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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

V poslednom období sme svedkami veľmi veľkého nárastu využitia obnoviteľných zdrojov energie, rozširovania elektrizačných sústav a ich
vzájomného prepájania do veľkých celkov ako aj zjednocovania trhov v rámci týchto sústav. V dôsledku týchto nových fenoménov sa zvyšuje tlak na
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a to si vyžaduje nové formy riadenia. Využitím nových technológií synchronizovaných meraní fázorov môžeme
dosiahnuť podstatne vyššiu kvalitu v riadení ako aj v analýze správania sa prepojených elektrizačných sústav. WAMS systémy ponúkajú využitie
veľkého množstva nových funkcionalít, ktoré môžu prispieť k včasnému odhaleniu nebezpečných stavov a tak predísť prípadnému rozpadu sústavy.
Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že problematika, ktorou sa predložená habilitačná práca zaoberá je viac ako aktuálna najmä z
pohľadu riadenia, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrizačných sústav.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metódy spracovania habilitačnej práce sú zvolené správne, jednotlivé časti práce na seba nadväzujú, čím autor preukázal didaktické schopnosti. Práca
je spracovaná prehľadne.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Autor vo svojej práci uviedol teoretické základy WAMS systémov, opísal hlavné časti týchto systémov z pohľadu hardvéru, softvéru a architektúry. Sú
tu podrobne uvedené možnosti využitia WAMS systémov v rámci riadenia elektrizačnej sústavy a predchádzaniu nebezpečných stavov v sústave.
Teoreticky sú opísané jednotlivé ukazovatele využívané pre hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrizačnej sústavy ako sú napäťová,
statická, dynamická, frekvenčná stabilita. V práci sú uvedené výsledky a výstupy z reálnych meraní synchrónnych fázorov a ich vyhodnotenia WAMS
systémom, ktorý využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Ďalej je uvedené možné využitie meraní synchronizovaných fázorov pre stanovanie k-
faktora regulačnej oblasti. V závere práce sa autor venuje opisu využitia WAMS systémov v niektorých častiach resp. krajinách sveta.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Práca má predovšetkým rešeršný charakter. Môže poslúžiť ako dobrý teoretický základ pre ďalší výskum a vývoj v rámci nasadzovania a využitia
WAMS systémov pre riadenie a analýzu elektrizačných sústav.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

V práci chýba zoznam symbolov a skratiek. V mnohých prípadoch chýbajú vysvetlivky veličín použité vo vzorcoch. V práci sa používa rovnaké
označenie pre veľkosť, fázor, vektor. 
Vo vzorcoch sa niekedy nerozlišujú sa absolútne hodnoty jednotlivých veličín a veličiny v komplexnom tvare.
V práci sú uvedené obrázky (Obr. 8, Obr. 9., Obr. 11) bez akéhokoľvek opisu v texte. Možno ich považovať len za ilustračné. 
Str. 16.: Odkaz na rovnicu (1) je nesprávny.
Str. 20.: Obr. 4 nie je prevzatý z uvedeného zdroja [2]. V danom zdroji sa tento obrázok nenachádza.
Str. 22.: V texte je uvedené: „Prvý na báze rekurzívnej DFT, kedy násobenie sínusovou aj kosínusovou zložkou prebieha pre každú novú vzorku
meraných dát a miesto sčítania je použitý dolnopriepustný filter ako je naznačené na Obrázku č.5.“ Pritom Obr. 5 zobrazuje Schematický diagram
časovo synchronizovaného fázového merania.
Str. 44.: Vzorec 26. Odmocnina má byť aj nad druhým členom menovateľa. Označenia vo vzorcoch nekorešpondujú s označeniami v obrázku. Ako
bolo uvedené, vo vzorcoch sa nerozlišuje sa či sa jedná o komplexné číslo, alebo veľkosť. Potom sú niektoré uvedené vzorce nesprávne. Vo vzorci 27
má byť pod odmocninou „F“.
Str. 46.: V texte sa uvádza: „Z rovníc 2.5 a 2.6 môžeme vyvodiť ....“ Jedná sa o odkazy na rovnice, ktoré sú použité v citovanom zdroji [3].
Str. 60.: Vo vzorci 36 chýba člen Qj - Jouleove straty.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Str. 23.: Vysvetlite ako vo vzorci 23 zistíte Δt.
Str. 29.: Vysvetlite na čo slúžia záťaže a útlmové články na Obr. 10.



