Projektt Výzkum, Vývoj, Vyssočina
spolu s katedrou elektrotecchniky a in
nformatikyy Vás zvou na

Semin
nář pro studenty
s

Foto
ovoltaaika, součas
s
sný stav a diagno
d
ostika
foto
ovoltaaických
h systémů
předn
náší Ing. Pavel Hrrzina, Ph..D. (ČVUT Praha))
Seminář se uskutečn
ní ve čtvrtek dne
d 15.11.20012 od 17:50
0 do 20:05 v posluchárněě P4
Popis seemináře:
Během semináře bude vysvětlen základníí princip fun
nkce fotovo
oltaické elekktrárny, pop
psány její
jednotlivvé komponeenty a přiblížženy možno sti diagnostiky FVE. Jako hlavní tém
ma bude pře
edstavení
Laborato
oře diagnosttiky fotovolttaických systtémů na ČV
VUT FEL. Na
a modelovýcch příkladecch budou
názorně popsány jeednotlivé diagnostické metody. V závěru
z
semináře bude stručně shrrnut stav
R.
diagnosttiky FVE v ČR

Pokud budete mít
m o semin
nář zájem, pošlete nám
n email na adressu vvv@vsspj.cz
(v předm
mětu uveďtte název sem
mináře)
h.D.
Ing. Paveel Hrzina, Ph
Narozen
n v roce 1975
5 v Broumovvě. V roce 20002 absolvoval obor technologické
systémy na katedřee elektrotecchnologie ČV
VUT FEL. Zde záhy na
astoupil na
doktorskké studium a v roce 200
05 byl přijat jako odborný asistent. Titul Ph.D.
získal v rroce 2009 s disertační
d
prrací na téma "Technologické aspektyy spínaných
zdrojů". Během svéého působení na kateddře elektrotechnologie se aktivně
na výuce přeedmětů spojených s techhnologiemi spínaných
s
zd
drojů, EMC,
podílel n
projekto
ování techno
ologických syystémů, poloovodičové te
echniky a v posledních
dvou lettech i fotovo
oltaických sysstémů a elekktrochemickkých zdrojů. Během své
pedagoggické praxe se spolup
podílel a ppozději i sáám připravo
oval řadu modernizacíí cvičení
k předm
mětům. Nap
příklad komponenty výýkonové elektrotechnikyy, projektovvání technologických
systémů, elektrochemické zdroje
e a fotovolta ika. Je autorrem mnoha přípravků
p
proo výuku, pou
užívaných
h předmětech. Ve výzkkumu se zaabývá EMC,, technologiií spínaných
h zdrojů,
ve výšee uvedených
dních letech se soustředí na oblastt fotovoltaikky a její me
ezioborové aaspekty. Od založení
v posled
laborato
oře diagnostiiky fotovolta
aických systéémů je jejím manažerem kvality a meetrologem. Podílí
P
se i
na měřeních jako lab
borant.
Prrojekt „Výzku
um, Vývoj, Vysočina
V
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