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l. Podstawa formalna recenzji

Podstawq opracowania recenzji rozprawy doktorskiej, wykonanej na Wydziale

Elektrycznym Politechniki Sl4skiej. pod kierunkiem pana proL dr hab. inZ. Janusza walczaka.
jest pismo Dziekana wydzialu Elektrycznego pana prof. dr hab. in2. pawla Sorvy z dnia 29

czerwca 2017 r. powolujqce sig na uchwalg Rady Wydzialu z dnia27 czerwca 2Ol7 r.

2, Zagadnienie naukou'e i jego sformulow,anie

Klasyczne podejscie do analizy i modelowania uklad6w frzycznych zwykte zaklada

idealnosi element6w izjawisk wysrgpuj4cych w tych ukladach, co prowadzi do modeli

matematycznych opartych o r6wnania r62niczkowe calkowitych rzgd6w. Weryfikacja

eksperymentalna takich modeli prowadzi do mniejszych czy wigkszych rozbie2no6ci. Dopiero

zastosowanie pochodnych ulamkowego rzgdu pozwala na,,skompensowanie" pominigtych

zjawisk w rozpatrywanym obiekcie i pozwala uzyskad dokladniejsze modele matematyczne.

Pochodne niecalkowitego rzgdu zwane re2 rozniczko-calkami sq ciekawym uog6lnieniem

Recenzia rozprawy doktorskiei

Tytul rozprawy:

,,Analiza uklad6w liniowych ulamkowego rzgdu',



dobrze znanych uklad6w dynamicznych dotqd opisywanych za pomocq "klasyczn-"-ch"

r6wnari r62niczkowych zawierajqcych pochodne calkowitego rzgdu. Zdaniem wielu autor6w

publikacji. powstanie pojgcia rachunku r62niczkowo-calkowego niecalkowitego rzgdu

datou'ane jest na rok 1695. kiedy to dwaj matematycy: de L'Hospital i Leibniz rozwa2ali

moZliwo5i istnienia pochodnej rzQdu t/2. Podjgcie i rozszerzenie tego tematu nast4pilo

w p62niejszych wiekach pruez miQdzy innymi, takich matematyk6w jak: Euler. Liouville.

Abe[. Crtinwald. Letnikov. Riemann a wsp6lczeSnie Caputo. Podlubny. Nishimoto. Riesz.

Fabrizio. Aspekt aplikacfiny tego rachunku wylonil sig dopiero w latach siedemdziesi4tych

ubieglego stulecia i od tego czasu stal sig przedmiotem wielu specjalistycznych konferencji

i setek publikacji - prof. J. A. Tenreiro Machado w swojej pracy wymienia ponad 30 dziedzin

zastosowari rachunku ulamkowych rzgd6w. Od kilkunastu lat du2ym zainteresowaniem cieszy

sig zastosowanie rachunku ulamkowego rzgdu w elektrotechnice teoretycznej. teorii

obwod6w i elektronice. I tu wladnie umiejscawia sig recenzowana praca doktorska pani mgr

in2. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek. Tak wigc. podjgta tematyka pracy .jest zagadnieniem

interesujqcl'm. now-oczesnym i aktualnym.

-1. T1'tul, cel i teza rozpra$1'

Tltul rozprawy zostal sformulowany jako: ,y'noliza ukladiw liniowych ulamkowego

rzgdu" jest adekwatny do tre6ci pracy.

Cele pracy Autorka przedstawila na stronie 5, i s4 to:

. analizo leoretyczna ziawisk rezonunsou,!,ch i stantiv' nieustalonych u, proslych

i zloionych obu,odach zawierajqcych cewki i kondensutory ulumkou,ego rzgdu,

. weryfikltcio symulacyjnu wynik6w dogtczqca analizy zjau,isk rezonansowych

i stondw nieustalonych u, ukladach ulamkowego rzgdu,

. synleza nowych element6w ulamkowego rzgdu, zrealizowanych z wykorzyslaniem

ttogtilnionego konu,ertera impedancji oraz oryginalnych (pieru,otnych) elementdu,

ulamkou,ego rzgdu. ich.fizyczna realizacja u,raz z u,eryfikocjq symulocfinq

i eksperymentalnq,

o konstrukcja stanowiska badau,czego sluZqcego do weryfikacji doiy,iudczalnej

zjuu'isk rezonunsou'ych i staniu, nieustalonych,

. werylikttc.ia eksperymentalnu wybranych wynikdw uzyskunych w ramach

wy m ie nionyc h u'yiej dnl I iz.



