FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Èestný doktor vìd ZÈU profesor Schramm pøednášel na ZÈU
Na pozvání katedry elektroenergetiky
a ekologie Fakulty elektrotechnické
navštívil 3. dubna ZÈU prof. Heinz –
Helmut Schramm, dr. h. c, významný
svìtový odborník v oboru vysokonapì ových pøístrojù a elektroenergetiky.
Prof. Schramm byl více než 15 let
pøedstavitelem oborù v mezinárodních
organizacích CIGRE (Conceil International des Grands Reseaux Electriques)
a IEC (International Electrotechnical

sítì. Pøed vìdci tedy stojí nová úloha
hledání øešení tak závažného technického problému. Problémem bude i pøenos
energie od výrobních celkù ke spotøebiteli. Nabízejí se øešení výstavby nových
vedení nebo zvýšení provozního napìtí
v pøenosových soustavách, ale pøedevším ve zmìnì struktury energetické
sítì. Dále pak bude nezbytná integrace
okolních oblastí do pøenosové soustavy
støední Evropy, jde zejména o jižní
Evropu, Pobaltí, Skandinávii a severní
Afriku, kde jsou rezervy ve výrobì

elektrické energie. Diskutoval také stav
zamìstnávání inženýrù v Nìmecku
a potvrdil, že je po absolventech inženýrských profesí velká poptávka. Zároveò však zdùraznil, že je nutné inženýrské vzdìlávání doplnit o komplexnìjší
pohled ekonomického a ekologického
chápání problematiky.
Souèástí programu prof. Schramma
byla diskuze o problematice spolupráce
s univerzitou v projektu øešeném spoleènì s ÈEZ a VUT.
Prof. Zdenìk Vostracký

Commitee) i profesorem Technické univerzity v Berlínì a vedoucím výzkumného centra
firmy Siemens.
V prùbìhu návštìvy na FEL
prof. Schramm pøednášel na
téma "Pøenos a distribuce elektrické energie – dvacetiletá perspektiva". Zhodnotil souèasnou
situaci v pøenosu a spotøebì elektrické
energie ve støední Evropì, kde roste
spotøeba elektrické energie o 2 až 3 %
roènì, což mùže v horizontu dvaceti let
pøedstavovat nárùst spotøeby o 50 %.
Øešení výroby elektrické energie vidí
prof. Schramm jak ve zvyšování úèinnosti souèasných zdrojù, tak ve zvýšení
podílu alternativních zdrojù i ve výstavbì nových jaderných elektráren. Tyto
výkony však již nebudou schopny pøenést souèasné pøenosové a distribuèní
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