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pt.,,Analiza pracy i synteza ukladu sterowania silnika bezszczotkowego prqdu stalego
z komutatorem elektronicznym wsp6lpracujqcym z regulatorem podwyiszajqcym

napigcie typu BOOST, uwzglgdniajqca tgtnienia komutacyjne"

Niniejsza recenzja zostala opracowqna na zlecenie Dziekana ll'ydzialu Eleldrycznego
Polirechniki Slqskiej, z dnia 1.03.2017 r.

l.Tematyka rozprawy

Opiniowana rozprawa doktorska dotyczy problematyki sterowania i optymal izacj i na-

pgd6w elektrycznych z silnikami PM BLDC. Jest to tematyka bardzo aktualna i rozwijana w

wielu o5rodkach badawczych w Polsce i na iwiecie. Silniki BLDC charakteryzujq sig do-

brymi parametrami (niski moment bezwladno6ci, duZa dynamika, efektywne odprowadzanie

ciepla) i prost4 budow4, dzigki czemu znajduj4 coraz szersze zastosowanie, migdzy innymi. w

urz4dzeniach powszechnego uZ1.tku i pojazdach elektrycznych. Jednakze w istniejqcych

obecnie napgdach wystgpuje szereg nierozwiqzanych problem6w technicznych wptywaj4cych

negatywnie na jakodi i ograniczenia pracy napgdu. Dotyczy to miedzy innymi sposobu zasi-

lania silnika z autonomicznych 2r6del pr4du stalego, poszerzania zakresu regulacji prgdkoSci

bez ingerencji w konstrukcjg silnika, analizg wplywu indukcyjnoSci na charakterystyki me-

chaniczne oraz problem kompensowania tgtnief komutacyjnych, powodujqcych spadki mo-

mentu i prgdko(ci. Zagadnienie poszerzania zakresu osi4galnych prgdkoSci silnika PM BLDC

poprzez zwigkszanie napigcia zasilaj4cego za pomoc4 przeksztaltnika podwyZszajqcego typu

boost jest stosunkowo slabo om6wione w literaturze. Brak jest pelnej analizy pracy prze-

ksztahnika boost jako czlonu dynamicmego oraz uwzglgdnienia jego wply\ru na dob6r para-

metr6w regulator6w i wlaSciwoSci statycme i dynamiczne napgdu z silnikiem BLDC. Opi-

niowana rozprawa doktorska uzupelnia tg lukg i zawiera propozycjg nowoczesnego rczti4za-

nia powy2szych zagadniei. Dlatego uwa2am, 2e problematyka badawcza omawiana w roz-

prawie jest bardzo aktualna i wa2na dla rozwoju nowoczesnych uklad6w sterowania napgda-

mi elektrycznymi z silnikami PM BLDC.

I



2. Charakterystyka rozprawy

Recenzowana rozpftrwa obejmuje 199 stron ijest podzielona na 8 rozdzial6w. Ponadto

zawiera spis literatury obejmuj4cy 55 pozycji i zal4cznik w postaci kart katalogowych maszyn

zastosowanych w stanowisku laboratoryjnym. We wstgpie Doktorant, po kr6tkim wprowa-

dzeniu w problematykg, przedstawil cel naukowy i praktyczny rozprawy doktorskiej. Cel na-

ukowy obejmowal analizg wlaSciwoSci statycznych i dynamicznych silnika PM BLDC pracu-

jqcego w otwartej i zamknigtej strukturze regulacji, zasilanego z przeksaaltnika podwy2sza-

jqcego napigcie typu boost lub bezpo3rednio z akumulatora oraz okreSlenie tgtniei komuta-

cyjnych wystgpuj4cych w tych warunkach. Cel praktyczny rozprary obejmowal realizacjg

ukladu napgdowego umo2liwiaj4cego pracg silnika w szerszym zakresie prgdkoSci i spraw-

dzenie przydatno5ci zastosowania do tego celu przeksztaltnika energoelektronicznego boost.

We wstgpie Autor ponadto przedstawil lezy rczprary (9), charakterystykg metodyki

badari i uzasadnil wyb6r metody analizy (adaptacja metod stosowanych w silnikach prqdu

stalego) oraz om6wienie struktury pracy.

Pewien niedosf czytelnikowi rozprawy sprawia na wstqpie brak szerszego przegl4du

najnowszej literatury przedmiotu i przedstawienia na tym tle proponowanych roz\vi4zah ba-

dawczych. Rownie2 liczba wyszczeg6lnionych tez naukowych jest zdaniem recenzenta niepo-

trzebnie tak du2a i moina bylo ograniczyd sig do l-2 najwa2niejszych a resztg zawrze6 w ce-

lach pracy.

