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Názov práce: Analýza signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach  

 

Pracovník katedry elektroenergetiky Ing. Jaroslav Petráš, PhD. predložil v zmysle § 1, 

ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor habilitačnú prácu v študijnom 

odbore 5.2.30 elektroenergetika.  

Téma predkladanej práce je veľmi aktuálna v súčasnosti, nakoľko sa zaoberá 

problematikou diagnostiky elektroenergetických zariadení metódou čiastkových výbojov. 

Diagnostická metóda merania čiastkových výbojov sa využíva na hodnotenie kvality 

izolačného stavu prevádzkovaného elektroenergetického zariadenia a určenie miesta možnej 

poruchy. V predloženej práci  je uvedený prehľad a súčasný stav problematiky meraní 

čiastkových výbojov pomocou priamej galvanickej a akustickej metódy. V súčasnosti sa 

metóda snímania akustickej emisie čiastkových výbojov využíva najmä na lokalizáciu 

čiastkových výbojov v elektroenergetickom zariadení pomocou troch a viacerých snímačov.    

Autor rozdelil habilitačnú prácu do piatich kapitol. V prvých dvoch kapitolách sa venuje 

súčasnému stavu problematiky, charakteristike čiastkových výbojov a priamemu spôsobu 

merania čiastkových výbojov. V tretej kapitole popisuje spôsob merania akustickej emisie 

čiastkových výbojov na vzorkách s rôznymi poruchami. V ďalšej kapitole sú navrhnuté 

postupy pre získanie výpovedeschopných parametrov signálov v časovej oblasti, frekvenčnej 

a škálografickej doméne.  Posledná kapitola ukazuje možnosť použitia morfologických filtrov 

pre odstránenie šumu impulzného charakteru z užitočného signálu čiastkových výbojov bez 

narušenia tvaru užitočného signálu. Za hlavný prínos považujem rozpracovanie spôsobov 

a metód rozpoznávania typu čiastkových výbojov pomocou parametrov zosnímaných signálov 

čiastkových výbojov a akustickej emisie výbojovej činnosti.  

Predložená práca svedčí o vedeckých a pedagogických schopnostiach autora. 

Z didaktického hľadiska práca je spracovaná tak, že sa môže použiť ako učebný materiál pre 

poslucháčov v druhom a treťom stupni štúdia. Habilitant veľmi podrobne a zrozumiteľne 

popísal analýzu signálu čiastkových výbojov v časovej a frekvenčnej oblasti a taktiež 

pomocou Waveletovej transformácie. Zároveň preukázal praktické skúsenosti pri príprave 

experimentov a meraniach v laboratórnych podmienkach.  

Za pozitívne považujem využitie získaných poznatkov pre potreby elektroenergetickej 

praxe a pedagogickej činnosti. Zvolené metódy spracovania odpovedajú súčasnému stavu 

poznatkov vo vlastnom vednom odbore 5.2.30 elektroenergetika. Habilitant preukázal 

schopnosť analýzy a syntézy riešenej problematiky na vedeckej úrovni.  

Vlastné vyhotovenie práce svedčí o zodpovednom prístupe autora. Dielo je napísané 

prehľadne, jasne, dostupne, s dodržiavaním zvyklostí používaných vo vedeckých 

publikáciách. Logické členenie poznatkov dáva možnosť rýchlej orientácie v dosiahnutých 

výsledkoch.  

 

 



K predloženej práci mám niekoľko pripomienok: 

- na obr.6 sa neuvádza napätie zdroja, ale je to napätie na dutinke bez čiastkových 

výbojov, 

- nie sú uvedené odkazy na literatúru pri napísaní niektorých vzorcov a pri obrázkoch, 

- chyby pri číslovaní obrázkov, napr. na stranách 44, 53, 85, 

- slabo viditeľné obrázky (obr. 11, 13, 14, 26,27), slabo čitateľné obrázky (obr. 51-68) 

alebo zle farebné rozlíšenie na obrázkoch (obr. 105 a 108). 

 

Ing. Jaroslav Petráš, PhD. predložil ucelené dielo, sumarizujúce jeho dlhodobú vedeckú 

a pedagogickú aktivitu v oblasti diagnostiky elektroenergetických zariadení. Drobné formálne 

nedostatky neznižujú odbornú úroveň práce.  

  

 Mám niekoľko otázok na autora práce: 

 

1. Aké elektrické nedeštruktívne diagnostické metódy ešte existujú okrem uvedených na 

str.15?  

2. Čím sa líšia povrchové výboje od kĺzavých čiastkových výbojov (str.17)? 

3. Je možné akustický snímať čiastkové výboje v pevnom dielektriku, napr. rast 

elektrického stromčeka (str. 33)?  

4. Na str.88 bolo napísané: U cievky č.1 boli zaznamenané prvé výboje pri napätí 4 kV pri 

ktorom bolo vykonané 51 meraní a po zvýšení napätia na hodnotu 5 kV 50 meraní. Ako 

dlho trvalo takéto meranie? 

5. Na obrázkoch 103-108 na osi X je uvedené číslo vzorky. O akú vzorku sa jedná?  

 

           Z prehľadu pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je možné konštatovať, že Ing. 

Jaroslav Petráš, PhD. je odborník v oblasti diagnostiky elektroenergetických zariadení, 

automatizovaných elektroinštalačných systémov a databáz SQL. Svedčí o tom 36 vedeckých 

publikácií v časopisoch (vrátane 7 karentovaných)  a 46 príspevkov na vedeckých 

konferenciách (celkovo má 132 záznamov). Ako uznanie jeho vedeckej činnosti je 33 citácií 

evidovaných v databáze Web of Science a SCOPUS. Úspešne sa podieľal ako spoluriešiteľ 

pri riešení vedeckých grantových a inštitucionálnych projektov a úloh aplikovaného výskumu. 

Bol a je člen riešiteľského kolektívu pedagogický zameraných projektov, čo je zárukou, že 

tieto skúsenosti  ako pedagóg odovzdá svojim poslucháčom v rámci prednášok a cvičení.  

 

Záver 

 

Na základe celkového hodnotenia Ing. Jaroslava Petráša, PhD. konštatujem, že práca 

zodpovedá požiadavkám habilitačného konania podľa vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z. z. a po 

úspešnej obhajobe 

                                                             odporúčam 

Ing. Jaroslavovi Petrašovi, PhD.  

                   udeliť titul docent v odbore 5.2.30 elektroenergetika. 

 

 

V Košiciach 07.02.2018 

 

 

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. 

oponentka práce 


