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Téma predloženej dizertačnej práce je vysoko aktuálna. Technológia plynulého 

odlievania ocele ako dominantná technológia výroby oceľových polotovarov je 
v súčasnosti na veľmi vysokej technickej úrovni, no z hľadiska využívania najnovších 
vymožeností počítačovej techniky je aj v tejto oblasti stále veľký priestor na inovácie. 
Počítačová podpora riadenia procesu tuhnutia kontizliatkov je oblasť, kde je možné do 
značnej miery eliminovať ľudský faktor a tým aj nesprávne rozhodnutia s dôsledkami na 
kvalitu, produktivitu a bezpečnosť prevádzky. Využívanie modelu tuhnutia kontizliatku 
v reálnom čase spolu s netriviálnym regulačným algoritmom – prediktívnym riadením – 
predstavuje značnú inováciu v oceliarenskom priemysle a je najväčším prínosom 
predkladanej dizertačnej práce. 
Stanovené ciele dizertačnej práce sú konzistentné a logicky na seba nadväzujú. Všetky 
ciele práce boli splnené. V prvej kapitole autor popisuje základné princípy plynulého 
odlievania ocele, charakteristiky odlievaných profilov, konštrukčné usporiadanie strojov, 
bližšie popisuje jednotlivé technologické uzly stroja a stručne sa zmieňuje o chybách 
kontizliatkov. Autor sa v časti o odlievaných profiloch nezmieňuje o nosníkových 
profiloch tvaru H/I (beam blanks), ktorých neelementárny tvar implikuje snáď ešte väčšiu 
potrebu numerického modelovania a optimalizácie chladenia, než je tomu u ostatných, 
jednoduchších tvarov. Tiež bolo možné spomenúť popri liatí s ponornou trubicou i tzv. 
otvorené liatie (open stream casting). 
V druhej kapitole sú stručne zhrnuté základy metalurgie a výroby ocele. V kontexte práce 
sú uvedené informácie postačujúce. 
V tretej kapitole doktorand na základe fyzikálno-matematickej analýzy tepelných javov 
prebiehajúcich v odlievanom materiáli odvodil a implementoval numerický model 
tuhnúceho zliatku vrátane netriviálnych javov (fázová premena materiálu, podmienky 
prestupu tepla pod tryskou). Autor tu preukázal hlbokú znalosť danej problematiky po 
fyzikálnej ako aj matematickej stránke. Hoci toto pravdepodobne nebola ťažisková téma 
práce, práve schopnosť navrhnúť a implementovať vlastný numerický model tuhnutia 
kontizliatku je azda najlepším dôkazom porozumenia danej problematike. 
Vo štvrtej kapitole sa autor venuje analýze odhadu termofyzikálnych dát pre vybrané 
ocele, ktoré sa bežne získavajú v rôznych solidifikačných softvéroch (tu IDS). Najväčším 
prínosom kapitoly je citlivostná analýza vplyvu hraničného chemického zloženia na 
termofyzikálne parametre materiálu. Otázku snáď vyvoláva fakt, že analyzované akosti sú 
z výrobného programu Železiarní Podbrezová a samotný model a simulačné štúdie opisujú 
zariadenie z Třineckých železáren. Časť o dotykovom resp. bezdotykovom meraní teplôt je 
pre základnú orientáciu v problematike postačujúca. 



2 
 

Piata kapitola pojednáva o počítačovej implementácii matematického modelu teplotného 
poľa kontizliatku. Autor práce zvolil ako cieľovú platformu systém MATLAB pre prípravu 
a analýzu dát a GPGPU systém CUDA na samotný výpočet. Z textu je zrejmé, že autor sa 
v problematike veľmi dobre orientuje. Časť o spracovaní údajov z merania HTC 
koeficientov pod tryskami je po metodickej stránke správna a dáva takpovediac definitívne 
riešenie, ako čo najefektívnejšie a zároveň najpresnejšie tieto koeficienty odhadnúť 
a implementovať ako okrajovú podmienku do modelu tuhnutia. 
Naprogramovanie modelu pre výpočtovú kartu NVIDIA spĺňa všetky náležitosti, ktoré by 
mal doktorand pri implementácii uvažovať (opis štruktúry systému, benchmarking na výp. 
karte, porovnanie CUDA/MATLAB prístupu, vizualizácia teplotného poľa). 
V šiestej kapitole je popísaná validácia modelu podľa meraní na stroji v Třineckých 
železárnách. Uvažovanie všetkých podstatných javov vplývajúcich na teplotné pole 
kontizliatku v kapitolách 3 – 4 dávalo predpoklady na dobrú zhodu so skutočnosťou, čo sa 
nakoniec aj potvrdilo. 
V siedmej kapitole je stručne predstavený princíp prediktívneho riadenia s vnútorným 
modelom. Autor sa bližšie nezmieňuje o štruktúre modelu riadenej sústavy; predpokladám, 
že v linearizovanom okolí pracovného bodu ide o MIMO (multi-input multi-output) systém 
s rozmerom 6x6 s trojuholníkovou závislosťou prenosovej matice v smere liatia. Autor 
neuvádza identifikačnú metódu na zistenie základnej dynamiky jednotlivých kanálov 
(zosilnenie a dominantná časová konštanta). Autor tiež neuvádza nájdené resp. odhadnuté 
parametre spätnoväzbových regulačných obvodov, ani neuvádza, ako volil váhové matice 
v prediktívnom riadiacom zákone a prečo zvolil horizont predikcie T = 30 s. Otázka vplyvu 
zosilnenia regulačného obvodu a zvoleného horizontu predikcie a periódy vzorkovania na 
stabilitu regulačného obvodu nebola riešená. Zvolený prístup k regulácii teplotného poľa 
s uvažovaním efektívnej rýchlosti liatia porovnáva autor s prístupom pomocou chladiacich 
kriviek bez uvažovania efektívnej rýchlosti liatia. Pritom napr. v Železiarňach Podbrezová 
sa na zariadení DANIELI využívajú chladiace krivky v kombinácii s efektívnou rýchlosťou 
liatia (tzv. Element Life-Time Model), čo by do značnej miery potlačilo negatívny efekt 
tohto prístupu pri prudkej zmene pracovného bodu (tzn. rýchlosti liatia). Za zváženie tiež 
stojí adekvátnosť jediného žiadaného teplotného poľa na povrchu zliatku pre všetky 
rýchlosti odlievania. 

