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Opinia Promotora o ukoficzeniu rozprawy doktorskiej

Stwierdzam, 2e mgr inZ. Grzegorz Karnas ukofrczyl rozprawQ doktorsk4 pt.: ,lnaliza rejestracji pola

elektrycznego w warunkach burzowych pod kqtem wykorzystania w systemach lokalizacji wyladovtait

atmosferycznych". Praca sklada sig z pigciu rozdzialow, w kt6rych wykazano moZliwoSi identyfikacji parametr6w

skladowych wyladowania atmosferycznego w oparciu o analizq czasowo-czgstotliwoSciow4 zarejestrowanych

przebieg6w pola elektrycznego,jak r6wnie2 przydatnoSi takiej identyfikacji pod k4tem zastosowah w systemach

lokalizacjiwyladowari atmosferycznych. Udowodniona zostala tym samym gl6wna Iezarozprawy.

W rozdziale pierwszym prawidlowo zdefiniowano cele oraz wyczerpuj4co scharakteryzowano

problematykg podjEt4 w rozprawie doktorskiej, odnosz4c sig do aktualnego stanu wiedzy.

Rozdzial drugi zawiera opis metod oraz modeli zjawisk zwiqzanych z wyladowaniami atmosferycznymi,

kt6re nastgpnie zaimplementowano w rozdzialach czwarlym i pi4tym.

W rozdziale trzecim przedstawiono wdrozony w Rzeszowie system rejestracji wyladowari

atmosferycznych. Istotn4 czE!;t, rozwi4zari sprzgtowych oraz prograrnowych samodzielnie wykonal doktorant. W

rozdziale szczeg6lowo opisano strukturg oraz funkcje systemu obejmuj4ce synchroniczn4 rejestracjg piorunowych

p6l elektrycznych i obrazu z wykorzystaniem szybkiej kamery.

W rozdziale czwartym przedstawiono wyselekcjonowane z bazy danych rejestracje pola elektrycznego

wyladowari atmosferycznych odnotowanych w r6znych odlegloSciach od stacji, co pozwolilo zweryfikowai

zaproponowane metody i algorytmy w szerokim spektrum zmiennoSci piorunowego pola elektrycznego. Opisano

spos6b detekcji gl6wnych skladowych wyladowania atmosferycznego tiikich, jak: szybkozmienne wyladowania

wstQpne, lider skokowy i strzalowy, pierwsze i kolejne wyladowania gl6wne oraz prqd dlugotrwaly. Nalezy

podkreSlii, iZ wigkszoSi tych komponent6w nie jest jak dot4d rejestrowana przez systemy lokalizacji wyladowari

atmosferycznych.

W rozdziale pi4tym wyznaczono przebieg pr4du wyladowania gl6wnego u podstawy kanalu piorunowego

w oparciu o dokonane rejestracje. Stanowi to jeden zwalniejszych element6w pracy. W tym celu zaproponowano

metodg z wykorzystaniem zale2noici opisuj4cej pole elektryczne wok6l kanalu piorunowego.

W calej rozprawie doktorant wykazal sig znajomoSci4 prowadzenia badah eksperymentalnych oraz

umiejgtnoSci4 modelowania matematycznego z wykorzystaniem takich narzEdzi jak kr6tkoczasowa transformata

Fouriera, transformata Hilberta i Laplace'a oraz operacja splotu. Zaproponowane metody oraz modele mog4 byi

wykorzystane do udoskonalenia algorytm6w zaimplementowanych w obecnie funkcjonuj4cych systemach

lokalizacji wyladowah atmosferycznych. Powinno to w rezultacie przyczyni(, sig do rozwoju metod ochrony

odgromowej oraz poprawi6 efektywnoSi identyfikacjiprzyczyn szk6d powstaj4cych w trakcie burzy.

Podsumowuj 4c uznajE przedmiotow4 rozprawE doktorsk4 za ukoiczon4. Spelnia ona wszystkie wymogi

stawiane tego typu publikacjom i stanowi podstawg do ubiegania sig o uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

w dyscypl inie elektrotechnika.

,< reCfrr*/


