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l, Wprowadzenie

Przedrniotem rozprawy, sq sterowniki bramkowe tranzystor6w typu MOSFET
stosowane w rezonansowych falownikach napigcia wysokiej czEstotliwo6ci. W ujgciu
o96lnym, przedrriot rozprawy mo2na lokowai w dziedzinie elektrotechniki
w obszarze zaawansowanych przeksztaltnik6w energoelektronicznych typu DC/AC,
jako przeksztaltnik6w energii elektryczncj do zastosowari w nowoczesnych
nagrzewnicach indukcyjnych i pojemnoSciowych, ukladach do bezprzewodowego
transferu energii elektrycznej, w aparaturze do rezonansu magnetycznego,
zasilaczach do generacji plazny oraz inne. Waflo w tym kontekScie podkreSli6, ze
jest to jeden z obszarow dzialah naukowo-badawczych prowadzonych i aktualnie
lozwijanych w Katedrze Energoelektroniki, Napgdu Elektrycznego i Robotyki, kt6ra
zostala utworzona przez zesp6l pod kierunkiem Pana prof. Boguslawa Grzesika
iw onrawianym obszarze jest uznawana za znaczqcy osrodek naukowo-badawczy
w kraju i na Swiecie.
Praca wynika z potrzeby, zar6wno przeprowadzenia systematycznych badari

oraz por6wnania wlaSciwo6ci drajwer6w kornercyjnych i opracowanych w ramach

prac nad wysokoczgstotliwoSciowymi falownikami napigcia, jak r6wnie2,
opracowania drajwer6w do tranzystor6w typu MOSFET o czgstotliworici
przelqczania do ok. 30 MHz. Gl6wna czg{( pracy dotyczy analizy wla6ciwo6ci,
projektowania oraz badarl symulacyjnych i eksperymentalnych wla6ciwoSci
sterownik6w brarnkowych tranzystor6w typu MOSFET, stosowanych, jako l4czniki
energoelektroniczne wysokiej czgstotliwoSci, opracowanych przez Autora omawianej
rozprawy doktorskiej i kt6re sQ w pracy nazywane wysokoczEstotliwoSciowyrni
drajwerami tranzystor6w typu MOSFET.

2. Strona formalna rozprawy.

I{ozprawa zostala zawarta w I 1 rozdzialach,, ponadto zawiera zestawienie
wa2niejszych oznaczeh, opis podstawowych pojg6 i terminologii, 2 podrozdzialy z
dodatkami, wykaz literatu ry oraz opis dorobku naukowego Autora rozprawy. Ujgto jq
na 145 stronach. Zawiera I I 8 rysunk6w i 19 tablic. Ma ona wszystkie istotne

clementy rozprawy naukowcj: i ) motywacjq, kt6r4 Autor pracy ujrnuje, jako
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"przeprowadzenie systematycznych badafi drajwer6w komercyjnych i opracowanych
w ramach prac nad wysokoczgstotliwo6ciowymi falownikarni napigcia", ii) cel i tezg
pracy, ktore przedstawiono w rozdziale 2, iii) obsz.erne wyniki wlasnych badari
wla6ciworici wysokoczgstotliwo6ciowych drajwer6w tranzystor6w typu MOSFET,
komercyjnych i nowych opracowanych w ramach rozprary, obejmuj4ce istotne
wyniki badari por6wnawczych oraz iv) wnioski. Zawiera wykaz literatury obejmujqcy
114 pozycji, w tym 6 pozycji Autora pracy i jest on reprezentatywny dla tematu
rozprary, a recenzentowi nie jest znane opracowanie takie, jakie stanowi rozprawa.

