
Posudek vedoucího práce 

na diplomovou práci Bc. Aleše Brdečka, pojednávající na téma 

Popis zkratovny CVVOZE 

Práce pana Brdečka pojednává o silnoproudé laboratoři, zkráceně zkratovně CVVOZE.  

V první kapitole diplomant sestavil rešeršním způsobem srovnání podobných laboratoří dle 

parametrů napětí, proudu, výkonu a možné energie napříč Evropským kontinentem.  

Druhá kapitola vysvětluje jednotlivé prvky obvodu a vypočítává jejich parametry potřebné 

pro výpočet nastavení obvodu zkratového proudu. Těmito prvky jsou popořadě generátor, spínač, 

zátěže VN, transformátor 6000/4x250V TT2,spínač NN zátěže NN a zkušební stolice. Ke každému 

prvku je podle pokynů vedoucího napsán i krátký návod k použití a u zátěží VN a NN návrh a popis 

navržené syntaxe, potřebné pro rekonstrukci nastavení, zakompilované do systému výpočtu a 

systému zkratovny. 

Kapitola výpočtu popisuje navržený systém pro výpočet volby zátěží dle zadaných parametrů 

proudu, napětí a fázového úhlu mezi napětím a proudem. Systém byl vytvořen ve spolupráci 

s vedoucím DP, diplomant provedl jeho popis, a odladění.  

Navazující podkapitola poté srovnává hodnoty navržené systémem a skutečné 

hodnoty,dosažené dle programu nastaveným obvodem. Protože teoretický výpočet a praktické 

hodnoty jsou odlišné, navrhl diplomant korekci výpočtu, a poté i pomohl a popsal verifikací 

skutečných hodnot indukčností a odporů trati, které byly do výpočtu od verze 0.991 zahrnuty. 

Zároveň byla navržena verze s výpočtem trasy pojednotlivých fázích tak, aby lépe reflektovala 

poměrně nesymetrické rozložení impedance vlastní trati NN.  

 Na závěr byla navržena tvorba rychlého grafického prostředku pro vysvětlení a nastavení 

obvodu. Diplomant sestavil graf-nomogram, kde je jasně patrné pro danou zátěž VN potřebné 

nastavení obvodu NN a případné korekce dle dosažených parametrů proudu a napětí. Dále navrhl 

některé grafy pro vysvětlení zájemcům o výklad z řad třetích stran.  

 Práci hodnotím až na malé pravopisné a stylistické drobnosti jako dobrou, odborně 

erudovanou a přínosnou. Zadání bylo splněno beze zbytku. Diplomant docházel na pravidelné 

konzultace a zúčastňoval se měření potřebných pro jeho DP. Jeho práce je pro obsluhu zkratovny 

přínosem.  

Celkové hodnocení v klasifikační stupnici navrhuji stupněm „A“. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k Obhajobě: 

1. Vysvětlete důvod zakřivení křivek konstantního odporu v nomogramu. Proč jsou zakřivené 

křivky odporu a nikoli indukčnosti? 

2. Vysvětlete pomocí nomogramu nejvyšší teoreticky dosažitelný proud zkratovny při nastavení 

TT2 6000/500V při vyřazených zátěžích VN na konci „dlouhé trasy“ na stolici ZS2 
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