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Oponentský posudok dizertačnej práce  

Ing. Františka Bernátha 

 

„Rozptýlená výroba a jej vplyv na kvalitu dodávok elektrickej energie“ 

  

   
 

Predložená dizertačná práca je venovaná veľmi aktuálnej problematike vplyvu 

distribuovanej výroby elektrickej energie na prevádzku distribučnej sústavy. V rámci tejto 

širokej problematiky sa práca zameriava na analýzu vplyvu obnoviteľných zdrojov energie, 

konkrétne fotovoltických a veterných elektrární, na možnosti udržania sieťového napätia 

v normou definovaných hodnotách. Riešenie tejto problematiky je veľmi dôležité z hľadiska 

umožnenia širšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie pre zabezpečenie napájania 

lokálnej spotreby, nakoľko práve využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

pre distribuovanú výrobu je jedným z kľúčových prvkov budovania novej funkcionality 

distribučných sietí označovanej pojmom Smart Grids. 

Prvá časť práce je venovaná popisu legislatívnych a technických faktorov vplývajúcich 

na budovanie distribuovanej výroby v elektrizačnej sústave Českej republiky. Autor v nej 

systematicky a veľmi prehľadne prezentuje východiská a teoretické poznatky, ktoré sú 

následne použité v druhej časti práce.  

Druhá časť práce, ktorú považujem za ťažiskovú a predstavuje dizertabilné jadro práce, je 

venovaná systematickej analýze možností riadenia napätia v distribučnej sústave pomocou 

dispečerského riadenia jalového výkonu distribuovanej výroby. Autor vychádza z analýzy 

jestvujúcich pravidiel prevádzkovania distribučnej sústavy v ČR, pričom reálne zhodnotil 

v súčasnosti používané metódy pre riadenie napätia v sieťach s inštalovanými obnoviteľnými 

zdrojmi energie. Svoje tvrdenia, vyplývajúce z analýzy konkrétnych prípadov, potvrdil 

matematickým modelovaním reálnej časti distribučnej sústavy. Na základe výsledkov svojich 

analýz a simulácií navrhol prechod z doteraz používaných dopredných metód riadenia 

jalového výkonu, na metódu využívajúcu spätnoväzobnú reguláciu jalového výkonu podľa 

zadanej hodnoty napätia, čo považujem za najväčší prínos predkladanej dizertačnej práce.  

 

Pripomienky a otázky k predloženej práci Ing. Františka Bernátha: 

K práci mám niekoľko pripomienok: 

 V práci sa vyskytujú drobné gramatické chyby a preklepy, ktoré však neznižujú kvalitu 

práce. 

 V práci sú náhodne použité rôzne výrazy pre preklad pojmu Smart Grids – chytré siete, 

inteligentné siete alebo dokonca aj smart grids. 



 Na str. 27 (no aj neskôr na viacerých miestach práce) sa autor odvoláva na napäťové 

limity definované normou, no nikde ich číselne neudáva (aspoň v podobe tabuľky)! 

 Ak sa v texte autor odvoláva na obrázok, ktorý je na inej strane resp. v inej kapitole, je 

vhodné, aby uviedol aj stranu, a tak nenútil čitateľa obrázok prácne hľadať v celej práci! 

 Na str. 48 je v poslednom odseku odvolávka na zlý obrázok. Správne tam mal byť 

citovaný obr. 5-19! 

 V práci sú miestami použité netechnické výrazy a slangová terminológia!  

 V tabuľke 5-4 je v hlavičke uvedené, že tabuľka prezentuje dáta pre FV1 až FV6, no 

v skutočnosti sú v tabuľke uvedené hodnoty len pre FV1 a FV6! 

 Obrázok 5-41 nemá popísané osi! 

 V práci nie je uvedený zoznam publikácií autora práce, ktorý by prezentoval úroveň 

a rozsah publikovania výsledkov dizertačnej práce!!! 

