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Annotation 

Možný negatívny vplyv obnoviteľných zdrojov energie na režim  elektrickej siete je možné znížiť využitím smart 

technológií. Pod pojmom smart technológie v danom príspevku rozumieme spotrebiče, ktoré samotné reagujút na 

režim elektrickej siete. Na základe hodnôt vybraných parametrov menia režim svojej činnosti /zapínajú sa alebo 

vypínajú/. Veľká nerovnomernosť výkonu  využívaných obnoviteľných zdrojov má za následok, že v sieti môže 

dôjsť k porušeniu stability. Pre elimináciu tohto javu sú potrebné časté regulačné zásahy v podobe rýchlej zmeny 

výkonu klasických  /tepelných / zdrojov, komutácií mnohých spotrebičov alebo dovozu/vývozu energie z druhých 

sietí.  Využívanie smart spotrebičov znižuje pravdepodobnosť aktívneho zásahu zo strany dispečera alebo 

regulačných orgánov elektrárne. Takéto spotrebiče môžu zvýšiť stabilitu siete, znížiť straty energie a umožní 

efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie.  

 
Keywords:  obnoviteľné zdroje energie, smart technológie, dynamická reakcia na stav siete, riadenie 

energetického systému, komutácia spotrebičov, disponibilná energia.   

 

Annotation 

The potential negative impact of renewable energy on mode power supply could be reduced using smart 

technology. The term smart technology in the post understand appliances, themselves react to mode power 

supply. Based on the values of selected parameters are changing their mode of action / switched on or off by /. 

United uneven use of renewable power has the effect that the network can be breached stability. To eliminate this 

phenomenon are needed frequent regulatory intervention in the form of rapid changes in conventional power / 

heat / resources commutation many appliances or import / export power from another network. The use of smart 

appliances reduces the likelihood of active intervention by the controller or power regulators. These appliances 

can increase network stability, reduce energy losses and to make effective use of renewable energy sources. 

 
Keywords:  renewable energy, smart technologies, dynamic response of the state of the network, an 

energy management system, the commutation appliances, disposable energy. 

 

 

1 Úvod do problematiky 
 

Obnoviteľné zdroje energie na jednej strane znižujú energetickú náročnosť siete, 

umožňujú  zníženie využívania klasických energetických zdrojov, znižujú možné ekologické 

znečistenie životného prostredia a pod. , na druhej strane  môžu narušiť stabilitu siete 

v dôsledku veľkej nerovnomernosti pôsobenia jednotlivých zdrojov. Príkladom môže byť 

využívanie veternej energie pri veľkej nerovnomernosti rýchlosti vetra alebo pôsobenie 

slnečnej energie pri relatívne veľkej oblačnosti a častej zmene intenzity priameho slnečného 

svetla na slnečné kolektory.  Na nasledovných obrázkoch sú uvedené  aktuálne a priemerné 

hodnoty rýchlosti vetra vo vybranej lokalite.   



    

Asociácia Energetických Manažérov, 811 06 Bratislava, Obchodná 6 
Tel.: +421 2 5464 5477, Fax: +421 2 5464 6466 

 E-mail: kucera@energyconsumers.net ; majorut@pgmail.com  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6

rý
c
h
lo
s
ť

priem. max.

 
Obr. 1 Graf pôsobenia vetra vo vybranej oblasti 

Z uvedeného grafu je jasné, že je veľmi ťažko predpovedať možný vývoj rýchlosti 

vetra a následne aj prispôsobiť stav siete danému vývoju.    

Veľkým nedostatkom využívania obnoviteľných zdrojov energie je zvýšenie celkovej 

ceny energie v dôsledku premenlivej ceny regulačnej energie. Práve rýchle zmeny potreby 

regulačnej energie zvyšuje nároky na jej nákup. V prípade, že by systém automaticky reagoval 

na zmenu stavu siete v dôsledku zmeny intenzity /výkonu/ obnoviteľných zdrojov a tiež 

režimu výroby a spotreby, bolo by možné znížiť náklady na výrobu elektrickej energie.  

Existuje viacero možností zníženia vplyvu obnoviteľných zdrojov na režim systému. 

Jedným z nich je využívanie spotrebičov, ktoré majú viaceré snímače stavu siete a v závislosti 

od stavu siete sa zapínajú alebo vypínajú. Pritom dodržiavajú základné režimy svojho 

využívania. Takýto režim činnosti vybraných spotrebičov môžeme považovať za režim 

inteligentných spotrebičov, alebo ich označiť pojmom smart technológie.  