W rozdziale 2 Doktorant przedstawil syntetycmie podstawowe informacje na temat

silnika PM BLDC, przy czym slusznie zdecydowal sig korzystai z metod analizy stosowa-

nych w silnikach pr4du stalego, adaptowanych do potrzeb analizy silnika PM BLDC. Szcze-

g6ln4 uwagE zwr6cil na zjawiska charakterystyczne dla silnik6w bezszczotkowych, czyli na

komutacyjne spadki prgdko5ci oraz tgtnienia momentu i prgdkoSci. Przedstawil opracowanq

przez siebie metodg opisu tgtnieri komutacyjnych i zaproponowal nowq postai schemat6w

blokowych silnika PM BLDC uwzglgdniajqc4 wptyw tqtnieri. Opisal pracg silnika PM BLDC

w sltuacji komutacji zlo2onej.

W rozdziale 3 zostaly bardzo szczegllowo om6wione problemy sterowania silnikiem,

pracujqcym w zamknigtym ukladzie regulacji, w sltuacji zasilania silnika z autonomicznego

2r6dla napigcia. Analizowane sq trzy warianty struktury: z regulatorami pr4du i prgdkoSci,

tylko regulatorem prgdkosci przy z ci4glym i impulsowym pomiarze prpdko5ci' Autor, na

bazie znanych z teorii napgd6w pr4du stalego kryteri6w modutu i symetrii, przeptowadza

anatizg i syntezg ukladu regulacji w warunkach uwzglgdnienia tgtnieli komutacyjnych mo-

mentu i prgdkosci. Umoztiwilo to zbadanie *plynw regulator6w na tgtnienia komutacyjne w

2



r62nych warunkach pracy ukladu i wyci4gnigcie szeregu bardzo ciekawych wniosk6w prak-

tycznych dotyczqcych pracy silnika w poszczeg6lnych strukturach sterowania w warunkach

malych i duzych prgdkoSci oraz du2ych indukcyjnoSci fazowych i obci4zeri. Do ciekawych

rczwazah zawartych w tym rozdziale zaliczam r6wnie2 analizg wply,*u impulsowego pomia-

ru prgdkoSci na wlaSciwoSci napgdu.

W kolejnym 4 rozdziale Autor om6wil przeksztaltnik podwyZszaj4cy boost, zapropo-

nowal linearyzacjg ukladu sterowania i przedstawil oryginalny pomysl aproksymowania prze-

ksztahnika czlonem inercyjnym o stalej czasowej zaleinej od pojemno5ci kondensatora" in-

dukcyjno5ci dlawika oraz punktu pracy przeksaahnika.

Wa2n4 czgici1 rozprawy, z bardzo du2ym wkladem wlasnym Autora, jest rozdzial 5,

omawiaj4cy zastosowanie przeksztahnika podwyZszaj4cego napigcie do poszerzenia zakresu

pracy silnika PM BLDC. Na podstawie przeprowadzonej analizy struktur przeksztahnik6w,

umoZliwiajqcych pracg z napigciem wyj3ciowym Wzszym od napigcia wejSciowego, Autor

tznal,2e uklad z podw6jnym zasilaniem bgdzie najkorzystniej szy. Proponuje bezpoSrednie

zasilanie, w przypadku gdy punkt pracy znajduje sig poni2ej lub na charakterystyce naturalnej

silnika, albo zasilanie poprzez pneks^ahnik boost, w przypadku gdy punkt pracy jest pouy-

zej naturalnej charakterystyki. W rozdziale 5 przedstawiono analizg *plywu przeksaahnika

podwy2szaj4cego na wlaSciwoSci napgdu: w uktadzie otwartym, w ukladzie zamknigtym z

regulatorami pr4du i prgdkoSci (w 1).rn r6wnie2 z poSrednim pomiarem prgdkoSci), w ukladzie

zamlnigtym bez wewngtrznego regulatora pr4du (z ci4glym i podrednim pomiarem prgdko-

Sci). Dla ka2dego przypadku zostaly sformulowane zalecenia odno6nie doboru nastaw regula-

tor6w, doboru filtr6w w torze pomiaru prgdkodci i pr4du. oraz ograniczenia pogarszaj4ce wla-

Sciwo3ci dynamiczne napgdu. Autor wykazal, 2e dodatkowa inercja wprowadzana przez prze-

ksztahnik powoduje koniecznoS6 innego doboru regulator6w. Ciekaw4 propozycjq jest uklad

bez regulatora prqdu, z impulsowym pomiarem prgdkoSci wsp6lpracuj4cym z dyskretnymi

czujnikami poloZenia oraz filtrem o duzej stalej czasowej. Pomimo uproszczonej struktury

otrzymuje sig por6wnywalne wlaSciwoSci statyczne i dynamiczne jak w ukladzie z regulato-

rem prqdu. W podsumowaniu rozdzialu Autor przedstawil szereg uwag i praktycznych suge-

stii dotyczqcych wla5ciwo6ci analizowanych struktur i doboru parametr6w regulator6w i fil-

tr6w.

