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Výpočtový model nosnej konštrukcie stredného poľa
premostenia

Vizualizácia niektorých riešených detailov

Výpočtový model piliera s modelom podložia a geologickými vrtmi a detail
výpočtového modelu prstencového drieku piliera s ukážkou zaťaženia čelným
nárazom lode

Priečny rez nosnou konštrukciou
s nosnou doskou PJD a detail
osadenia PJD na konštrukcii
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Prvé dva vlastné tvary kmitania nosnej konštrukcie
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Lávka pre chodcov cez Nosický kanál

Parametre testovaných vzoriek a usporiadanie snímačov pri skúške
(T – tenzometrické snímače, S – snímače zvislých a vodorovných deformácií)

Detail prípoja závesu na trám a jeho model
Pohľad na lávku a detail pripojenia priečnika na hlavný nosník
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Metóda komponentov uzla – Vzorka B

Výpočtový model testovanej vzorky C
s využitím 3D objemových prvkov

Pohľad na most a jeho priečny rez
Pohľad na konečno-prvkový
model a jeho detail

Priečne rezy mostom a jeho výpočtový model

Priečny rez dreveným mostom s dolnou a hornou mostovkou
a vizualizácia výpočtových modelov a detailu prípoja priečnika na trám
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Výpočtový model nosnej konštrukcie mosta

T2

Priečny rez mosta a poloha tenzometrických snímačov

Názov výskumnej úlohy: Návrh pohonu pre VN odpájač
Zadávateľ:

SEZ Krompachy a.s

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD, KVES, EF, spolupráca aj so SjF
Anotácia: Tento výskumný projekt sa zaoberal návrhom univerzálneho pohonu pre vysokonapäťový odpájač, ktorý spĺňa vysoké nároky na odpojenie alebo spojenie elektrického obvodu. Pohon bol navrhnutý pre rôzne napájacie napätia podľa špecifikácie zadávateľa s požadovanými výstupnými otáčkami a momentom. Bol
vyrobený a otestovaný prototyp tohto pohonu, ktorý spĺňal všetky požadované parametre zadané zadávateľom.

Obr. Osciloskopický priebeh U (modrý) a I (žltý) pri priamom napájaní 24 V

Title: The design of electrical drive for high voltage disconnector
Sponsor:

SEZ Krompachy a.s

Team leader: assoc. professor Pavol Rafajdus, PhD, KVES, EF, cooperation also with Faculty of Mechanical Engineering
Summary: This project deals with the design of universal drive for high voltage disconnector with high performances from point of view connecting or
disconnecting of electrical circuit. The drive was designed for different supply voltages in accordance with sponsor requirements with demanded
output speed and torque The prototype was designed and tested for all operating states to have all required parameters.

