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techniky) 
 
     Předložená práce je věnována možnostem využití internetové komunikační 
techniky k ovládání kaskády vodních elektráren. Použití systémů dálkového 
ovládání elektráren je sice v současnosti běžné, ale využití prostředí 
Matlab/Simulink je pro tento účel originální a svědčí o nekonformním přístupu 
disertanta k řešení této problematiky. 
 
     Vlastní práce je rozdělena na  devět kapitol s názvy: 

1) Introduction.  
2) Data acquisition systems. 
3) Networked control system. 
4) Synchronous machine model. 
5) Hydraulic turbines. 
6) Excitation system. 
7) Internet network model /truetime. 
8) Simulation and results 
9) Conclusion and future work.        

 
     Výše uvedené body jsou doplněny přehledem použité symboliky a názvy 
grafických příloh. Bohužel ne všechny symboly jsou zde uvedeny, např.        
delta (str.53) aj.  
      
      Předložená práce ukazuje na disertantovu schopnost zdařile zpracovat, jak  
po obsahové, tak i formální stránce, převzaté i vlastní výsledky své vědecké 
činnosti. Vzhledem k charakteru práce není možno požadovat porovnání 
získaných simulovaných výsledků s měřeními získanými v reálném prostředí. 
V práci mi však přece jen chybí dnes již zcela běžně používaná vizualizace 
technologického procesu (nějaká SCADA) . Mimo tuto připomínku jsem v ní 
neshledal žádné zásadní chyby, opomenutí, nesprávné  úvahy a závěry, které by 
bylo možno autorovi vytknout. 



 
     Bylo by však vhodné, aby disertant při obhajobě své práce se vyjádřil i 
k těmto mým dotazům: 
- Str. 42. – prosím vysvětlit význam budicího vinutí v q – rotorové ose 
- Str. 43. – koeficient v rovnici (4.11.) je 2/3. Může být zvolen i jiný a kdy je 

to výhodnější?  
- Str. 51. – vysvětlete Vámi uvedený pojem „slip speed“ (skluz) u 

synchronního motoru? 
- Dle informace od anglických kolegů je přesnější požívat pojem „three-phase 

short circuit at the generátor terminals“ než v práci používaný „three phase 
fault at generátor terminals“ 

- Str. 106. - dle přílohy jste pro simulování využíval náhradních parametrů 
dvou typů hydrogenerátorů – typického A.2. a konstrukčně spíše 
turboalternátoru A.1. Jak se projeví vliv jejich rozdílných parametrů na 
průbězích statorového napětí a proudu při zkratu (obr. 8.12.). Proč při zkratu 
není na svorkách nulové napětí (bylo by vhodné změnit v tomto časovém 
intervalu měřítko, aby bylo možno vliv různých časových konstant vinutí 
fyzikálně vyhodnotit)    
 
 
Celkově hodnotím po stránce  vědeckých aktivit disertantovu osobnost a 

výsledky jeho doktorského studia vyjádřené v předložené disertační práci 
následovně: 

 
- námět práce odpovídá oboru disertace a o jeho aktuálnosti svědčí mj.     
  velký  počet citovaných publikací různých autorů zabývajících se touto  
  problematikou  
 
- původní přínos práce spočívá ve využití programu základních funkčních  
  bloků v prostředí MATLAB SIMULINK k řešení schematického modelu 
   vodní elektrárny. K vytvoření a simulování internetových REAL TIME 
  systémů využil knihovnu TRUETIME 

  
     - jádro práce bylo publikováno  sedmi písemnými příspěvky na zahraničních  
       a domácích konferencích,  publikovanými v jejich sbornících.  
  

- z vědeckých aktivit, praktické činnosti, publikační činnosti, jakož i 
  z předložené disertační práce je zřejmé, že   
 disertant má požadovanou vědeckou erudici a má předpoklady k další   
 úspěšné vědecké  práci. 
 



     Předloženou disertační práci hodnotím po obsahové i formální stránce 
jako splňující obecně uznávané požadavky na udělení akademicko-
vědeckého titulu doktora v oboru Silnoproudá elektrotechnika a 
elektroenergetika. 
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