Rozwazania teoretyczne przedstawione w punktach 2-5 zostaly poddane weryfikacji

symulacyjnej z wykorzystaniem modelu komputerowego przedstawionego w rozdziale 6.

Model symulacyjny zostal opracowany w Srodowisku Matlab/Simulink dla konkretnego ukla-

du napgdowego, dla kt6rego parametr6w i przykladowego punktu pracy *yznaczono nastawy
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regulator6w pr4du i prgdko5ci. Szczeg6lowe badania symulacyjne objgly: wyznaczanie cha-

rakterystyk statycznych silnika PM BLDC i por6wnanie ich z charakterystykami obliczonymi

analitycznie (z uwzglgdnieniem *pt1.rru indukcyjnoSci silnika), badania tgtniei prqdu i prgd-

ko6ci, badania dynamiczne napgdu w ukladzie otwartym i zamknigtym. Z zamieszczonych w

rozprawie charakterystyk wynik4 2e zastosowany model komputerowy w spos6b zadawalaj4-

cy opisuje badany silnik i potwierdzaj4 sig wnioski wynikaj4ce z rozwd2ah teoretycznych

zamieszczonych w rozdzialach 3-5.

W celu oceny wpty*u regulator6w na wlaSciwoSci dynamiczne napgdu z silnikiem za-

silanym z regulatora podwy2szajqcego typu boost zamieszczono nastgpujqce badania kompu-

terowe: rozruchy przy zasilaniu bezpo6rednio ze 2r6dla napigcia oraz z przeksztattnika w

ukladzie otwartym, w ukladzie z regulatorem prEdkoSci oraz ukladzie z regulatorami prqdu i

prgdkoSci. Otrzymano poprawne wyniki, a pewne dyskusyjne uwagi odnoSnie niekt6rych

przebieg6w zostaly zamieszone w dalszej czgSci opinii.

Rozdzial 7 opisuje stanowisko laboratoryjne opracowane przez Doktoranta obejmujq-

ce uklad napgdowy wraz przeksztahnikiem boost, komutatorem elektronicznym, ukladem

pomiarowym i steruj4cym opartym na procesorze DSl104 dSPACE. Podobnie jak w bada-

niach komputerowych zostaly zmierzone charakterystyki statyczne i por6wnane z wynikami

teoretycznymi i symulacyjnymi dla r6inych wariant6w pracy ukladu. Zamieszczono charakte-

rystyki sterowania i obciEZenia przeksztahnika podwyzszajqcego z diodq doladowczq przy

obciqZeniu rezystancyjnym. Szkoda, 2e Autor nie przedstawil iloSciowo ro2nic charakterystyk

obliczonych i zmierzonych.

W czgdci dotycz4cej stan6w przej6ciowych Doktorant zamiedcil wybrane przebiegi

prgdkodci w ukladzie otwartym i zamknigtym, dla skokowej zmiany napigcia zasilaj4cego i

momentu obciqZeni4 w I i II strefie pracy ukladu. Badania wykazzly zadawalaj4ce podobieri-

stwo (ilo6ciowe i jako5ciowe) przebieg6w uzyskanych laboratoryjnie z wynikami badan sy-

mulacyjnych.

W rozdziale 8 Doktorant przedstawil podsumowanie przeprowadzonych rozwa'Zan o96l-

nych i eksperymentalnych oraz uypunktowal najwazniejsze wyniki swoich badai oraz nakre-

Slil kierunki dalszych badan

3. Ocena merTtoryczna rozprawy

Przyjgta przez Doktoranta metodyka badan jest poprawna i typowa dla nowoczesnych

technicznych prac naukowo-badawczych. Obejmuje pelny cykl badawczy, od rozwaZan teore-
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tycznych poprzez badania symulacyjne, prace projektowe i rcalizacjq prototypu laboratoryj-

nego do wykonania test6w ukladu laboratoryjnego.