Súčasné technológie umožňujú vytvoriť veľké množstvo inteligentných zariadení, 

ktoré budú reagovať na stav siete a tiež stav pripojeného spotrebiča. Na základe vnesených 

algoritmov budú adaptívne riadiť činnosť daných spotrebičov.  

Závisí vo veľkej miere od energetických spoločností ako budú stimulovať svojich 

klientov využívať navrhované smart technológie.  

 

2 Smart spotrebiče a režim ich využívania   
Alternatívnym spôsobom zníženia vplyvu obnoviteľných zdrojov energie je riadenie siete 

na strane spotrebičov na základe jej stavu. Pri zmene dodávaného výkonu alebo zmeny 

spotreby energie v siete vznikajú rôznorodé prechodové javy. Jedná sa napr. o rýchly rast 

výkonu, ktorý je možné prirovnať k jednotkovému skoku alebo Diracovému impulzu. Tieto 

javy je možné rozložiť na súbor signálov rôznej frekvencie alebo úrovne, ktoré sú snímané 

aktívnymi snímačmi vybraných spotrebičov. Následne prebieha spínanie alebo vypínanie 

spotrebičov.  Taktiež je potrebné  aby spotrebiče dodržiavali svoj základný režim. Pri riadení 
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spotreby energie je možné využívať spotrebiče, ktoré je možné vypínať resp. zapínať 

v určitých intervaloch. K takýmto spotrebičom  patria rozličné tepelné zariadenia určené na 

ohrev teplej úžitkovej vody, vykurovanie, chladiace zariadenia, zariadenia na prípravu 

stlačeného vzduchu/  K podobným spotrebičom je možné priradiť aj napr. žehličku, varič 

vody, kávovar.  

Na nasledovných 

obrázkoch (Chyba! Nenašiel sa 

žiaden zdroj odkazov.) sú 

uvedené niektoré krivky zmeny 

stavu daných spotrebičov.  Stavy 

1i označujú  režim prechodu zo 

stavu min do stavu max a stavy 2i 

stavy prechodu zo stavu max do 

stavu min. Grafy ukázané na 

obrázku predstavujú niektoré 

vybrané typy. 

Na základe predbežných 

výsledkov predbežnej analýzy 

viacerých druhov spotrebičov je 

možné predpokladať, že režim 

spotrebiča v čase jeho aktívneho 

využívania a v čase relatívneho pokoja sa odlišujú. Typ krivky nábehu a poklesu môže byť 

podobný, ale sklon a rýchlosť zmeny sa menia. Na grafe (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 

odkazov.) červená krivka zobrazuje zmenu stavu v čase malého využívania spotrebiča, modrá 

krivka v období aktívneho využívania. Takýto režim môžu mať napr. zariadenia na prípravu 

teplej vody v čase veľkého alebo nízkeho odberu .  

 

 

3 Využitie smart technológií pri riadení spotreby 
 

Pod smart technológiami, 

v tomto príspevku a mnohých 

ďalších, rozumieme spotrebič, 

ktorý má snímače reagujúce na 

stav siete. Daný spotrebič potom 

reaguje na zmeny stavu siete. 

K spotrebičom, ktoré môžu mať 

takéto snímače – smart 

spotrebiče- je možné priradiť 

ohrievače vody, elektrické 

vykurovacie systémy. V určitých 

prípadoch k smart spotrebičom 

môžeme priradiť chladničky, 

mrazničky. Podrobnejší popis samotných smart spotrebičov bude uvedený v niektorých 

budúcich článkoch na danú tému.  

Obr. 2 Režimy nábehu alebo poklesu stavu spotrebiča 

Obr. 3  Režim zmeny stavu spotrebiča 
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Inteligentné snímače reagujú hlavne na vybrané frekvencie siete, napätie v sieti, 

účinník a tiež ich derivácie. Presná reakcia týchto snímačov bude predmetom mnohých 

výskumov.  

Ovládané spotrebiče je možné zaradiť do niekoľkých skupín (Obr. 4) v závislosti od 

viacerých kritérií: 

 
Obr. 4  Rozdelenie spotrebičov 

Jednotlivé spotrebiče dokážu reagovať na požiadavky vyslané do siete, zisťujú stav 

siete a reagujú na naň.  

