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Vědecké oddělení
Technická 10
616 00 Brno

V Letohradě, 26.2.2019

Věc: Oponentní posudek disertační práce Ing. Lukáše Dostála s názvem  „Využití moderních
numerických metod při návrhu spínacích přístrojů“.

Předložená disertační práce se věnuje problematice numerického výpočtu tepelného pole
spínacího přístroje pro nízké napětí a jeho experimentálního ověření. Práce je přehledně rozdělena do
8 kapitol včetně úvodu do tématu a závěru.
Hlavní cíle vymezuje kapitola 2 – vytvořit spolehlivý a dostatečně přesný numerický model tepelného
pole přístroje v CAD systému Solidworks s nadstavbou Flow Simulation, která využívá metodu
konečných objemů. Připravený model byl použit pro ověření různých provozních stavů včetně eroze
kontaktů v průběhu životnosti. Pro naplnění cíle student definoval následující dílčí etapy, které na sebe
logicky navazují:

- Rešerše související problematiky
- Experimentální získání vstupních dat pro numerické modely
- Vytvoření různých modelů proudovodné dráhy - od nejjednodušší varianty až po komplexní

sestavy přístroje včetně krytů a přívodů, výsledky byly postupně zpřesňovány a validovány
- Simulace tepelných podmínek při různých provozních stavech s vysvětlením klíčových vlivů na

chování přístroje

Kapitola 3 popisuje dosavadní publikované poznatky, zejména konstrukční řešení moderních
přístrojů pro jištění elektrických obvodů, dále uvádí potřebné rovnice tepelného pole použité
v simulačním programu založené na dynamice proudění kapalin (CFD).

Kapitoly 4–7 jsou nejrozsáhlejší a tvoří vlastní jádro disertační práce s popisem řešení jednotlivých
etap, stanovení simulačních podmínek. Vypočtené výsledky jsou vždy ověřeny experimentálními
zkouškami.

Kapitola 4 popisuje vytvoření jednopólového modelu pro porovnání různých modelů kontaktního
ramene a přívodních pasů ve stacionárním tj. ustáleném stavu tepelného pole. Velmi cenným
výstupem je podrobné rozdělení vlastní proudovodné dráhy na 11 klíčových měřících bodů, které lze
využít pro detailní vyhodnocení tepelného zatěžovacího profilu, což bylo využito konstruktéry při
vývojových návrzích nového přístroje.

Kapitola 5 se věnuje experimentálnímu ověření simulovaných hodnot a kalibrací výsledků na
základě podrobného měření v souladu s podmínkami výrobkové normy EN 60947 pro jistící přístroje.

Kapitola 6 se v první části věnuje přípravě komplexního 3pólového modelu přístroje včetně
tranzientní přechodné (vývoj teplotního pole v čase) analýzy. Po jeho ověření je model použit na
simulace různých provozních stavů – přetížení při různých násobcích jmenovitého proudu, porovnání
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různých verzí topítek (materiály a průřezy) termomagnetické spouště, vliv velikosti kontaktního
přechodového odporu na teplotní profil (včetně vlivu eroze kontaktů v průběhu elektrické trvanlivosti).
Z technologického hlediska je důležitá ověřená závislost doby dosažení kritického oteplení pájeného
spoje kontaktního materiálu na velikosti přetížení (n x In).

Kapitoly 7 a 8 všechny dosažené výsledky shrnují a analyzují. Je zde mnoho cenných informací pro
konstruktéry spínacích přístrojů zejména v oblasti termomagnetických spouští a kontaktních systémů.

Disertační práci lze hodnotit jako ucelený pohled na problematiku tepelného přetěžování spínacích
přístrojů s vhodným použitím aktuálních simulačních metod. Pro úplnost by bylo vhodné doplnit i vliv
pracovních poloh na oteplení přístroje pro různé způsoby umístění přístroje v rozváděči.

Z věcného a technického obsahu nelze nic podstatného vytýkat. Z formálního hlediska je práce
na výborné textové a grafické úrovni. Student prokázal, že je schopen analytického myšlení a
samostatné vědecké práce.
Téma práce odpovídá oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Je aktuální a odpovídá
současnému stavu vědy a techniky.
Práce obsahuje celou řadu původních přínosných výsledků, které nalezly praktické uplatnění při vývoji
nových přístrojů. Za původní přínos lze považovat zejména:

- Experimentální výzkum elektrického a tepelného odporu kontaktu na reálném přístroji při
různých provozních stavech

- Vytvoření komplexního numerického modelu tepelného pole a jeho verifikace
- Posouzení vlivu jednotlivých částí proudovodné dráhy na rozložení teploty v přístroji s ověřením
různých podmínek

Jádro disertační práce bylo dle mého dostatečně publikováno na národních a mezinárodních
konferencích. Dle informací od Ing. Jiřího Valenty je student spoluautorem dvou publikací s Impact
factorem 3,9 a 2,0.
Student svou prací na disertační práci a svou technickou a komunikační schopností podpořil pozici
Kompetenčního vývojového centra pro vývoj jističů OEZ s.r.o. ve skupině Siemens AG.

Disertační práci Ing. Lukáše Dostála s názvem Využití moderních numerických metod při návrhu
spínacích přístrojů doporučuji k obhajobě. Práce odpovídá požadavkům na udělení akademického
titulu Ph.D.

S pozdravem
Ing. Miloš Petráček
Vedoucí výzkumu a vývoje
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K disertační práci mám následující otázky:
1) Uveďte důvod volby CAD systému a simulačního softwaru a porovnejte výhody a nevýhody
s jinými systémy?
2) Co lze z hlediska spolehlivosti přístroje ověřovat při tepelné simulaci nadproudového
zatížení?
3) Co je hlavním faktorem ovlivňujícím přesnost simulačních výsledků s ohledem na reálné
chování přístrojů?
4) Co je příčinou vyššího oteplení bodu MP07 oproti bodu MP04?
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