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RECENZJA
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Mgr in2. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek

pt. ,,Analiza uklad6w liniowych ulamkowego rzgdu"

L WSTEP

Podstawg opracowania niniejszej recenzji slanowi zlecenie Dziekana Wydzialu

Elektrycznego Politechniki Slqskiej prof. dra hab. in2. Pawla Sowy wynikajqce z uchwaly

Rady Wydzialu z dnia 19.06.2017 r.

2. OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

2.1. Ocena tematyki cel6w i zakresu rczptary
Rozprawa doktorska stanowi wynik badall teoretycznych, symulacyjnych i

eksperymentalnych w postaci zbudowania stanowiska badawczego (laboratoryjnego)

prowadzonych Wzez mgr inz. AgnieszkQ Jakubowskq - Ciszek, dotyczEcych analizy

liniowych prostych i zlo2onych obwod6w elektrycznych i elektronicznych zawierajqcych

reaktancyjne elementy ulamkowego zgdu Lp, Co. Nadzqdnym celem kompleksowych bada6

prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiei, to:

o przedstawienie metod modelowania uklad6w z elementami ulamkowego zgdu,
o analiza zjawisk rezonansowych w obwodach klasy RLgC.,

. analiza stan6w nieustalonych w ukladach ulamkowego zgdu, dla r62nych wymuszei

napieciowych i prqdowych,

. synteza elektronicznych element6w ulamkowego zqdu,

. przeprowadzenie bada6 eksperymentalnych na zbudowanym stanowisku badawczym.

PieMSze wzmianki o rachunku r6zniczkowo - calkowym niecalkowitych zgd6w
pochodzq od Antoine de l'Hospitala z 1695 roku zawarte w pytaniu do Wilhelma Leibnitza, co

bgdzie gdy w uznawanej pochodnej n tego zedu n bqdzie %? Natomiast za jednego ze

wsp6lczesnych badaczy wprowadzenia nowych melod matematycznych w postaci

rachunku 162niczkowo-calkowego niecalkowitych rzqd6w nalezy uznae Katsuyuki Nishimoto,

kt6ry przewidzial w obecnym wieku jego buzliwy roz,l'tq wrazz rozwojem nowych rozwiqzai

technologicznych. W ostatnich latach ukazala siq bardzo du2a lic.zba artykul6w po6wigcona

zastosowaniu rachunku r62niczkowo-calkowego w 162nych dziedzinach nauki.

Badania odnosnie tej tematyki z pozytn/vnym skutkiem sq prowadzone od lat w
lnstytucie Elektrotechniki i lnformatyki pod kierunkiem promotora niniejszej rozprawy. Tak



wiec tematyka podjgta w rozprawie doktorskiej jest aktualna, a rcalizaqa zalozonych cel6w i

zakres6w bada6 wymagala od doktorantki wykazanra siQ dobrq znajomoSciq matematyki,

elektrotechniki, elektroniki, opanowania profesjonalnych pakiet6w obliczeniowych.

2.2. Ocena strony redakcyjnej

Recenzowana rczptawa liczy 194 strony i obejmuje: czeSe zasadniczq podzielonE na 7

rozdzial6w gl6wnych, zakoiczenie, literaturg, kt6ra zawiera 101 pozycji, w tym 18

wspolautorskich artykul6w doktorantki, opublikowanych r6wnie2 w czasopismach z listy JCR.

Na poczqtku rozprawy doktorantka umie5cila spis symboli i oznaczen u2ywanych w
rozprawie. Bibliografia zawiera pozyqe prezentujEce obecny stan wiedzy z dziedziny

badanych w pracy uklad6w i zagadnie6. Uwazam, 2e sq to pozycje reprezentatywne dla

tematyki rozprawy. Uklad pracy, strone edycyjnE, material ilustracyjny nalezy uznac jako

prawidlowy. Drobne uwagi natury edycyjnej pzedstawilem bezpoSrednio doktorantce itutaj
ich nie pzytaczam. Ocena merytoryczna poszczeg6lnych rozdzialow zostanie szczegolowo

omowiona w rozdziale 2.3 niniejszej recenzji.