Str. 32.: Opíšte v čom konkrétne vidíte výhody určenia miesta poruchy pomocou WAMS oproti dnes využívaným systémom.
Str. 33.: Je pravdivé tvrdenie: V prípade normálneho prevádzkového stavu sústavy, je rozdiel fázorov v rámci prenosovej sústavy SR minimálny (max
cca ± 3º)? Ak áno, definujte „normálny prevádzkový stav“ z hľadiska veľkosti tranzitu cez ES SR.
Str. 34.: Aké sú dovolené hodnoty napätí v zmysle Technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy?
Str. 49.: Vysvetlite, čo predstavujú hodnoty Pmargin a Vmargin na Obr. 22.
Str. 51.: Vysvetlite pojem „Zvolená hodnota ROCOF“. Na základe čoho sa ROCOF volí?
Str. 53.: Vysvetlite na základe čoho je určená ostrovná prevádzka na Obr. 26 Polárny graf fázorov vedení (detekcia ostrovnej prevádzky).
Str. 77.: Vysvetlite pojem „Slabé vyvedenie výkonu paralelne pracujúcich generátorov“ a vplyv na tlmenie oscilácií.
Str. 78.: Ako bolo určené výkonové číslo?
Str. 78. a 83.: Vysvetlite pojmy: k-faktor, výkonové číslo, výkonová charakteristika.
Str. 85.: Pre akú sústavu bol určený k-faktor? Jedná sa o porovnateľné incidenty výpadok cca 1100 MW. Prečo vyšiel k-faktor tak odlišne?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce, nie sú v práci jednoznačne definované. Za hlavný cieľ práce možno považovať, vyhodnotenie vybraných algoritmov pre
sledovanie oscilácií a samotnú detekciu oscilácií v rámci systému využívaného prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Ako čiastkový cieľ práce
môžeme považovať výpočet k-faktora v rámci regulačnej oblasti prostredníctvom WAMS a SCADA systémov.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Predložená habilitačná práca spĺňa podmienky tvorivej vedecko-pedagogickej práce, preto prácu odporúčam k obhajobe.
Na základe predloženej habilitačnej práce a dokumentov k habilitačnému konaniu, môžem konštatovať že: 
•    Publikačná činnosť Ing. Zsolta Čonku, PhD. vo vzťahu ku skúmanej problematike v habilitačnej práci je dostatočná. Jeho práce z oblasti, ktorou sa
zaoberá habilitačná práca boli uverejnené na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách. 
•    Vedecko-výskumnú činnosť Ing. Zsolt Čonka, PhD. dokumentuje svojou účasťou v riešiteľských kolektívoch projektov VEGA, KEGA, APVV.
Podieľal sa na riešení 8 projektov pre prax. 
•    Pedagogická činnosť Ing. Zsolta Čonku, PhD. je primeraná. Vedie prednášky z jedného predmetu, cvičenia zo 4 predmetov. Je spoluautorom 3
vysokoškolských učebníc. Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky, bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
Doterajšia vedecko-výskumná a pedagogická práca Ing. Zsolta Čonku, PhD. ako aj predložená habilitačná práca spĺňa požiadavky habilitačného konania
a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Preto odporúčam, aby po úspešnej obhajobe habilitačnej práce, bol Ing. Zsoltovi Čonkovi, PhD.
udelený titul docent. 

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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