 
V závere práce doktorand správne zhrnul dosiahnuté výsledky a ich prínos pre prax. 

 
 

Formálne nedostatky 
 

Oceňujem veľmi vysokú typografickú úroveň predkladanej práce (TeX?) a kvalitnú 
štylistickú úroveň textu. V texte sa nachádza niekoľko preklepov, ktoré však nijako 
nenarušujú zrozumiteľnosť textu. Zaráža ma však pomerne nestriedme používanie 
anglicizmov a tiež zopár nepresností v označovaní niektorých odborných výrazov a 
termínov. Akoby autor pri množstve použitej zahraničnej odbornej literatúry zabúdal na 
pôvodné (české) výrazivo, napr.: 

 
• set-pointové teploty (žiadaná hodnota resp. riadená veličina), prediktívne 

riadenie a skratka MPC pre model predictive control (bežné výrazy z teórie 
automatického riadenia) 

• keynote přednášky, offshore oceli, burnout temperature, near-net-shape casting, 
soft reduction, mushy zóna – ??? 

• nukleový režim varu (nucleate boiling) 



3 
 

• střední vzdálenost (mean free path) 
 
Autor by tiež nemusel používať odkazy na Wikipediu (voľne editovateľný internetový 
zdroj), ale priamo na primárne zdroje, napr. worldsteel.org, stahl-online.de a pod. Indexy 
dokumentov, na ktoré sa autor odkazuje v texte, mohli byť pre ľahšie dohľadanie 
v zozname použitej literatúry zoradené podľa veľkosti (ak je to však na VUT takto 
zaužívané, táto pripomienka je bezpredmetná). 
 
 
Pripomienky a otázky 
 

• Ako ste identifikovali statické  a dynamické charakteristiky jednotlivých 
regulačných obvodov? 

• Ako ste volili parametre MPC regulátora (matice Ψ a Λ)? Boli tieto parametre pre 
všetky simulačné štúdie rovnaké? 

• Ako ste volili horizont predikcie T? 
 
 
Záverečné hodnotenie 
 
Doktorand preukázal, že sa veľmi dobre orientuje v oblasti matematického modelovania 
tuhnutia kontizliatku vrátane experimentálnych prác na identifikáciu okrajových 
podmienok prestupu tepla. Cennou časťou práce je tiež časť o vývoji a implementácii 
modelu pre výpočtový akcelerátor NVIDIA. Najcennejšou časťou práce je však podľa 
môjho názoru použitie MPC algoritmu riadenia teplotného poľa, čo predstavuje značný 
skok od chladiacich kriviek smerom k pokročilým metódam riadenia. Inak je predložená 
dizertačná práca svojím charakterom viac syntetická než analytická, spájajúca poznatky 
z viacerých disciplín. Takýto charakter práce dáva dobré vyhliadky pre reálne využitie 
výsledkov v priemyselnej praxi a dáva autorovi tie najlepšie predpoklady pre ďalší 
odborný rast v tej ktorej oblasti bez toho, aby stratil celkový komplexný obraz o riešenej 
problematike. Hoci môže v tomto kontexte trochu zamrzieť pomerne vlažne napísaná časť 
o prediktívnom riadení, som presvedčený, že neskôr túto časť autor vo svojej habilitačnej 
práci do dostatočnej hĺbky rozpracuje. 
 
Doktorand splnil hlavní ciele dizertačnej práce a predviedol schopnosť tvorivého 
vedeckého prístupu k riešeniu problémov. V práci sú správne používané citácie na použité 
zdroje. Autor práce publikoval 22 príspevkov k téme práce a 21 príspevkov k ostatným 
témam. Podieľal sa na riešení 11 výskumných projektov. Pripomienky k textu dizertačnej 
práce nijako neznižujú úroveň práce doktoranda.  
Dizertačná práca podľa môjho názoru splňuje podmienky, kladené na  záverečné práce 
vysokoškolského štúdia III. stupňa a preto odporúčam, aby bola prijatá komisiou 
k obhajobe. Po úspešnom obhájení navrhujem, aby bola doktorandovi udelená vedecká 
hodnosť Ph.D. 
 
 
 
 
 
V Podbrezovej, 15. októbra 2014    Ing. Pavol Buček, PhD. 
         oponent 