Regulácia stavu siete prebieha len v rámci technologického intervalu. Znamená to, že 

pri znížení stavu spotrebiča /napr. teplota vody/ do dolnej úrovne spotrebič sa samostatne 

zapne. V prípade, že je potrebné znížiť spotrebu siete – pri znížení rýchlosti vetra -  sa 

spotrebič vypne a nastáva postupné zníženie teploty vody. Pri následnom zvýšení rýchlosti 

vetra je dostatok energie a znova sa spotrebič zapne. Postupne sa zvyšuje hodnota stavu 

spotrebiča. V prípade častých zmien výkonu veterného zariadenia, prebieha postupne zmena 

stavu spotrebiča až do možného dosiahnutia maximálnej hodnoty stavovej veličiny. V danom 

prípade nie je možné ďalšie zapnutie spotrebiča až do zníženia hodnoty stavovej veličiny. 

Zopnutie spotrebiča môže nastať aj skôr ako po dosiahnutí minimálnej hodnoty. Viacnásobná 
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komutácia môže byť realizovaná len 

v intervale stanovenom technickými 

parametrami spotrebiča. Majitelia 

takýchto zariadení nepociťujú, že ich 

spotrebič bol použitý pre reguláciu 

činnosti siete. Na obrázku (Obr. 5) je 

uvedený graf priebehu stavu daného 

spotrebiča v závislosti od stavu siete.  

Pri zvýšenej dynamike stavu 

elektrickej siete v dôsledku meniaceho 

sa režimu výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov dochádza 

k automatickej komutácií veľkého 

množstva spotrebičov. Cieľom tejto 

komutácie je zmierniť veľké dynamické 

zmeny siete a udržanie stability siete pri 

dodržaní požiadaviek jednotlivých spotrebiteľov.  

V závislosti od režimu činnosti smart spotrebičov je možné zvýšiť spotrebu energie 

zopnutím daného spotrebiča (E 1/0)  alebo znížiť spotrebu v sieti vypnutím daného spotrebiča 

(E -1/0).  

Regulačná energia, ktorú máme k dispozícií na riadenie sústavy, predstavuje súčet 

energie každého smart prvku v priebehu využívania časti intervalu, kedy môže byť prvok 

použitý.  

  

     kde  Pi  -  výkon daného spotrebiča  

dTi,j  - časť časového intervalu, počas ktorého môže byť spotrebič zapnutý alebo 

nútene vypnutý.  

Na veľkosť intervalu dTi má vplyv nielen spotrebič ale aj hodnota stavovej veličiny, 

t.j. okamih komutácie daného spotrebiča. Na obrázkoch sú uvedené niektoré možnosti  

odhadu uvedených intervalov T1i  a T2i. ktoré zodpovedajú rôznym spomínaným stavom 

spotrebiča. Pri výpočte disponibilného množstva regulačnej energie je nevyhnutné  brať do 

úvahy stav každého spotrebiča v danom okamihu. Pri praktickej realizácií je však veľmi ťažko 

zistiť hodnotu stavu jednotlivých spotrebičov a tým aj presne určiť hodnotu regulačnej 

energie. Pre analýzu režimov siete je možné využívať pravdepodobnostné charakteristiky 

stavu spotrebiča, priemerné hodnoty času prechodu od stavu min do stavu max. Hodnoty 

pravdepodobností nadobudnutia určitého stavu sa môžu meniť aj v závislosti od obdobia ich 

merania.  

dTi = pi,j * Ti   

kde  dTi   - hodnota disponibilného intervalu pre komutáciu i-teho spotrebiča;  

 pi,j     - hodnota pravdepodobnosti dosiahnutia spotrebičom určitého stavu;    

 

Obr. 5 Zmena stavu spotrebiča 
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Obr. 6  Veľkosť T intervalu pri nábehu a poklesu stavu 

 

Pre presnejšie určenie hodnoty disponibilnej energie je možné vypočítať hodnoty 

pravdepodobností dosiahnutia spotrebičom určitého stavu. V závislosti od tejto hodnoty je 

možné vypočítať hodnotu časového intervalu vypnutia alebo zapnutia spotrebiča.   

 
Na danom obrázku je  pre viacero spotrebičov /Rady1 ...Rady10/ zobrazená 

pravdepodobnosť dosiahnutia hodnoty stavu od 0,9 – 1,2.  Ako vidno z jednotlivých grafov 

veličina pravdepodobnosti, že spotrebič dosiahol svoj maximálny stav je veľmi vysoká 

a dosahuje približne 0,8.  Pre reguláciu môžeme využiť  približne 20% disponibilného času. 