3. Przedmiot, ccl i tcza rozprawy.

Jak juz wspomniano, przedn-riotern pracy s4 sterowniki bramkowe tranzystor6w typu
MOSFET stosowane w rezonansowych falownikach napiEcia wysokiej
czgstotliwo6ci,, 3 w ujgciu og6lnym, Autor rozprawy podj4l sig rozwiqzania
problem6w naukowych oraz projektowo-konstrukcyjnych z dziedziny elektrotechniki
z obszaru energoelektroniki, a zwlaszcza zwiqzanych z falownikarni napiqcia
wysokiej czgstotliwoSci.
Celem pracy w postaci og6lnej w ujgciu Autora jest "opracowanie i przebadanie
kompaktowego drajwera wysokoczgstotliwoSciowego dedykowanego do zastosowai
z ttanzystorami MOSFET pracuj4cyrni z czgstotliwoSci4 do 30 M}{z", a w ujgciu
szczeg6lowym "cel pracy obejmuje:
- om6wienie podstawowych parametr6w tranzystor6w typu MOSFET ... ,

- realizaclg wysokoczgstotliwo5ciowych dyskretnych drajwer6w . . . ,
- laboratory.jne badania por6wnawcze komercyjnych drajwer6w scalonych ... ,

- analiza symulacyjna typu MES \eytypowanego drajwera dyskretnego ... ,,

- opracowanie drajwera hybrydowego ... z zastosowaniem technologii typu Wire -
Bounding,

- opracowanie modelu obwodowego drajwera hybrydowego,
- weryfikacja skonsttuowanego drajwera hybrydowego w ukladzie falownika klasy E,

o mocy 300 W i czgstotlirvoSci przel4czania 30 MHz".
Tezg rozpraw ujgto nastgpuj4co: "Mo2liwc jest opracowanic
wysokoczgstotliwoSciowego drajwcra tranzystorriw MOSFET, pracujqcego przy
czgstotliwoSci do 30 MHz i zloionego z element6w dyskretnych malcj mocy. Taki
nowoopracowany drajwer charakteryzuje sig lepszymi parametrami
energetycznymi i podobnymi parametrami dynamicznymi w por6wnaniu do
parametr6w scalonych drajwer6w komercyjnych".
Jest istotne, 2e Autor pracy zaplanowal osi4gniEcie celu pracy oraz wykazanie
poprawno6ci przyjgtej tezy pracy przez zastosowan ie dzialai.r w postaci "analizy
teoretycznej, badal.r laboratoryjnych oraz badah w oparciu o modele obwodowe
irnodel termiczny oraz prowadzonej r6wnolegle wzajemnej weryhkacji wynik6w
pomiar6w i wybranych wynik6w syrnulacji modeli". Ponadto, w rozprawie
omawiane sq nastgpujqce zagadnienia:
l) W rozdziale 3 przedstawiono szeroki przeglqd literatury dotycz4cej

"najwa2niejszych zagadniefi dotycz4cych sterownik6w bramkowych, zar6wno
w ukladzie chronologicznym, juk i tematycznym, zgodnie z rozwojem
technologicznym tych uklad6w".



2) Opis wybranych wla6ciwo6ci i parametr6w tranzystor6w typu MOSFET, a
w "szczeg6lno6ci tych, kt6re maj? wplyw na uzyskanie najwyZszych
czqstotliwoSci przelqczania" jesl zamieszczony w rozdziale 4. Przedstawiony opis
ma charakter uproszczony, bazuje na modelach obwodowych o elementach
skupionych i obejmuje jakoSciow4 analizq zjawisk komutacyjnych w ukladzie
lEcznika z omawianym tranzystorem przy komutacj i "twardej". Ponadto, dla
rnodelu obwodowego z elementami indukcyjnodci pasoZytniczych, przedstawiono
przykladowe przebiegi czasowe i wyniki badari symulacyjnych mocy strat
drajwera, brarnki tranzystora oraz sumaryczne obwodu drajwer tranzystor
w funkcj i czgstotliwoSci przelqczania od 1 0 do 3 0 MHz oraz wytypowano
tranzystor o najkorzystniejszych parametrach do stosowania
w wysokoczgstotl iwoSciowym l4czniku energoelektronicznym.

3) W rozdziale 5 sq okre6lone definicje otaz uproszczone zale2noSci opisujqce moc
czynn1 strat oraz zaleZno{ci wsp6lczynnika sprawno6ci ukladu drajwer - brarnka
tranzystora. Ponadto, sq w nirn zamieszczone wyniki uproszczonej analizy
teoretycznej i wyniki porniar6w mocy strat w ukladzie drajwera z komutacj4
"twardq" i "migkkq" (rezonansow4) w stanie jalowym lub z obci42eniern bramk4
tranzystora typu MOSFET.

