech GS/s. V práci
popisovaný detektor byl navržen zejména s ohledem na minimalizaci jeho ceny, která je
práv  rozhodujícím faktorem, který má vliv na jeho následné využití v praxi.

Diserta ní práce je rozd lena do deseti kapitol. V prvních ty ech je krom  úvodu a
cíl  práce shrnut teoretický základ ešené problematiky. Navazující kapitoly jsou již zam eny
ryze prakticky a v nují se simulaci m icího et zce, oblasti rušení a samotnou identifikaci
obrazc áste ných výboj  prost ednictvím vyhodnocovacího algoritmu.

Lze tedy konstatovat, že p edložená diserta ní práce v odpovídající mí e a rozsahu
splnila stanovené cíle.

Postup ešení problému

Postup ešení problému je logický a ucelený, ing. Fulne ek dokázal vhodn  využít
získané teoretické znalosti z oblasti diagnostických metod, konkrétn  m ení áste ných
výboj , pro pot eby návrhu detektoru, kterým lze s pom rn  uspokojivými výsledky
identifikovat poruchový stav vedení vn ve stadiu jeho vzniku. Výsledky diserta ní práce tedy
spat uji p ínosnými zejména v oblasti praktické.
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Význam pro praxi a pro rozvoj v dního oboru

Téma p edložené diserta ní práce ing. Jana Fulne ka, studenta doktorského studijního
programu, je zam eno velmi aktuáln . Poruchy na vedeních vn p edstavují jednu
z nejožehav jších oblastí, se kterou se provozovatelé distribu ních sítí potýkají. Jedná se o
za ízení s nejvyšší etností poruch a nejv tším dopadem na odb ratele v p ípad  jeho
poškození. Poruchy na vedeních jsou nej ast ji zp sobené vegetací. Vzhledem k praktické
nemožnosti dosáhnout ideálního stavu, kdy u každého vedení bude za všech okolností
dodržena požadovaná minimální vzdálenost mezi vegetací a fázovými vodi i, se jeví práv
detekce kontaktu v tví strom  s t mito vodi i jako vhodný nástroj pro plánování
operativních zásah  ješt  p ed tím, než se tento stav rozvine do poruchy.

Posuzovaná práce má evidentn  zcela nezpochybnitelný p ínos pro praxi, kdy v asnou
detekcí áste ných výboj  lze p edejít poškození izolace vodi  a zabránit tak vzniku zemního
spojení i zkratu, což je mnohdy spojeno s následným omezením dodávky elektrické energie
odb ratel m a dále je nutné vynaložit náklady na opravu poškozené ásti vedení.

Význam práce pro rozvoj v dního oboru spo ívá v tom, že kombinuje poznatky z
oblasti diagnostických metod s praktickými problémy p i provozu distribu ní soustavy.

Formální úprava, jazyková úrove , vyjád ení k publikacím

Textová ást práce obsahuje 72 stran len ných do 10 kapitol, dále seznam použité
literatury, p ehled publika ní innosti a seznam projekt , na kterých se disertant podílel.
Práce je p ehledná a logicky len ná. Jazyková úrove  i formální úprava je na úrovni
odpovídající doktorské diserta ní práci.

Publika ní innost ing. Fulne ka byla zam ena na ešenou problematiku, jedná se
edevším o p ísp vky na konferencích, a to p evážn  mezinárodních, což hodnotím velmi

pozitivn .

ipomínky a dotazy k práci

1. V kapitole 5 je uvedeno, že detektor áste ných výboj  s cívkovými senzory na fázových
vodi ích je již instalován a 19 místech v rámci R. Jaké jsou praktické zkušenosti z využití

chto systém ?

2. Za p edpokladu, že by se poda ilo zásadn  zvýšit p esnost identifikace áste ných výboj ,
bylo by možné v takovém p ípad  provést alespo  p ibližnou lokalizaci místa jejich vzniku
(místo potencionální poruchy)?

3. Jaký je p edpokládaný dosah detektoru (do jaké vzdálenosti od místa instalace detektoru
je identifikace áste ných výboj  možná)?

4. Pokud z rozvodny vn odchází n kolik vedení s izolovanými vodi i a detektor je umíst n
pouze na jednom z nich. Lze n jakým zp sobem ošet it, aby detektor neidentifikovat

ítomnost áste ných výboj  na jiném vedení, než na kterém je osazen?



3

Záv r

Ing. Jan Fulne ek, student doktorského studijního programu, svou prací prokázal
zvládnutí teoretických znalostí, schopnost provázat jednotlivé poznatky a aplikovat je do
praxe. Z výše uvedených d vod  p edloženou doktorskou diserta ní práci

doporu uji k obhajob .

V Ostrav  22.5.2018

.............................................
Ing. Tomáš Raška, Ph.D.