Tre6ci zawarte w rozprawie mo2na podzielic zasadniczo na dwie gl6wne czq6ci:

. pzeglqdu literaturowego dotychczasowych opracowari z tematyki, kt6ra jest gl6wnym

celem rozprawy,

. analiza zjawisk zachodzqcych w ukladach ulamkowego zgdu.
Poszczeg6lne rczdzialy rozprawy zawierajq nastepujqce tresci, i tak:

W rozdziale pierwszym zatytulowanym,,Wprowadzenie", doktorantka dokonala

pzeglqdu literatury dotyczqcej uklad6w zawierajqcych elementy ulamkowego rzgdu. Na

podstawie literatury zostaly zaptezentowane zastosowania uklad6w z elementami

ulamkowego zgdu, w elektrotechnice, elektronice, automatyce pzemyslowej, w

bioin2ynierii, naukach biologicznych, w medycynie. Opisala tematy podstawowych badai
prowadzonych z tej tematyki w Swiecie oraz w kraju. W koricowych fragmentach rczdzialu

doktorantka przedstawila w postaci schematu graficznego zakres badai prowadzonych w

ramach rozprawy dotyczqcych uklad6w z elementami ulamkowego zedu. W podsumowaniu

rozdzialu pierwszego zostal bardzo precyzyjnie okreSlony cel, zakres i teza pracy. Tresci

pzedstawione w tym rozdziale Swiadczq o wnikliwym zapoznaniu sie doktorantki ze

Swiatowq i krajowq literaturq z ostatnich kilkunastu lat.

W rozdziale drugim zatytulowanym ,,Metody modelowania i analizy uklad6w z

elementami ulamkowego rzedu", doktonntka na podstawie literatury przedstawila modele

element6w ulamkowego zqdu. Nastgpnie zostaly podane metody analizy uklad6w z

elementami ulamkowego zqdu. Badania prowadzone w ramach tego rozdzialu byly

prowadzone w tzech gl6wnych nurtach: badania teoretyczne, symulacyjne, doSwiadczalne.

W badaniach teoretycznych skupiono sig pzede wszystkim na wla5ciwoSciach obwod6w z

elementami Ls, C", zjawiskami rezonansowymi w prostych obwodach szeregowych,

2.3. Uklad pracy i ocena merytoryczna
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r6wnoleglych, stabilnosciq. Pzeprowadzono badania teoretyczne z zakresu analizy stan6w

nieustalonych w obwodach ulamkowego zedu RLBCo. W badaniach doswiadczalnych

zaproponowano r62ne metody wyznaczania parametr6w element6w ulamkowego zedu, Co

reprezentowane go przez superkondensatory LB reprezentowanE pzez cewki z miQkkim

rdzeniem ferromagnetycznym w dziedzinie czasu i czqstotliwosci. Trzeciq grupg stanowiE

badania realizacji nowych element6w ulamkowego zqdu np. oscylator6w. Tre6ci zawarte w

tym rozdziale wg mojej oceny nie majq cech oryginalnego wkladu doktorantki z
rozpatrywanej tematyki. Natomiast lektura tego rczdzialu dowodzi, 2e doktorantka ma

bardzo dobre rozeznanie literaturowe z tej tematyki.

Rozdzial lzeci ,,Pzeglqd zastosowart i realizacji element6w ulamkowego rzQdu"

dotyczy wyeksponowaniu zastosowah element6w ulamkowego zQdu. Dodatkowo na

podstawie literatury stwierdzono, 2e najbardziej powszechnymi elementami ulamkowego

zedu wykorzystn/vanymi w szeroko pojgtej elektrotechnice sq superkondensatory icewki
indukcyjne z miekkimi rdzeniami ferromagnetycznymi. W ramach tego rczdzialu na

podstawie literatury zostal pzedstawiony totM6j technologiczny produkcji

superkondensator6w oraz historig ich stosowania w r62nych dziedzinach techniki.

Rozdzial czwady ,,Analiza zjawisk rezonansowych w obwodach klasy RL1C""

liczqcy 70 stron (najobszeniepzy tozdzial) zostal poswiecony doglgbnej analizie zjawisk

rezonansowych, dla nastepujqcych pzyklad6w:

. szczegolowa analiza teoretyczna szeregowego i r6wnolegiego obwodu klasy RLCo z

superkondensatorem, przy czym w pierwotnej wersji wykorzystano jego prosty model, a

nastepnie zlo2ony model,

. analiza szeregowego i r6wnoleglego obwodu klasy RLpC z cewkq ulamkowego zQdu,

. analiza szeregowego i r6wnoleglego obwodu klasy RLIC" z elementami ulamkowego

zedu,
o pzedstawiono udanE koncepcjg analizy zjawisk rezonansowych w zlozonych obwodach

ulamkowego zQdu.