4) Uproszczony opis rnodeli obwodowych, konstrukcji mechanicznej
ipodstawowych wla6ciwoSci 4 drajwer6w kornercyjnych oraz 8 drajwer6w
opracowanych w ramach rozprawy zamieszczono w rozdziale 6. Drajwery
opracowane w ramach rozprawy (drajwery wlasne) obejmujq rozwiqzania 6

dyskretnych drajwer6w twardo-przel4czalnych (rypy 4xEL7 104, 4x2XD3003,
8xEL7457, 8xUCC27526, 8xUCC27526ver2 oraz 8xISL551l0) oraz 2

dyskretnych drajwer6w migkko-przet4czalnych (typy 4xFDMQ8203
i 4xF-DG6332).

5) W rozdzialach 7 i 8 sE opisane bardzo wartoSciowe wyniki badari
eksperymentalnych wla6ciwoSci 4 drajwer6w scalonych (komercyjnych) oraz 8
drajwer6w opracowanych w ramach rozprawy. Wyniki badai obejmujE porniarl'
mocy i wsp6lczynnika sprawnoSci drajwer6w, przebiegi czasowe napigcia
wyjSciowego, parametr6w czasowych procesu przelqczania,, czas propagacj i oraz
parametry pasoZytnicze. Jest istotne, ze jest w nich r6wnie2 przedstawiona
analiza niepewnodci wykonanych pomiar6w. Ponadto, przedstawiono
uzasadnienie uryboru "najbardziej perspektywicznych" drajwe16w (twardo-
przel4czalny, 8xUCC27 526 oraz migkko-przelqczalny, 4xFDMQ8203) oraz
zamieszczono wyniki badari symulacyjnych ieksperymentalnych zjawisk
terrnicznych za pomocq modelu cieplnego typu MES i oprogramowania ANSYS
ME oraz zdlqcia tennowizyjne wybranego drajwera (8xUCC27526)
opracowanego w ramach rozprawy.

6) Kluczowy w kontek5cie tezy pracy, opis podstawowych zaloZeh konstrukcyjnych,
opis konstrukcji oraz wyniki badari laboratoryjnych rozwiqzania drajwera
hybrydowego, jako proponowanego przez Autora rozwi4zania sterownika
bramkowego do lalownika klasy E o czgstotliwoSci przel1czania 30 MHz sq

zamieszczone w rozdziale 9.
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7) W rozdziale 10 zamieszczono opis falownika klasy E, w kt6rym zastosowano
opracowany w ramach rozptawy drajwer l-rybrydowy i zestawiono i om6wiono
wyniki badari eksperymentalnych, jako wyniki weryfikuj4ce efektywno6i
opracowanych drajwer6w w tym drajwera hybrydowego.

8) Podsumowanie i wnioski koricowe sq om6wione w rozdziale 1 I , w kt6ryrn
zamieszczono r6wnie2 opis dalszych badari.

4. Ocena rozprawy.

Temat rozprawy jest Sci6le wbudowany we wsp6lczesne badania prowadzone

w energoelektronice, a zwlaszcza w obszarze zaawansowanych przeksztattnik6w
energoelektronicznych typu DC/AC. W ujgciu og6lnym, uznaje sig, 2e rozprawa
obejmuje przede wszystkirn opis znacz4cych osi4gnigi konstrukcyjnych dotycz4cych
nowych wysokoczgstotliwo6ciowych sterownik6w bramkowych tranzystor6w typu
MOSFET oraz obejmuje rozwi4zanie problcmu naukowego w postaci opracowania
metodologii i wynikow badaii por6wnawczych wlaSciwo6ci stosowanycl.t

wysokoczgstotliwoSciowych sterownik6w bramkowych tych tranzystor6w. Ponadto,
przedstawione rezultaty i wyniki badari maj4 bardzo istotne znaczenie przy
realizacjach praktycznych omawianych sterownik6w brarnkowych,, zwlaszcza
w kontek6cie zastosowafi zaawansowanych technologii ich konstrukcji mechanicznej.
Do oryginalnych i najwaZniejszych rezultat6w rozprawy zaliczam:
1) Projekt, w tym opracowanie metody projcktowania, konstrukcjg i wieloaspektowe

wyniki badari eksperymentalnych, wlaSciwoSci statycznych i dynamicznych
wysokoczgstotliwoSciowego sterownika bramkowego tranzystor6w typu
MOSFET o czgstotliwoSci pnel4czania do 30 MHz, w tym badania
weryfikacyjne w ukladzie falownika klasy E, nazywanego w pracy drajwerern
hybrydowym 8xU CC27 526hybrid.