Sfbrmulowane cele s4 obszeme. ale w pelni adekwatne do zakresu i zawartodci pracy.

Teza rozprawy - stbrmulowana na stronie 6 brzmi:

Zastosowanie metod analizy czgstotliwoiciowei i rachunku ni2niczkowo-calkowego

ulamkow'ego ngdu umohliwia analizg i pozwala na opis ziawisk rezonansowl'ch

i wyznaczanie pnebiegdw pr4ddw i napigd w stanach nieustalonych w rozpatrlwan!'ch

ukladach ulamkowego rzgdu w postaci wzoniw analilycznych (postaci zamknigtei),

wspom aganych m etoda m i n u m e4yczny mi.

l'ak sformulowan a teza budzi pewne niejasnoSci; po pierwsze niezbyt szczgSliwe powt6rzenie

sp6jnika ..i (.....umollit,io unalizg i pozv'ola nu opis ziawisk rezonansou'ych iv'y:nuczunie

pr:ebiegt5w... '). po drugie co Autorka rozumie pod pojgciem ,,v:or)' dn(tlilyczne" czy

chodzi tu o I'unkcjg analityczn4 i ..postut zamkniglu" - czy chodzi tu o zamknigt4 formg

r62niczkowq'? [ rareszcie co ma byi .J'rryomugane ntetodumi numerl.'cznymi" ? Jakkolwiek po

lekturze caloSci rozprawy intencje Autorki wydai4 sig by6 jasne. to czytaj4c tak sformulowan4

tezg na pocz4tku pracy. mozna miei przedstau'ione wyZej wqtpliwoSci.

Mimo tych zastzezen. tezy rczprawy maj4 cechy oryginalne, a ich prawdziwoSi Autorka

rozprawy dowodzi rozwi4zuj4c szereg zagadnieir o charakterze zar6wno poznawczym. jak

i aplikacyjnym dodaj4c do tego weryfikacjg eksperymentaln4 uzyskanych wynik6w

zagadnienia te wymienione zostaly jako cele pracy.

Jak to juz wspomniano w punkcie 2. , podjgty w pracy problem stanowi aktualne

i waZne zagadnienie w ostatnich latach mocno rozwijane - w dziedzinie elektroniki

w zakresie opisu i analizy element6w ulamkowego rzgdu.

6. Oryginalno5d i zakres rozwiqzania zagadnienia naukowego

W przedstawionej pracy zostaly rozwipane nastgpuj4ce oryginalne problemy:

- wszechstronna analizg zjawisk rezonansu fazy i amplitudy w obwodach zlo2onych z ele-

ment6w klasycznych i ulamkowych w r62nych konfiguracjach.

1. Waga podjgtego zagadnienia naukowcgo

5. Przeglqd stanu wiedry

Rozprawa stanowi warto5ciowe kompendium aktualnego stanu wiedzy z zakresu metod

modelowania i analizy uklad6w z elementami ulamkowego rzgdu w elektronice spis

literatury obejmuje I 0l pozycji.

_)



- analiz,a stan6w nieustalonych w obwodach z elementami ulamkowymi w tym. \ryprowa-

dzenie zale2noSci opisujqcych napigcia i pr4dy w postaci analitycznej dla szerokiej klasy

wymusze6.

- opracowanie metody syntezy nowych element6w ulamkowego rzgdu z uZyciem

uog6lnionego konrvertera impedancj i.

- modelowanie element6w ulamkowego rzgdu w symulatorze PSpice,

- zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego do analizy uklad6w z elementami

ulamkowego rzgdu i przeprowadzenie weryfikacji eksperymentalnq zjawisk rezonanso-

wych i stan6w nieustalonych w takich obwodach.