Tresci w tozdziale piqtym liczqcym 50 stron zatytulowanym ,,Analiza stan6w

nieustalonych w ukladach utamkowego nedu" poiwiecone zostaly dynamice w

prostych ukladach ulamkowego zgdu dla zerowych warunk6w poczqtkowych dla r62nych

wymuszefi napieciowych i prqdowych. Doktorantka przeprowadzila szczegolowq analizg

stan6w nieustalonych dla nastepujqcych obwod6w:

. analiza szeregowego obwodu klasy RCo oraz RLo dla wymuszen napiqciowych:

a) stalego, b) monoharmonicznego, c) poliharmonicznego, d) z wymuszeniem ze 2r6dla

opisanego uog6lnionym szeregiem Fouriera,

. analiza szeregowego i r6wnoleglego obwodu klasy RtC" dla podobnych wymuszefi ,

jak w popzednim punkcie,

. analiza r6wnoleglego obwodu klasy RLpCo dla podobnych wymuszen, jak w poprzednim

punkcie.

W tozdziale sz6stym zatytulowanym,,Synteza elektronicznych element6w
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ulamkowego ngdu" doktorantka do rcalizai;li zalozonego celu zaproponowala

wykorzystanie uog6lnionego konwertora impedancji GIC wprowadzonego do teorii obwod6w
przez Burtona w latach 70 ubieglego wieku. Wsp6lczynnik konwersji w klasycznym GIC jest

uzaleZniony od piqciu impedancji, dzigki czemu mozna realizowae wsp6lczynnik konwersji w

wielu wariantach. W pracy tg wlasciwo6d doktorantka wykorzystala do zastEpienia

poszczeg6lnych element6w opisujecych wsp6lczynnik konwersji elementami ulamkowego

rzgdu, pzez co stala siq mo2liwoSc syntezy element6w reaktancyjnych ulamkowego zedu
Co oraz L9, kt6rych wykladniki o, B mogq pzyjmowad znacznie szerszy zakres wartosci niz w
pzypadku naturalnych element6w, dla kt6rych o,Be (O,t) Ponadto od liczby element6w

ulamkowego zgdu istnieje mo2liwo56 uzyskania wiele wariant6w realizowanych impedancji

ulamkowego zedu. Doktorantka pzeprowadzila szczeg6lowq analizQ wlaSciwoSci ukladu

GIC w zale2no6ci od liczby element6w ulamkowego zQdu. Zostala pzeprowadzona synteza
pzykladowego elementu ulamkowego rzgdu zar6wno na drodze symulacyjnej, jak r6wnie2

doswiadczalnej. Tresci zawarte w tym rozdziale wg mojej opinii nalezy uzna6 w calo$ci jako

oryginalny wklad doktorantki.

W rozdziale si6dmym zatytulowanych ,,Zjawiska rezonansowe i stany nieustalone w
obwodach klasy RLpCo - badania eksperymentalne" zostal po6wigcony badaniom

laboratoryjnym na zrealizowanym stanowisku badawczym. Na podstawie pzeprowadzonych

rczwazaf, teoretycznych, symulacyjnych w popzednich tozdzialach rczptawy mgr in2.

Agnieszka Jakubowska - Ciszek przeprowadzila ich weryfikacjg w warunkach

laboratoryjnych. Badania zostaly przeprowadzone dla wybranych superkondensator6w firmy

Panasonic o r62nych wartosciach pojemnosci otaz dla cewek z miekklm rdzeniem

ferromagnetycznym. Dla potzeb stanowiska laboratoryjnego opracowano dwa programy

pomiarowe w jgzyku LabVlEW i pzedstawiono algorytmy ich dzialania do badania

charakterystyk czestotliwoSciowych i pzebieg6w, dla zjawisk rezonansowych oraz stan6w

nieustalonych. Otrzymane wyniki scharakteryzowane za pomoca licznych wykres6w i

pzebieg6w potwierdzajq realizacje postawionych cel6w rozprawy, kt6re zostaiy zawarte w
podsumowaniu.

Najwazniejsze wnioski, uzyskiwane na kolejnych etapach realizacji cel6w szczeg6lowych

niniejszej rozprawy, doktorantka zebrala w rozdziale 6smym zatytulowanym ,,Zakohczenie",
w kt6rych dokonala podsumowania istwierdzila,2e pzyjete izastosowane w pracy metody

badawcze se wlasciwe dla analizowanego problemu, a opracowane programy i modele

symulacyjne sq dobrym narzgdziem badawczym, kt6re zostaly zweryfikowane na stanowisku

laboratoryjnym.

Za najwazniqsze osiqgniecia doktorantki wg mojej opinii nalezy uznac:

pzeprowadzenie analizy teoretycznej, symulacyjnej z wykozystaniem program6w PSpice,

Mathematica i Maple, pzebadanie na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym uklad6w

zawierajqcych elementy R Lp C", kt6re stanowiE uog6lnionE klasQ element6w liniowych,

dla kt6rych zaleznogci pomiedzy prqdami inapigciami sq opisane za pomocq pochodnych

lub calek .ulamkowego zedu. Dla tej uog6lnionej klasy element6w rozwiqzano m.in.
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nastepujqce problemy:

. AnalizQ zjawisk rezonansu fazowego i amplitudowego dla prostych i r6wnoleglych

obwod6w klasy RLpCo z wykorzystaniem prostego i zlo2onego modelu impedancji

superkondensatora ulamkowego zgdu.
. AnalizQ zjawisk stan6w pzejSciowych w obwodach klasy RCo, RLg, RLpGo dla

r62nych wymuszefi napiQciowych i pradowych.