2) Projekt i konstrukcje 8 drajwer6w wysokoczgstotliwo5ciowych (od 10 do 30
MHz) tranzystor6w typu MOSFET opracowanych w ramach rozprawy (6
dyskretnych drajwer6w twardo-przel4czalnych (typy 4xEL7 104, 4x2XD3003,
8x8L7457, 8XUCC27526, 8xUCC27526ver2 oraz 8xISL55l10) oraz 2

dyskretnych drajwer6w rnigkko-przelqczalnych (typy 4xFDMQ8203 i

4xFDG6332)).
3) Wykonanie i opracowanie analizy wynik6w badah por6wnawczych wlaSciwo6ci

4 drajwer6w komercyjnych (DEIC420, DELC421, DEIC515 i IXRFD630) oraz 8

drajwer6w opracowanych w ramach rozprawy (ak w p. 2) obejmujqcej:
- charakterystyki mocy i wsp6lczynnika sprawnoSci,
- wyniki pomiar6w czas6w przel4czeh i czas6w propagacji sygnal6w z wej6cia do

wyjScia,
- jakodciow4 oceng przebieg6w czasowych napi96, pomiary parametr6w

paso|ytniczych (rezystancja wyj5ciowa, indukcyjno5ci polEczen i pojemnoSci
migdzyelektrodowe) oraz zdlgcia termowizyjne przy maksymalnyrn obci4Zeniu,

- oraz inne.
4) Opracowanie modelu komputerowego typu MES (ANSYS 3D) drajwera

hybrydowego.



5 ) Opracowanie konstrukcj i cienkich pol4czerl drutowych (Wire-bonding) do
uklad6w energoelektronicznych o technologii hybrydowej.

Podsunrorvu i c st\Yicrdzam , 2e Doktorant, na podstawie przeprowadzonych analiz
teoretycznych oraz uzyskanych wynik6w badari symulacyjnych i eksperymentalnych,
wykazal, Ze opracowany w ramach rozprawy wysokoczEstotliwoSciowy drajwer
hybrydowy tranzystor6w MOSFET o czgstotliwoici przelqczania do 30 MHz ma
wlaSciwo6ci lepsze od wlaSciwoSci znanych drajwer6w komercyjnych w postaci:
- niZszego poboru mocy (17, 9 W), przy obciE2eniu bramk4 tranzystora MOSFET

(seria DE275-501N164,), a przez to wyZszym wsp6lczynnikiem sprawnoSci (dla
lalownikaklasy E tl:79,9o ,przy 4o:84,9% (wsp. sprawnoSci drenowej)),

- rnniejszymi czasami przel4czeh (ok. I ns w stanie pracy jalowej oraz 4 ns przy
obciqZeniu Cr; = 3 nF) oraz mniejszym czasem propagacji (ok. 14 ns w stanie
pracy jalowej) i wsp6lczynnikiem deformacji (Wp:0,05),

- prostokqtnym lub quasi-sinusoidalnym ksztaltem napl9cla wyJ sclowego
odpowiednio w stanie jalowym (wsp. wypelnienia 4l%o) lub przy obciq2eniu
bramk4 tranzystora MOSFET,

- korzystniej szych wiaSciwoSci temicznych (rnaks. temp. pracy ok. 128'C),
- rnniejszyrni wartoSciami parametr6w paso?ytniczych (rezystancja wyjSciowa 106

rnO, indukcyjnoSi wyprowadzen I nH i pojemnoSi migdzyelektrodowa ok. 287
pF),

- korzystniejszq konstrukcj4 (rnniejsze wymiary gabarytowe, 40x35 rnn.r'

a przcz rvykazal slusznoSd postawionej tezy. Ponadto, uznaje sig, ie podane
w rozprawie wnioski koricowe sq uzasadnionc, rozprawa jest kompletna oraz
zawiera opis istotnych osiqgnig6 konstrukcyjnych i nowe rvyniki badari
na u kowych.