7. Wiedza teoretvczna Autorki rr' d1'scy plinie naukowej

Kompleksowa analiza i modelowanie element6w ulamkowego rzgdu. bgd4cych

przedmiotem rozpra\B'. wymagaly szerokiej wiedzy w dyscyplinach Elektrotechnika,

Elektronika. Matematyka. Autorka wykazala bardzo dobr4 znajomoSi z.jawisk rezonansu

i stan6w nieustalonych w obwodach elektrycznych. Przeprowadzenie analizy tych zjawisk w

obwodach z elementami ulamkowego rzgdu wymagalo solidnej wiedzy matematycznej

obejmuj4ce.l rachunek 162niczkowo-calkowy niecalkowitego rzgdu. funkc.ie specjalne.

transformacje Laplace'a i analizg harmonicznE. Autorka r6wnie2 bardzo dobrze opanowala

umiejgtnoS6 przeprowadzania skomplikowanych obliczefi numerycznych i grafikg

komputerow4 w zakresie prezentacji uzyskanych wynik6w. Zaprojektowanie i wykonanie

stanowiska badawczego oraz przeprowadzenia pomiar6w z kolei wymagalo wiedzy

z dziedziny elektronicznych uklad6w pomiarowych i nowoczesnych. wspomaganych

komputerowo. metod pomiarowych. Autorka wykazala, zar6wno umiejgtnoSi lormulowania

idowodzenia tez naukowych, jak i dobr4 znajomo3i w zakresie planowania

i przeprowadzania weryfikacji eksperymentalnej postawionych tez.

8. Umiejgtno5d samodzielnego prowadzenia pracy naukowej

Rozprawa jest doSi obszema (194 strony. w tym wykaz oznaczeh. 8 rozdzial6w

merytorycznych. w tym wstEp. zakoficzenie zawierajqce podsumowanie i w.nioski ko6cowe.

wykaz literatury i zal4cznlk). Jak juZ wspomniano wykaz literatury obejmuje l0l pozycji

z czego 18 pozycji. to publikacje wsp6lautorskie Doktorantki. Rozprawa zawiera ok. 300

rysunk6w. z czego polowa to wykresy zaleZnosci uzyskanych przez Autorkg. Na podstawie

przedstawionej rozprawy. moZna stwierdzii, ze Autorka niew4tpliwie wykazala. iz posiadla

l



9. Uwagi polemiczne i dyskusy'jne

9.1 . Zugudnieniu ogrilnc

9.1.1. W schemalach uklad6w w rozdziale 2 i 3 stosowane s4 inne symbole rezystora
i kondensatora ni2 w schematach przedstawianych w dalszych rozdzialach - dotyczy 10

rysunk6w: 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. 3.6 i 3.7

9.1.2. Na str. 9 Autorka napisala ..Poldynujqc r:ort (1.3) oru: (2.2)..." wz6r (1.3)
przedstawia impedancjg superkondensatora zaleln4 od czgstotliwo(ci. natomiast (2.2) -
transmitancjg operatorow4. Brak tu komentarza wjaki spos6b dokonano por6wnania tych
wzor6w by otrzymai zwi4zki (2.3) i (2.4).

9.1.3. Na str.25 Autorka napisala. 2e przy rvyprowadzeniu wzor6w na impedancjg i admitancjg
\\)korzystano wzory Moivre'a. Jak wiadomo uzory te dopuszczajq wiele wartoSci ../'do
potggi cr". Brak tu informacji. 2e wybrano rvarto6i z pierwsze-j iuiartki ukladu Gaussa
i uzasadnienia takiego u,yboru. Wybierajqc inn4 warto56. wvznaczone czgstotliwo(ci

rezonansowe na slr.26 bylyby inne. Dotyczy to tak2e innych ukladciw rezonansowych
z jednym lub z dwoma elementami ulamkowego rzgdu rozpatryuanych w rozdziale ,1.

Oczekujg ustosunkowania sig ALrtorki do powy2sze.i uwagi.

9.l.4. We wzorze (5.15) - str.96 - przez,,k" oznaczono rzqd pochodnej ijednocze5nie wska2nik
sumowania. I dalej na tej samej stronie, wg mnie, niedostatecznie jasno przedstawiono
pochodzenie wzor6w (5.I7- I9).

9.1 .5. We wszystkich wzorach zawieraj4cych sumy szereg6w nie jest jasno podane jakie czgSci
w1 ra2eri naleZy sumowai.

9.1 .6. Wprowadzaj4c pierwszy raz do opisu przebieg6w firnkcje hipergeometryczne nie podano
skqd pochodzq ijak sigje oblicza - str.99.

