
 Infoenergo 2004 53 
 

 

NOVÁ GENERÁCIA OPTIMALIZAČNÝCH TECHNÍK PONÚKA 
VYŠŠIE ZISKY, MOŽNOSŤ ROZHĽADU 

A RÝCHLEJŠIE REAKCIE NA TRHOVÉ PODMIENKY 
Autor: Dipl. Ing. William Woolstencroft 

Silvitech, GmbH 

Anotácia 
Neustále sa zrýchľuje tempo zmien vo svete energetických spoločností. Nové politické, environmentálne a 
konkurenčné tlaky vo všetkých európskych štátoch dávajú splnomocnenie na nové spôsoby prevádzky a 
zisťovanie účinnosti. Navrhujeme rozsiahle použitie optimalizačných technológií nakoľko sa začínajú 
uplatňovať vyspelými energetickými spoločnosťami. 

V príspevku predstavíme holistický prípad optimalizačných technológií na globálnej a lokálnej úrovni, ktoré 
sú integrované do distribučných riadiacich systémov a vzájomne medzi sebou. Vykazujú vysoký stupeň 
transparentnosti, optimalizáciu s vysokou rýchlosťou a schopnosť rýchlej reakcie spojenej s úplným 
pochopením ziskovosti. V tomto prípade sa zaoberáme s väčšinou moderných energetických spoločností, 
ktoré sú vystavené nátlaku. Pre spoločnosti je veľmi výhodné udržovať prevádzku so širokým rozsahom 
výrobných technológií, ktoré podporujú centrálne spracovanie ako sú manažovanie majektu, optimalizácia 
portfólia a plánovanie výroby spoločností. 

Predstavíme príklady najlepšej praxe z priemyslu a poskytneme indikácie prínosov dosiahnutých 
spoločnosťami využívajúcimi tieto techniky. 

Obvyklý zisk v premenlivých prevádzkových nákladov pre menšie informačné spoločnosti a ocenenia 
organizačného správania sa predstavuje 3 - 5 %. 

A NEW GENERATION OF THE OPTIMIZATION TECHNIQUES 
OFFERS HIGHER PROFITS, VISIBILITY 

AND FASTER REACTION TO MARKET CONDITIONS 
Author: William Woolstencroft, Dipl Eng 

Silvitech, GmbH 

Annotation 
The pace of change in the energy utility world is accelerating. The new political, environmental, and 
competitive pressures in all European countries mandate new ways to operate and find efficiencies. We are 
proposing a lot broader use of optimization technologies as they are starting to be practiced by lead edge 
energy companies. 

We will present a holistic case for optimization techniques at the global and local level that are integrated 
with distributed control systems and each other. They yield a very high degree of transparency, highspeed 
optimization and fast reaction capability with complete profit understanding. This case deals with most of the 
pressures facing modern utility companies. It is most appropriate for companies that operate a wider variety 
of generating technologies and which support the central processes like asset management, portfolio 
optimization, and utilities production planning. 

We will present best practice examples from industry and give indications of the gains made by those already 
practicing these techniques. 

Gains of 3 to 5 % of variable operating costs are standard for fairly small IT and organizational behaviour 
adjustments. 
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