Wa2nicjszc uwagi dyskusyjne.

Urvagi o charaktcrze o96lnym:
1. W tytule pracy zarriast "Analiza... ", powinno byc " Analiza i badania ...", bo

w pracy przedstawiono wiele wynik6w badafi teoretycznych, symulacyjnych
i eksperymentalnych sterownik6w bramkowych tranzystor6w typu MOSFET.

2. Szeroki przegl1d, literatury przedstawiony w pracy (rozdz. 3) jest bardzo
wartoSciowy, jako rys historyczny rozwiEzan sterownik6w bramkowych,
natomiast bardzo przydatne byioby uzupelnienie tego przeglqdu o wykaz
problern6w naukowych i konstrukcyjno-technologicznych, jako zagadnien, kt6re
wyrnagajq rozwiqzania w kontek5cie potrzeby, kt6r4 zaspokaja omawiana praca.

3. W pracy,, w opisie dotyczqcym przegl4du literatury (rozdz. 3) oraz w opisie
rozriqzan drajwer6w (rozdz. 5) jest stosowana klasyfikacja drajwerow, w kt6rej
w kryterium podzialu uwzglgdnia siq techniki przelqczania l4cznikow
p6lpr-zewodnikowych stosowanych w drajwerach (drajwery twardo - lub migkko

- przelqczalne). Dlaczego taka klasyfikacja zostala przyjEta i jakie inne
klasylikacje rnogE byi stosowane? W tym kontekicie przydatne byloby
uporzEdkowani e klasy tikacj i zaproponowan e przez autora pracy.

4. Wydaje sig, 2c w pracy istotne znaczenie powinna miei analiza teoretyczna
wla6ciwoSci modelu obwodowego drajwer-bramka tranzystora pokazanego na
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rys. 4.14 (i) w kontek5cie optymalnej wartoSci maksymalnej napigcia sygnalu
steruj4cego ze wzglgdu na czgstotliwoSd tego sygnalu i sumaryczn4 moc strat
drajwera i obwodu bramkowego oraz (ii) w kontek6cie minimalizacji czas6w
przel1czefl, czas6w propagacji i ich symetryzacji. Jaka jest opinia Autora
rozprawy o potrzebie i efektywno5ci takiej analizy?

5. WyjaSnienia i komentarza wrymagaj4 ograniczenia dotycz4ce zewngtrznego
zr6dla sygnal6w steruj4cych przyjmowane w pracy, np. ornawianc na str. 50
w podrozdziale 6.2.1.

6. Uzasadnienia wymaga przyjgta metodologia osi4gnigcia celu pracy, zwlaszcza
w kontek6cie opracowania i badari wlaSciwoSci 8 wlasnych konstrukcji
drajwer6w, a nastgpnie opracowania i badari zaproponowanego nowego drajwela
hybrydowego.

7. Wyjarinienia i komentarza wymaga sposob przcdstawiania przebieg6rv
czasowych napigcia wyjSciowego drajwer6w, kt6rc pokazano w podrozdzialc
7 .2, bez zestawienia tych przebieg6w z sygnalami sterujEcymi z generatora
zewngtrznego, podobnie jak przy pomiarach czasu propagacji, a ponadto jest
stosowny parametr okreSlany, jako "wypelnienie napigcia wyjSciowego", np. dla
przebiegu pokazanego na rys. 7.8 a) "wypelnieniem wynosz4cym 49o/o"

i przydatny bylby opis okreSlania (pomiaru) tego wsp6lczynnika.
8. W rozdziale 9, kt6ry jest kluczowy w kontckScie tezy pracy jest opisane

rozwiqzanie proponowanego drajwera hybrydowego z sekwencj4 opisu w postaci:
opis konstrukcji mechanicznej (zdjgcie drajwera), wyniki badari, a nastgpnie
wyniki badafi symulacyjnych, jako wyniki weryftkujqce wyniki badari
eksperymentalnych, co jest nietypowe (zwykle ta sekwencja to: weryfikacja
symulacyjna a nastgpnie eksperymentalna) i wymaga komentarza Autora pracy.