9.1 .7. Przypuszczarn. 2e gdyby poprzestano na sinusowym przedstawieniu rvymuszajqcego
2r6dla napigcia wzory (5.26-28) nie bytyby tak rozbudowane; trudno ru dociec do jakiih
uyra2eri odnoszq sig sumy (por.9.1.4). Odnosi sig to 16$nie2 do wzor6w (5.32-3,1).
(5.57-59), (5.60-62) i innych. Ponadto we wzorach (5.27) i (5.2g) w.ysrgpuj4 funkcje
hipergeometryczn e tE,t(...) podczas gdy poni2ej w wyjasnieniu i w wykazie ornu"ri,i
.iest funkcja /Frl.../ - brak tu informacji. 2e p:1, q:2 jest to isrotne, poniewaz uog6rniona
lunkcja hipergeometryczna nF,,(...) posiada 7l+q+ largument6w. natomiast rF_,/.../l+2+l:J argun,enty.

9.l.8. Na str. 99 i dalej. mo2na znaleic lakoniczne stwierdzenie
:asumulowane w progranach Mathenntica, Maple i pSpice.

2e .,pr:e hiegi ...:<t.tlul.t
'' - o ile wiem np. u

)

umiejEtnoSi:

- formulowania i rozwi4zywania problemu naukowego.

- przyjmowania uzasadnionych zaloaeh,

- rozwi4zywania postawionych zadafi ,

- przekonuj4cej prezentacji uzyskanych rezultat6w.

Zatem. pani mgr inZ. Agnieszka Jakubowska-Ciszek posiada umiejgtnoSi samodzielnego

prowadzenia pracy naukowej.



znanych mi wersjach programu Mathematica nie ma wbudowanych funkcji
hipergeometrycznych. ciekawi mnie jak zrealizowano wyznaczenie warto5ci tych funkcj i.
tym bardziej.2e s4 to nieskoiczone sumy szereg6w naprzemiennych. Ponadto nie bardzo
widzg sens por6wnyrvania lrynik6w otrzymanych w wyniku dzialania r62nych
program6w ale wedlug tego samego algorytmu. Bardziej byloby tu przydatne. moim
zdaniem, por6wnanie z obliczeniami zrealizowanymi wedlug innego algorytrnu - np.
aproksymacj i cz.vnn ika .-s"" funkcjq wymiernq jednq z metod podanych na str.8.

9.2. llybrane uwagi szczeg1lowe

9.2. I . Autorka kilkakrotn ie uzlwa slowa ,,malenie " (np. str. 9) czy nie bardziej pasowaloby tu
slowo ..:ntniejs:urie "? Inne niefortunne sformulowanie to .,:ujicie zjutlisku rezonansu"
na str. 180.

9.2.2. We wzorze (5.23) str.98, Zle zaznaczono nawiasy

9.2.3. We wzorach (5.84), (5.86), (5.88), (5.90), (5.92), (5.94). (5.97-100). (5.153), (5.155)"
(5.157), (5.159).(5.161).(5.163),(5.166-169) blgdnie oznaczono odwrotnq transformatg
Laplace'a.

9.2.4. We wzorach (5.174-175) funkcjg jednostkowq ,.1(t)" umieszczono jako indeks g6rny,
co sugeruje, 2ejest to wykladnik potggi.

9.2.5. We wzorach na stronach 132-142 uztfo ,,j" jako wska2nika sumowania, wcze6niej
oznaczal on element urojony.

9.2.6. Na str.l8ljest ., Po zodanym czasie przebiegi le ustaluiq srg" - chyba wkradl tu sig
blqd.

10. Strona rcdakcyjne - wvdawnicza

Rozprawa zostala zredagowana i wydana z du24 starannoSciq - niekt6re zastrzezenia podano

w uwagach szczeg6lowych a mniej istotne, umieszczono na recenzowanym egzemplarzu pracy.

Jednak, ich zakres i waga nie umniejszajq wartoSci pracy i nie wymagajq autorskich ingerencji

w tekst.

I l. Wniosek koricolvy

W przekonaniu recenzenta rozprawa doktorska pani mgr in2. Agnieszki Jakubou,skie.l- Ciszek pt.:

..Analiza uklad6w liniowych ulamkowego rzgdu" spelnia wyrnagania stawiane rozprawom

doktorskim. sprecyzowane w Ustawie o stopniach naukowvch i tytule naukowym z dnia l4 marca

2003 r. (Dz. U. Nr 65. poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003 r.. z p62niejszymi zmianarri) oraz

w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji iNauki z dnia 3 paLdziernika 2014 r. (Dz. U. z 20|1r.. poz.

ll83). Stawiam wniosek o dopuszczenie rozprawy doktorskiej pani mgr ini. Agnieszki
Jakubowskiej- Ciszek do publicznej obrony.
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