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Predložená dizertačná práca rieši problematiku numerického riešenia teplotného poľa 

kompaktného ističa. Je príspevkom k riešeniu problémov súvisiacich s vývojom a návrhom 

predovšetkým prúdovej dráhy spínacieho prístroja. Predložená dizertačná práca  Ing. Dostála 

má  99 strán, skladá sa z 8 kapitol a 3 príloh s 20 stranami, na konci práce je 28 odkazov na 

literatúru z čoho sú 3 odkazy na vlastné pramene.  

V úvode práce je je vymedzený základný problém – návrh numerického modelu kompaktného 

ističa z hľadiska riešenia oteplenia jednotlivých častí prúdovej dráhy. Stanovené ciele:            

- experimentálne merania a získanie vstupných údajov, 

- vytvorenie jednopólového numerického modelu prúdovej dráhy, 

- overenie výpočtov meraním na funkčnom vzorku, 

- vytvorenie trojpólového numerického modelu, 

- numerické výpočty pre rôzne prevádzkové stavy ističa. 

 

V kapitole 3 porovnáva kontaktné systémy kompaktných ističov z hľadiska počtu prerušení 

prúdovej dráhy. Je urobená teoretická analýza prechodového odporu a prenosu tepla 

v telesách. V krátkosti uviedol niektoré CAD produkty pričom zvolil systém Solid Works 

Flow Simulation, ktorý zohľadňuje dynamiku tekutín. Zadefinoval vstupné parametre 

potrebné pre korektný výstup. 

Vo 4. kapitole je riešený zjednodušený jednopólový model prúdovej dráhy. Sú porovnávané 

dve úpravy nosiča pevného kontaktu z hľadiska oteplenia vo zvolených bodoch prúdovej 

dráhy, tak v ustálenom stave ako aj pri preťažení. 

V 5.kapitole je meranie oteplenia prúdovej dráhy, bola zvolená metóda pomocou 

termočlánkov. Podrobné umiestnenie termočlánkov je na obr. 25, na ďalších obrázkoch je 

zdokumentovaný spôsob upevnenia na časti prúdovej dráhy, ako aj graf nameraných hodnôt. 

Trojpólový numerický model je uvedený v 6. kapitole. Je vysvetlená úprava výpočtovej siete 

na korektnosť výsledkov a revízia vhodnosti modelu. Uvedené sú numerické výsledky 

a porovnania s výsledkami merania v ustálenom stave a pri preťažení do 12 x IN. Analyzuje sa 



vplyv prechodového odporu pri preťažení. Analýza tepelnej spúšte ukázala, že straty v topítku 

sú dôležité pre  správnu funkciu bimetalu. 

V 7. kapitole je uvedený súhrn poznatkov získaných z modelovania a experimentov. 

V závere sú uvedené pôvodné a praktické prínosy dizertačnej práce. 

Predkladaná práca je na dobrej odbornej úrovni, prehľadne napísaná a ilustrovaná peknými 

obrázkami vysvetľujúce diskutovanú  problematiku. Autor využil výpočtové metódy na 

riešenie polí a tým získal veľmi cenné mapy poľa, ktoré sú prínosom pre riešenú 

problematiku. Treba vyzdvihnúť aj experimentálnu časť práce, ktorá umožnila získať jednak 

potrebné vstupné údaje pre riešenie poľa tak aj údaje, ktoré potvrdzovali výsledky 

modelovania. Preukázal zvládnutie programu pri riešení zadanej úlohy. 

Téma práce zodpovedá odboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Je aktuálna 

z hľadiska z hľadiska využitia numerických metód pri riešení vedeckých a praktických 

problémov v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. 

Prínos práce je v experimentálnom skúmaní prechodového odporu kontaktov a miery vplyvu 

niektorých častí prúdovej dráhy na oteplenie. 

Časti práce boli publikované v Literatúre ako položky [26 - 28] na Symposium on Physics of 

Switching Arc. Aj zo zoznamu ďalších publikácií vyplýva vedecký prístup pri riešení 

problémov, projektov v rámci  Grantovej agentúry ČR a Ministerstva školstva ČR. 

Pripomienky a otázky k práci: 

Ako a na základe čoho bol zostavený geometrický model ? 

Str.27 – rozdiel oteplenia modelu voči reálnej vzorke je percentuálne rovnaký ako pri 

zaťažení vzorky 80 % menovitého prúdu. Ako ste sa dostali k tejto percentuálnej hodnote? 

Chýba zmienka o konkrétnom materiáli kontaktov a prúdovej dráhy. Výpočet je definovaný 

viacerými parametrami iba vo všeobecnej rovine. To je pripomienka i k ďalším častiam práce. 

Robili sa korekcie niektorých parametrov s ohľadom na zvýšenú teplotu? 

V obr. 10 by mala byť prítlačná sila v N. 

Str. 29 – nie je upresnený typ kontaktného materiálu. 

Str. 31 – čím sa líšili jednotlivé ramienka tab. 2. 

Str. 50 – meranie oteplenia nebolo realizované v tepelnej komore (40 
o
C), ale pri teplote 

okolia 23 - 28 
o
C. Konštatujete, že vplyv na výsledky je zanedbateľný. 

Str. 53  - aká úprava geometrie sa urobila pri trojpólovom modeli?  

Str. 59 – ako sa určovalo oteplenie topítka a bimetalu  (obr.44). 



Str.62 Aký typ bimetalu bol použitý, aký tretí kov bol implementovaný medzi vrstvy 

bimetalu? 

Str. 65 Analýza tepelnej spúšte – nie je uvedený materiál topítka, uvádzate iba výmenu za 

materiál s 2x resp. 5x menšou vodivosťou. 

Str.75 V čom spočívalo niekoľko návrhov prúdovej dráhy?  

 

Na základe vyššie uvedeného posudku odporúčam dizertačnú prácu Ing. Lukáša Dostála k 

obhajobe a po jej úspešnom vykonaní udeliť akademický titul PhD. v odbore Silnoproudová 

elektrotechnika a elektroenergetika. 

 

V Bratislave dňa 27.2.2019     doc. Ing.Ľudovít Hüttner, PhD.  