Uwagi szczeg6lowe (w kolejnoSci wystgpowania w rozprawic):

1. W pracy pokazano przebiegi czasowe napigi i prEd6w w ukladach drajwer-
bramka, jako wynik badair syrnulacyjnych, np. na rys. 4.15, 5 .2 bez inforr.nacj i

o modelu obwodu bramkowego lub obwodu dren-2r6dlo tranzystora oraz
o narzqdziu (program syrnulacyjny) za pomocE, kt6rego osi4gnigto te przebiegi
czasowe.

2. Wyniki badafl eksperymentalnych zestawione w tablicy 10.3, kt6re s4

kluczowe wkontek3cie weryfikacji korzystnych wiaSciwoSci opracowanego
drajwera, powinny byi zestawione z wynikami literaturowymi dla falownik6w
klasy E z innyrni drajwerami.

3. W pracy nie zan"ieszczono odwotari do nastqpuj4cych pozycji literatury: [5],
I7),1221, [24), [32],1441, [46], [ss], [s6], [5e], [64] - [66], [6e],172), U'3),
lP6l, [N7].

4. Nieudane sforrnulowania:
- wielokrotnie w rozprawie, zamiast okreSlenia "zal4czanie", powinno byi

stosowane okrerilenie "wl4czanie";
- na str. 3, definicja okrerilenia "Efekfywny punkt pracy" zawiera okreSlenie
"... charakteryzuj4cy siq pelnym i odpowiednio szybkim przeladowaniern
...", kt6re jest nieprecyzyjne i rna charakter poglqdowy;
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- za pomoc4 lalownik6w realizujemy przeksztalcanie energii elektrycznej, a

nie przerwarzanie energii elektrycznej, jak np. na str. 7, ostatni akapit;
- na str. 69, ostatni akapit, zamiast "... wsp6lczynnik wypelnienia sterowania

... ", powinno byi "... wsp6lczynnik wypelnienia impulsu ... ";
- tytul podrozdzialu 12.1, zamiast "Publikacje z udzialem autora", powinno

byi "Publikacje autora pracy";
5. Btgdy redakcyjne:

- brak opisu stosowanych skr6t6w, np. w tytule "MOSFET", na str. 5 "ZVS,
ZYC" ...;
- na str. 14 (drugi akapit), wskazano poz. |) dotyczEc4 drajwer6w
rezonansowych, jako dotycz4c4 tzw. drajwer6w twardo - przelqczalnych;
- na str. 42 (drugi akapit od dotu) zamiast ". . . i por6wnai ja . . . ", powinno byi
"... i por6wnano j4 ... ";
- na str. 123 (trzeci akapit od dolu) zamiast "... podczas przelaczania ... ",
powinno by6 "... podczas przelqczania ... ".

5. Wnioski.

l. Autor rczprawy wykazal sig szerok4 wiedz4 z zakresu elektrotechniki,
energoelektroniki, elektroniki oraz bardzo dobryrn przygotowaniem do pracy
badawczej i bardzo wysokimi umiejgtno5ciami projektowymi i konstrukcyjno-
technologicznym i.

2. Uzyskane w rozprawie wyniki sq znacz1ce i mog4 byi bardzo przydatne
w zastosowaniach praktycznych oraz maj1 duzq wartoSi poznawcz4.

3. Uwagi krytyczne przedstawione w recenzji nie podwa2ajE pozytywnej oceny
koricowej recenzowanej rozprawy doktorskiej.

WNIOSEK KONCOWY

Urr'a2anr, 2e rozprau,a doktorska nragistra iniynicra Piotra Legutko pt.
"Analiza rvysokoczgs totlirvoSciorvych drajrver6w tranzystor6rv MOSFE'l' mocy
stosowanych ry I':rlolvnikach rczonansowych" st:rnowi samodzielne rozwi4zanie
rva2ncgo iaktualncgo zagadnicnia na ukorvo-bad:lryczcgo, zclccydorvanic spelnia
krvtcria irvszystkic rvymagania stawianc pracom doktorskinr u oborvi4zuj4cej
ustarvic o stopniach naukorvych i fytulc naukolvym z dnia l4 marca 2003 r. lvraz
ze znriananri ogloszonymi rv l)2. U. 22016 r, poz. 8t12, l3l I (Art. 13, a zwlaszcza
p. I i 3), Starvianr rvniosek o dopuszczcnic jcj do publiczncj obrony.