Jako gl6wny cel naukowy pracy Doktorant pnyj4l analizg wlaSciwo6ci statycznych i dy-

namicznych silnika PM BLDC pracujqcego w otwartym i zamknigtym ukladzie regulacji

prgdko6ci, ,a"ilanego z przeksztaltnika podwyZszaj4cego napigcie t)?u boost lub bezpo5red-

nio z autonomicznego 2r6dla napigcia stalego. Dodatkowym celem badawczym bylo okrefle-

nie komutacyjnych tQtnieri pr4du, momentu i prgdkoSci w takich samych jak powyZej warun-

kach zasilania. Celem praktycznym rozprawy bylo wykonanie stanowiska laboratoryjnego

umo2liwiaj4cego weryfi kacjg cel6w naukowych.

Realizacja powy2szych cel6w wiqzala sig z roniqzaniem szeregu problem6w badawczych

slabo lub w spos6b niezadawalajqcy opisanych w literaturze. Doktorant przede wszystkim

musial opisa6 przeksztaltnik podwy2szaj4cy typu boost jako czlon dynamiczny, przeprowa-

dzit ar:.alizg wplywu przeksztaltnika na dzialanie regulator6w pr4du i prEdkoSci, opracowai

metodQ wyznaczania amplitud komutacyjnych tgtnieri momentu i prgdkoSci.

W czgSci teoretycznej rozprawy ponadto zostaly rozluv.rqzwrc nastgpujqce istotne zada-

nia badawcze:

- przeprowadzono analizg *plywu indukcyjnoSci na wlaSciwoSci silnika PM BLDC,

- wykazano przydatnoSi przeksZaltnika podwyzszaj4cego boost do pracy silnika w

drugiej strefie oraz kompensacji komutacyjnych spadk6w napigcia i prgdkoSci;

- oke6lono wplyw przeksztaltnika na tgtnienia momentu i prgdkoSci;

- przeprowadzono analizg i syntezQ r6znych wariant6w struktur regulacji silnika przy

ci4glym i impulsowym pomiarze prgdko6ci.

RozwiEzanie wy2ej wymienionych problem6w uwazarn za najwu2niejsze z naukowe-

go punkru widzenia osiqgnigcia Autora.

Przeprowadzone badania teorety czrre i realizacja praktycma stanowiska laboratoryjnego

umo2liwily Doktorantowi sformulowanie szeregu praktycznych zalecef dotycz4cych doboru

parametr6w regulator6w, w zale2no$ci od wybranej struktury sterowania, wptywu stalych

czasowych, sposobu zmniejszenia amplitud tgtnief momentu i prgdko5ci.

Migdzy innymi w pracy wykazano, 2e:

I . Przy malych prgdkoSciach mo2na istotnie zmniejszyl tgtnienia komutacyjne momentu

i prgdkoSci stosujqc regulator pr4du. Wpll'w regulatora prgdko6ci na tgtnienia jest du-

2o slabszy.

2. Pominigcie wplywu przeksztaltnika boost przy doborue nastaw regulator6w istotnie

pogarsza dynamikg napgdu w strukturze sterowania z regulatorem pr4du.



3. Przy doborze regulator6w istotne znaczenie ma stala czasowa przeksztahnika podwyz-

szaj4cego napigcie.

Mgr inZ. Robert Piwowarczyk wykazal sig duzym zasobem wiedzy z zakresu teorii ma-

szyn i napgd6w elektrycznych oraz z zzgadniefi analizy i syntezy uklad6w regulacji automa-

tycznej. Realizacj4 praktycznE zaproponowanych przez siebie rozwi4zari teoretycznych po-

twierdzil r6wnie2 swoje umiejgtno5ci techniczne. Nale2y podkre$li(,,2e zaproponowane w

rozprawie rozwiqzanie, oparte na zastosowaniu przeksztahnika podwyzszaj4cego boost maj4

charakter og6lny i mo2na je zastosowad do silnika BLDC o dowolnej konstrukcji.

Podsumowuj4c ocenQ merltorycznq rczprtrry moina stwierdzii, 2e Autor rozwi4zal

trudne zagadnienie naukowe i techniczne, odpowiednio sformulowal zzlo2enta, wykazal i

zastosowal wladciwe metody leoretycme i doSwiadczalne oraz udokumentowal to przekony-

wuj4cymi wynikami zamieszczonymi w rozprawie. Udowodnil na drodze do6wiadczalnej

duz4 przydatno5i opracowanej metody. Zdaniem Recenzenta cel rozprawy zostal w pelni zre-

alizowany a postawione na wstgpie tezy naukowe rozprawy w pelni udowodnione.

