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OPONENTSKÝ POSUDOK  
na dizertačnú prácu 

 

Analýza ferorezonančního přepětí 
v elektrických sítích 

vypracovanú Ing. Branislavom Bátorom 
 

 

Predložená dizertačná práca sa zaoberá stále aktuálnou problematikou – ferorezonanciou 
v elektrických sieťach. Vzhľadom na skutočnosť, že ferorezonancia patrí k tým prechodným dejom 
v elektrických sieťach, ktoré sú svojimi vlastnosťami a charakterom javmi výnimočnými a na analýzu 
a matematický opis dejmi zložitými, predložená dizertačná práca predstavuje komplexný pohľad na 
danú problematiku. 

Dizertačná práca je rozpracovaná v 5 kapitolách, je spracovaná prehľadne a má logickú 
štruktúru. Ciele práce sú uvedené v tretej kapitole a sú definované jasne a zrozumiteľne. 

 V úvodnej časti práce sa autor podrobne venuje súčasnému stavu riešenej problematiky, kde 
uvádza metódy riešenia dynamických systémov a hlavný priestor je daný metódam riešenia 
ferorezonančných obvodov a analýze tohto prechodného deja. 

V kapitole „Řešení“ uvádza opis a analýzu konfigurácií v elektrizačnej sústave, v ktorých je 
pravdepodobný výskyt ferorezonancie, prehľad a opis softvérových produktov využiteľných pre 
modelovanie ferorezonančných prepätí. Podstatná časť tejto kapitoly, ako aj celej dizertačnej práce, 
obsahuje podrobné výsledky a analýzy simulačných experimentov vo vybraných dvoch programoch 
(PSCAD a MatlabSimulink) a návrhy na eliminovanie výskytu ferorezonancie v elektrických sieťach.  

V závere dizertačnej práce sa doktorand vyjadruje k naplneniu definovaných cieľov, uvádza 
súhrn výsledkov práce a definuje prínosy práce. 

Ako pozitíva práce hodnotím: 
• podrobnú a komplexnú teoretickú analýzu prechodného deja – ferorezonancia, 
• opis a analýzu s experimentálnym overením konfigurácií častí elektrizačnej sústavy náchylných 

na vznik ferorezonancie, 
• analýzu možností modelovania a realizovania simulačných experimentov zameraných na 

ferorezonanciu vo vybraných softvérových produktoch. 
 
K dizertačnej práci mám nasledovné pripomienky, ktoré sú väčšinou skôr formálneho charakteru 
a preto neznižujú kvalitu predloženej práce: 
• nižšia kvalita obrázkov, najmä nečitateľné popisy osí, 
• v kapitole venovanej teórii dynamických systémov mi chýba viac odkazov na literatúru, 
• rozdelenie prepätí v texte (str. 18) nekorešponduje s obr. 2.15 na str. 19, 
• nepozornosť, resp. preklepy, ktoré v niektorých prípadoch menia podstatu vety, ako napr.: 

o str. 15 „Bifurkačním bodem pak nazýváme kritickou hodnotu parametru, kdy se 
fázový portrét kvalitativně nemění“ 

o  str. 72 „Na obrázku je zřetelně vidět nárůst magnetizační charakteristiky při 
ferorezonanci.“ Magnetizačná charakteristika je daná vlastnosťami materiálu. 

• vo väčšine náhradným schém nesprávne použitie (alebo zapojenie) schematickej značky pre 
PTN, 

• na str. 97 nesúlad parametrov transformátora, obr. 4.76 (30MVA,110kV) a v texte nad obrázkom 
25 MVA, 220/23kV. 
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K dizertačnej práci mám nasledovné otázky: 
• Ako sú prevádzkované distribučné siete v ČR z pohľadu zapojenia uzla transformátora? Táto 

otázka je v kontexte analyzovaných príkladov konfigurácií náchylných na vznik ferorezonancie. 
• Vysvetlite zapojenia transformátorov na obr. 4.10, str. 47. 
• Aké boli ďalšie parametre vedenia a transformátora, ktoré ste využili v simuláciách (rezistancia, 

straty nakrátko a straty naprázdno), kap. 4.3 a 4.4? 
• Robili ste citlivostnú analýzu použitých numerických metód v simulačných experimentoch 

(zmena kroku výpočtu, zmena metódy, presnosť)? 
• V Prílohe 2 uvádzate fotografie deštrukčných účinkoch ferorezonancie, ale v texte nie sú dané 

udalosti opísané. Viete povedať viac podrobností? 
 

Záverečné zhodnotenie: 

Dizertačné práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni a zodpovedá požiadavkám kladených na 
takýto typ práce. Ciele práce boli splnené v plnom rozsahu. Zameranie dizertačnej práce spadá do 
odboru „Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika“ a zaoberá sa stále aktuálnym problémom 
– vznikom ferorezonancie v elektrických sieťach. 

Za najväčší prínos práce pokladám analýzu a definovanie konfigurácií častí elektrizačnej sústavy, 
v ktorých je pravdepodobný výskyt vzniku ferorezonancie. Prínosom práce je tiež stanovenie, na 
základe simulačných experimentov, ktoré parametre siete ovplyvňujú tento prechodný dej a analýza 
možností eliminovania ferorezonancie v sieťach. 

Na základe predloženého životopisu a dosiahnutých výsledkov doktoranda Ing. Branislavu Bátoru 
môžem konštatovať, že jeho vedecko-výskumná a pedagogická činnosť na Ústave elektroenergetiky, 
FEKT VUT v Brne, ako aj jeho publikačná činnosť je na veľmi dobrej úrovni a dokazuje, že doktorand 
spĺňa požiadavky kladené na vedeckého pracovníka. 

Taktiež môžem konštatovať, že jadro dizertačnej práce bolo publikované v dostatočnom rozsahu a na 
požadovanej úrovni. 

Na základe vyššie uvedeného dizertačnú prácu ODPORÚČAM na obhajobu a po jej úspešnej 
obhajobe odporúčam Ing.  Branislavovi Bátorovi udeliť akademicko-vedecký titul doktora v odbore 
„Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika“. 

 

 

V Bratislave 10.3.2014 

 

        doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. 