Otázky na doktoranda: 

 Definícia a vlastnosti Smart Grids popísané na str. 19 predstavujú Váš osobný názor 

(pri príslušnom texte chýba akákoľvek citácia)? Uvedené vlastnosti totiž predstavujú 

len časť toho, čo by mali inteligentné siete v budúcnosti zabezpečovať!  

 Čo limituje veľkosť dodávaného jalového výkonu do pilotného uzla synchrónnym 

generátorom pri primárnej a sekundárnej regulácii napätia (str. 28)? 

 Prečo sa zmena odbočiek vykonáva na vyššej napäťovej strane transformátora 

110/22 kV (str. 29)? 

 Vysvetlite obr. 5-5 (str. 33), pričom majte na pamäti, že zmena odbočiek transformátora 

(zmena počtu závitov) sa vykonáva na vyššej napäťovej strane! 

 Je možné jednoznačne určiť primárnu stranu distribučného transformátora 22/0,4 kV, ak 

je k nemu pripojený zdroj elektrickej energie s vyvedením výkonu do NN siete? 

 Je potrebné pri monitorovaní napätia distribuovaných zdrojov energie „čakať“ na smart 

metering, ako o tom píšete na str. 40? 

 Kde na obr. 5-15 vidieť, že dochádza k zosilneniu nárastu napätia v sieti vplyvom 

výroby vo FVE? Čo presne reprezentuje U1 vo fázorovom diagrame? 

 Je použitie „lineárnej extrapolácie“ pre výpočet jalového výkonu Qind_max dostatočne 

presné, keďže vo vzťahoch (5.11) a (5.12) sa vyskytuje kvadratická závislosť Sn a Uf? 

 Priebehy na obr. 5-27 (str. 62) resp. obr. 5-28 (str. 63) sú merané, modelované alebo 

teoretické? 

 Podľa čoho je na obr. 5-33 (str. 69) vidieť, že modelovaná sústava je rozdelená na dve 

uzlové oblasti? 

 Ukážte, kde v obr. 5-41 (str. 84) je možné vidieť v texte spomínanú charakteristiku  

P = f(Q)? 

 Prečo je v algoritmoch pre riadiace jednotky pre DS NN (obr. 5-43, str. 87) a DS VN 

(obr. 5-44, str. 88) použité časové okno práve 120 sekúnd? 

 Bola funkčnosť systému riadenia napätia navrhnutého v kapitole 5.9.2 overená 

na vytvorenom simulačnom modeli reálnej časti sústavy? Alebo sa jedná len 

o koncepčný návrh?  

 Máte predstavu o hardvérovej a softvérovej realizácii Vami v kapitole 5.9.2 

navrhnutého systému riadenia? 



 Má zmysel, vzhľadom na výsledky analýz prezentovaných v dizertačnej práci, 

aplikovať do distribučnej sústavy transformátory VN/NN s prepínaním odbočiek 

pod zaťažením, ktoré by mali viac odbočiek, než v súčasnosti používané +5 %, 0 %  

a -5 %?  

 

Záver 

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá veľmi aktuálnou témou. Je napísaná v súlade 

s definovanými cieľmi a svojím zameraním patrí do odboru silnoprúdovej elektrotechniky 

a elektroenergetiky.  

Doktorand pri písaní práce preštudoval a použil značné množstvo odbornej literatúry, čo 

sa pozitívne odrazilo na odbornom obsahu dizertabilného jadra predloženej práce. Napriek 

tomu, že priamo v práci absentuje zoznam publikácií doktoranda, je možné na základe 

materiálov priložených k práci skonštatovať, že výsledky dizertačnej práce boli dostatočne 

publikované a prezentované odbornej verejnosti.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné skonštatovať, že Ing. František Bernáth je 

pracovník s dostatočnou vedeckou erudíciou, a preto jeho doktorskú dizertačnú prácu 

odporúčam na obhajobu a po úspešnej obhajobe odporúčam udelenie akademického titulu 

 

Philosophiae doctor (PhD.). 

 

Žilina, 1. 6. 2014 

 

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., v.r. 

 