4. Uwagi dyskusyjne

Recenzent nie zauwaZyl w pracy Zadnych uchybieri merytorycmych. Przedstawione w

rozprawie rozwuzania teoretyczne i zaproponowane rozwi4z,aria charakteryzuj4 sig oryginal-

nodci4 i wnikliwo5ci4 badawczq. Jednak2e w trakcie czylania rozprawy Recenzentowi nasu-

ngly sig pewne uwagi krytyczne i p1'tania dyskusyjne, sformulowane poni2ej:

l. W rozprawie Recenzentowi brakowalo szerszego przegl4du najnowszej literatury

przedmiotu i przedstawienia na tym tle proponowanych rozwiqzah badawczych. Doty-

czy to migdzy innymi krytycznego om6wienia innych metod kompensacji komutacyj-

nych spadk6w prqdko6ci i uzasadnienia wyboru sposobu poszerzenia zakresu prgdko-

sct.

2. W rozprawie Doktorant nie prezentuje 2adnych przebieg6w pr4d6w fazowych, prze-

bieg6w tgtnieh prqdowych (symulacyjnych i laboratoryjnych) mimo 2e model kompu-

terowy i stanowisko laboratoryjne posiadaj4 mo2liwoSci rejestracji tych wielkoSci.

Problem tgtniefi pr4dowych praktycznie nie zostal poruszony w rozprawie.

3. Dlaczego w stanowisku laboratoryjnym jest zastosowany dodatkowy uklad logiczny

do sterowania komutatorem, a nie wykorzystano do tego celu uklad6w dostqpnych w

procesorze dSPACE?
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4. Na rysunku 6.5.3 przedstawiono symulacyjne przebiegi prgdkodci i momentu silnika

zasilanego z akumulatora .qyzr.aczone dla wzglgdnej zmiany napigcia zasilania d1:0,8

na d1: I ,4. Jak uzyskano w tym ukladzie d> 1?

5. Przebiegi na rysunkach 6.5.5 i 6.5.6 nie r62ni4 sig niczym od przebieg6w na rysunkach

6.5.1 i 6.5.2, co jest sluszne bo d: I i przetwomica boost jeszcze nie pracuje. Co w ta-

kim razie mialy te rysunki udokumentowai?

6. Jak moZna wyjaSni6 fakt, ze na rysunkach 6.5.11, 6.5.13. 6.5.15 przy skokowej zmia-

nie prgdkoSci w przebiegach wystgpuje chwilouy zanik momentu i silnik pracuje na

wybiegu?

7. W badaniach symulacyjnych Doktorant pokazywal powigkszone przebiegi tgtniefi

prgdkodci natomiast nie pokazal ich w badaniach laboratoryjnych. Czy bylo widoczne

podobiefstwo w tqtnieniach prgdkoSci?

8. Czy byly realizowane badania przy wolnych zmianach prgdkoSci i nawrotach? Czy w

takich przypadkach nie wyst4piq wigksze zakl6cenia i oddziall"wania nieliniowoSci

przeksztahnika. Czy wartoSi momentu zaczepowego mo2e miei wplyw na dynamikg

rozwazanego ukladu przy wolnych zmianach prgdko3ci?

9. Pod wzglgdem formalnym rozprawa zostala napisana poprawnym jgzykiem, zawiera

dobrze dobrany material ilustruj4cy rozvaia nia teoretyczne oraz dokumentuj4cy rvy-

niki symulacyjne i pomiarowe. Jednak2e pewne zastrzezenia moZna miei do ostatecz-

nej redakcji pracy gdyz w tekScie wystgpujq stosunkowo czgsto blgdne powolania na

wzory, rysunki i pozycje literatury.

PowyZsze uwagi, o charakterze dyskusyjnym lub redakcyjnym, nie umniejszaj4 wartoSci pra-

cy, kt6ra jest interesujqca i zawiera om6wienie zagadnieri bardzo aktualnych w dziedzinie

napgd6w elektrycznych z silnikami PM BLDC.

5. Wniosek koricorvy

Opiniowana rozprawa doktorska mgr inz. Roberta Piwowarczyka zawiera samodzielne

i oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego, stanowi4c tym samym wklad naukowy Auto-

ra do dyscypliny Elektrotechnik4 w zakresie sterowania napgdami elektrycznymi. Przedsta-

wiona rozprawa potwierdza umiejgtnodci Doktoranta w rozwi4zywaniu trudnych problem6w

naukowych. Zakres i poziom ocenianej rozprawy upowaZniajq mnie do stwierdzenia" 2e spel-

nia ona w pelni wymagania stawiane przez obowi4zuj 4c4 Ustawg o Slopniach Naukowych i

Tytule Naukowyrr. Wnioskujg o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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