. Opracowanie oryginalnej metody syntezy nowych element6w ulamkowego zgdu
z wykozystaniem uog6lnionego konwertora impedancji GlC.

2.4. Uwagi krytyczne i do dyskusji

Prosilbym o ustosunkowanie siQ do nastepujqcych zagadnien.

1 . W rozdziale 2 tabela 2.'l na podstawie literatury doktorantka dokonala pzeglqdu
moileli ulamkowego zedu. Do modelowania superkondensatora rzqdu pol6wkowego

wykozystano aproksymacje rozwinigcia funkcji I '.,,6 w postaci funkcji wymiernej

czwartego lub piEtego zgdu, dla kt6rej autorzy w swoich publikacjach podajq modele

drabinkowe dw6jnik6w RC (Cauera). Jak na dokladnoS6 odwzorowania modelu

wplywa wartoSc wsp6lczynnika o?

2. Z pzeprowadzonych tozwazaf't teoretycznych i symulacyjnych pzy badaniu zjawisk

rezonansowych w prostym obwodzie szeregowym czy r6wnolegtym klasy RLgC"

zjawisko rezonansu fazowego i amplitudowego ujawnia siq dla r62nych

czestotliwosci, gdy dla klasy RLC obydwa rezonanse fazowy i amplitudowy majq tg
samq czestotliwoSc rezonansowq. Skqd te r62nice, ponadto czy istniejE takie
wartoSci wsp6lczynnik6w B,o*1, dla kt6rych obydwa zjawiska rezonansowe bgdq

mialy tg samq czgstotliwoSc rezonansowq. Proszg o komentaz.
3. W rozdziale 4.7 prowadzone byly roz,tta2ania dotyczqce zjawisk rezonansowych w

zlo2onych obwodach ulamkowego zedu. W klasycznych obwodach LC zachodzi
prawidlowo$6 pzemiennych czQstotliwosci rezonansu szeregowego i r6wnoleglego.

Czv dla r62nych Fi,qr*1 ta wla5ciwo66 mo2e byi naruszona?

4. \N rozdziale 5 zostaly pzeprowadzone bardzo szczegolowe badania stan6w

nieustalonych w ukladach ulamkowego zgdu dla r62nych rodzaj6w wymuszelt pzy
zalo2eniu zerowych warunk6w poczqtkowych. Dlaczego prowadzono roz.ta2ania

tylko dla zerowych warunk6w poczqtkowych?

5. Na str. 124 rozdzial 5 jest analizowany przyklad dotyczqcy stanu nleustalonego w

obwodzie klasy RLpCo dla wymuszenia stalego. Bieguny funkcji sq zespolone

spzezone o dodatnich wartosciach zeczywistych, co w takim przypadku ze

stabilnoSciE?

6. W rozdziale 6 doktorantka zaproponowala z pozytywnym skutkiem synteze

elektronicznych element6w ulamkowego zQdu z wykorzystaniem uog6lnionego

konwertora impedancji GlC. W klasycznej syntezie cewkg indukcyjnE mozna
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zastqpi6 analogiem z wykozystaniem zyralora i kondensatora. Czy zatem w wielu
pzypadkach nie mozna by utwozye nowej klasy uklad6w eliminujqcych LB poprzez

zast4pienie ukladem 2ytalot - superkondensator?

3. WNIOSEK KONCOWY

Podsumowujqc uwa2am, 2e recenzowana rozprawa doktorska w obecnej postaci nie

wymaga poprawek ani uzupelniei. Zawieta bogaty dorobek merytoryczny autorki do

uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Mgr inz.

Agnieszka Jakubowska-Ciszek wykonala badania: teoretyczne, symulacyjne, laboratoryjne.

Doktorantka wykazala sig umiejgtno6ciq samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Stwierdzam zatem, 2e recenzowana rczprawa doktorska mgr in2. Agnieszki Jakubowskiej-

Ciszek pod tytulem ,,Analiza uklad6w liniowych ulamkowego nedu" spelnia wszystkie

warunki okreSlone w Ustawie o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z p6zniejszymi uzupelnieniami i zmianami i

wnioskujg o jej dopuszczenie do publicznej obrony.
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