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Předložená disertační práce spadá do oblasti měření a regulace v tzv. inteligentních 

sítích. Autor se zabývá problematikou synchronizace času v prostředí distribučních a 

rozvodných sítí, jakožto jedním ze základních požadavků nutných pro funkčnost měření a 

regulací v rozsáhlých systémech. 

Zvolená problematika je aktuální s ohledem na stále rostoucí požadavky na měření a 

regulaci v rámci rozvoje inteligentních sítí, přičemž nárůst požadavků je zejména v segmentu 

NN. To sebou nese potřebu přenosu dat, což je v prostředí napájecích sítí velmi komplikované 

z důvodů, které autor v práci rozebírá. Z celé škály problémů PLC (komunikace po napájecí 

síti) si autor vybral řešení synchronizace času v distribuovaných sítích. Konkrétní téma 

disertační práce, jak je definováno v kapitole 1.5, je vývoj robustní metody detekce 

synchronizační události pro účely synchronizace časové informace v oblasti PLC, s ohledem 

na možnost reálné implementace této metody. Jak autor uvádí k části Motivace k práci, 

důvodem byla aktuální potřeba vývoje řešení vhodné metody synchronizace času, která by 

umožnila plošné měření na segmentu NN, ať již pro účely odečtu spotřeby, kontroly kvality 

dodávky elektrické energie či odhalování NTZ. 

Práce má 107 stran vlastního textu, je ale logicky členěna do 6 kapitol. První kapitola 

je věnována úvodu do PLC komunikace a synchronizace času. Ve druhé kapitole autor 

popisuje současný stav řešené problematiky – jednak způsoby synchronizace času 

v inteligentních sítích, jednak využití synchronizovaného časového údaje pro specifická 

měření v sítích. Vlastnímu řešení synchronizace času pomocí detekce průchodu okamžitého 

napětí sítě nulou se věnují kapitoly 3,4 a 5. Celá disertační práce je zakončena kritickým 

rozborem výsledků, které byly získány simulací navržené metody v prostředí MatLab. 

V úvodu kapitoly 3 autor specifikuje požadavky na metodu synchronizace času, kdy 

na základě rozboru literárních zdrojů uvádí jako minimální potřebnou přesnost 30 s. 

Navržená metoda distribuce a synchronizace časového údaje v PLC pak sestává ze tří fází: 

identifikace periody síťového napětí, ve které má dojít k synchronizaci (vysláním 

synchronizační značky), následné co nejpřesnější detekce průchodu síťového napětí nulou (a 

odstranění chyby fázového posunu dané rychlostí šíření vlny na vedení a polohou konkrétního 

zařízení v síti) a konečně distribuce časového údaje (např. z GPS) spjatého s detekovanou 

událostí. V další části se autor věnuje návrhu prostřední fáze této metody, tedy přesné detekci 

průchodu síťového napětí nulou. 

Protože časový průběh síťového napětí je zkreslen obsahem vyšších harmonických 

složek a dalšího šumu a navíc okamžitý kmitočet může kolísat okolo nominální hodnoty 

50 Hz, je detekce průchodu nulou velmi problematická. První navržená metoda (popisovaná 

v kapitole 4), využívající „filtraci“ zarušeného průběhu pomocí generátoru čistého sinusového 

průběhu synchronizovaného se sítí pomocí PLL, se po provedených simulacích a kritickém 

zhodnocení ukázala jako nevhodná. Proto autor navrhl jiný postup, založený na FFT, 

rozebíraný v kapitole 5. Zde se ukázalo jako nejvíce problematické kolísání okamžitého 



 

kmitočtu síťového napětí, které v důsledku nekoherentnosti se vzorkovacím kmitočtem FFT 

způsobilo posun fáze 1. harmonické složky až o ±/2 rad. Toto autor elegantně vyřešil 

měřením okamžitého kmitočtu sítě a následným přizpůsobením vzorkovacího kmitočtu, čímž 

vytvořil FFT s koherentním vzorkováním. 

Při návrhu metody detekce průchodu síťového napětí nulou autor postupuje logicky, 

kritickým způsobem rozebírá dílčí získané výsledky simulací a z vyvozených závěrů 

stanovuje další kroky řešení. Navržená metoda detekce s využitím koherentní FFT se ukazuje 

jako velmi robustní a zároveň velmi přesná, značně překračující původně stanovenou 30 s 

přesnost. Kvůli požadavku na praktickou implementovatelnost metody autor ověřil vliv 

rozlišení A/D převodníku a zjistil, že již při použití 8bitového převodu je teoretická chyba 

detekce průchodu nulou 7 s a se zvyšováním bitového rozlišení převodníku dále klesá až na 

řádově jednotky ns. 

Pro vlastní simulace využil autor prostředí Matlab. Zvolené metody simulace vlivů 

zdrojů chyb a jejich kvantifikace považuji za správné. Řešení i výsledky jsou dostatečně 

ilustrovány množstvím grafů v textu i popisem v rozboru simulací. 

Po formální stránce je práce na výborné úrovni a obsahuje všechny předepsané 

náležitosti. Je napsána velmi čtivě a je dobře ilustrována množstvím obrázků a grafů, 

obsahuje jen minimum překlepů či nepřesností (např. ve vztahu 4.2 je chybně jednotka). 

Téma této práce odpovídá oboru disertace Kybernetika, automatizace a měření. Za 

původní část tohoto díla považuji rozbor metod použitelných pro detekci průchodu síťového 

napětí nulou a zejména návrh vlastní metody, založené na koherentní FFT s následným 

výpočtem průchodu nulou z 1. harmonické složky získané transformací. U této metody autor 

podrobně rozebral a kvantifikoval zdroje chyb a zároveň s ohledem na aplikovatelnost metody 

provedl rozbor vlivu rozlišení A/D převodníku na její přesnost. Dosažená teoretická přesnost 

(i při využití levných 8bitových A/D převodníků) a zejména robustnost navržené metody dává 

předpoklad jejího využití v praxi. Předložená práce tak přináší původní poznatky, které byly 

autorem v dostatečné míře publikovány i na mezinárodních konferencích, jak je doloženo ve 

výpisu publikační činnosti autora a reprintech příspěvků. Z publikační činnosti autora také 

vyplývá, že se tématu komunikace v PLC a obecně měření v inteligentních sítích věnuje 

dlouhodobě; svou erudici v této oblasti dokázal i v této disertační práci. 

 

Závěr: Předložená práce splňuje podmínky uvedené v § 47 Zákona o vysokých 

školách 111/1998 Sb. v platném znění, autor v ní prokázal způsobilost k samostatné vědecké 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Dotaz k obhajobě: 

1. S ohledem na uváděnou praktickou aplikovatelnost navržené metody detekce průchodu 

nulou – uvažoval jste nad konkrétní hw realizací bloku detekce průchodu nulou (A/D 

převod, měření okamžitého kmitočtu sítě, koherentní FFT, fázová detekce průchodu 

nulou, komunikační rozhraní)? Jak by taková realizace vypadala a případně jaká by byla 

přibližně její cena? 

2. Jaká byla použita metoda pro získání histogramu rozložení chyb při simulovaných 

testech, jejichž výsledky jsou v grafech kapitoly 5? 

 

 

 

V Brně, 8. července 2018 doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. 