Taktiež je potrebné pre výpočet disponibilnej energie brať celkový výkon spotrebiča.  
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Výpočet daných pravdepodobností je možné vypočítať na základe údajov pred 

zavedením do prevádzky smart spotrebiča a následne tieto hodnoty spresniť v priebehu 

prevádzky. Postupné spresnenie  hodnoty pravdepodností  umožní lepšie využívať systém 

aktívnych smart technológií.  

Pre riadenie väčšiej distribučnej siete v podmienkach spolupráce s obnoviteľnými 

zdrojmi energie je nevyhnutné vybrať veľké množstvo smart spotrebičov, ktoré by svojim 

výkonom mohli v ktoromkoľvek okamihu eliminovať zmenu stavu siete  

Prie predpoklade, že inštalovaný výkon siete je Ps  a celkové množstvo inštalovaného 

výkonu v danej sieti je Poze  pričom platí, že   Ps  >  Poze  a pre väčšinu systémov platí     

k1Ps  >  Poze  ,    kde   k1  (0, 0.2)   

V reálnom prípade je potrebné eliminovať vplyv nie všetkých obnoviteľných zdrojov 

ale iba ich časti, t.j. na koľko sa zmenila aktuálna hodnota výkonu. V súlade s uskutočnenými 

meraniami je možné povedať, že celkový výkon, ktorý je potrebné zmeniť je približne  

dP = k2*Poze , kde veličina k2  je z intervalu  (0 - 0.3).  

Ďalším paramtrom, ktorý je potebné brať do úvahy pri  výbere potrebného počtu smart 

spotrebičov je disponibilná energia, ktorá závisí od výkonu a od času náhodnej zmeny, resp. 

času dokedy sa celý systém zreguluje sám alebo na základe regulačného orgánu. Hodnota 

intervalu výkyvu rýchlosti vetra môže byť v intervale dt= (1-5) min.  V danom prípade 

potrebná energia je    

dE0 = dP*dt    

čo predstavuje  

dE0 =      k2*k1*Ps*dt    

Uvedený vzorec predstavuje hodnotu jednej zmeny. V priebehu jednej hodiny môže 

nastať viacero n takýchto zmien do jednej alebo druhej strany. Ak berieme do úvahy, že 

priemerná veličina pravdepodobnosti využitia spotrebiča je pi , jeho výkon je Pi a interval 

využitia Ti, to minimálna hodnota počtu spotrebičov môže byť vypočítaná nasledovným 

spôsobom.  

dE1 = n*dE0 

dE1=n2*sum(pi*Pi*Ti) 

Ak predpokladáme, že napr. v okolí obce, ktorá má príkon 60MW bežný spotrebič má 

výkon (1-3) kW a pravdepodobnosť jeho využitia je približne 0,2, to pre reguláciu 

obnoviteľného zdroja v blízkosti  obce s výkonom 500kW predpokladáme približne 10-15 

spotrebičov pri jednej zmene výkonu zdroja. Ak v priebehu hodiny bude viacero takýchto 

zmien 10-50 , v závislosti od intenzity vetra alebo iných parametrov,  potom počet potrebných 

spotrebičov n2 bude z intervalu 100 – 750. Presnú hodnotu nie je potrebné učovať na začiatku 

zavedenia daného systému, ale môže byť spresnený počas existencie zavedeného smart 

systému.  

V prípade, že v danom okolí bude inštalovaných viacero smart spotrebičov, tieto je 

možné využívať aj pre reguláciu v prípadoch nepredvídaných situácií v sieti.  

  

Záver 

Daný príspevok je zameraný na rozšírenie informácií o možnostiach využívania 

obnoviteľných zdrojov energie bez zníženia stupňa stability systému.  Jedným z hlavných 

prvkov takéhoto systému je využívanie smart technológií, ktoré budú inštalované na väčšinu 
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bytových spotrebičov, ktoré pri dodržaní základného pracovného režimu umožnia 

efektívnejšie riadenie časti distribučnej siete. Predpokladom pre úspešné riadenie je dostatok 

disponibiliných spotrebičov a zdrojov, ktoré by svojou činnosťou reagovali na možnú zmenu 

výkonu obnoviteľných zdrojov. Obsah  pojmu smart sa odlišuje od mnohých známych 

definícií, ktoré majú za úlohu monitorovať a následne riadiť spotrebu jedného subjektu.  

V budúcnosti je potrebné analyzovať rozličné parametre elektrizačnej siete, na základe 

ktorých bude možné určiť stav siete a vytvoriť predpoklady pre aktívne zaradenie smart 

spotrebičov do siete.  
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