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Rozprawy Doktorskiej Mgr in2. Roberta PIWOWARCZYKA nt:

Analiza pracy i synteza ukladu sterowania silnika bezszczotkowego
prEdu stalego z komutatorem elektronicznym wsp6lpracujQcym z

regulatorem podwy2szajAcym napiecie typu BOOSI uwzgledniajEca
tetnienia komutacyjne

Niniejsza recenzja rozprawy doktorskiej zostala wykonana na zm6wienie

Dziekana Wydziatu Elektrycznego Politechniki Slqskiej prof. dr hab. Pawla Sowq

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska liczy 184 strony tekstu,

stron, 55 pozycji literatury oraz2 strony zalqcznik6w.

Ocena aktualno6ci dziedziny itematu pracy.

Postqp w technice napqdu jest uzale2niony od rozwoju e nergoe lektroniki

oraz techniki mikroprocesorowej. Zastosowanie tyrystor6w wplynqlo na napqdy

prqdu statego i na napgdy kaskadowe z silnikiem indukcyjnym pierScieniowym. Z

kolei wykorzystanie tranzystor6w spowodowato rozw6j napqd6w z silnikami

indukcyjnymi. Mo2na siq nawet pokusii twierdzqc, 2e ten rozw6j mial cechy

rewolucji technicznej, Nastqpilo w6wczas znaczne zmniejszenie masy napqd6w

oraz totalne wykorzystanie w za uto matyzowanych instalacjach przemystowych

oraz w szeregu innych urzqdzeniach technicznych. Jednak2e obecne rozwiqzania,

maszyn z magnesami trwatymi osadzonymi na wirniku, oraz zasilania stajana

poprzez zintegrowane przeksztattniki tranzystorowe, jest jeszcze wiqkszym

postqpem technicznym ni2 uznany za rewolucjq wywolanq u powszechn ien iem

regulowanych napqd6w z indukcyjnymi silnikami klatkowymi. Swiadczyi o tym
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moie por6wnanie mas silnik6w mocy 40kW, kt6ra w przypadku silnika

indukcyjnego mocy 40kW wynosi 260kg oraz silnika bezszczotkowego z

magnesami trwatymi wa2qcego 50 kg. Oceniajqc obecny rozw6j konstrukcji

maszyn bezsczotkowych (typu - PM BLDC (ang. Permanent Magnet Brushless

Direct Current)) nale2y sqdzii, 2e dalsze zmniejszenie bqdzie co najmniej

dwukrotne. Bardzo naocznym przykladem jest konstrukcja pojazd6w z napqdem

elektrycznym lub dron6w. Bezszczotkowe maszyny majq komutator

elektroniczny, wiqc z zalo2enia wymagajq nowoczesnych metod regulacji.

Zatem oceniajqc zakres izawartoSi rozprawy nale2y uzna6,2e temat jest

nowoczesny i nawiqzuje badai na poziomie Swiatowym.

Zakres i charakterystyka pracy

Celem pracy jest analiza i synteza uktadu napqdowego zbudowanego z

maszyny o magnesach trwatych umieszczonych na wirniku oraz tr6jfazowym

uzwojeniem stojana zasilanym poprzez tr6jfazowy mostkowy przeksztattnik

energoe lektron iczny z obwodu napiqcia stalego. Zato2eniem konstrukcyjnym

silnika jest "stosunkowo du2a warto5i indukcyjno6ci stojana" opracowanie

prostego ukladu sterowania silnikiem PM BLDC w zakresie ni2szych oraz

wy2szych prqdko6ci w odniesieniu do prqdko5ci znamionowej.

Podany opis pracy silnika w stanach ustalonych, (rozdziaty 2.2 -2.61,

odniesiony do komutacji natychmiastowej, jest bardzo zbli2ony do opisu

obcowzbudnej komutatorowej maszyny prqdu statego. Zbie2no6i ta w pewnym

stopniu potwierdza stuszno5i przyjqtej nazwy silnika "brushless DC". Opis

maszyny idealnej (rozdz. 2.2 - 2.5) jest wstqpem do pracy i w zasadzie m6gtby

byi pominiqty. Natomiast zasadniczy zakres pracy jest podany w rozdzialach2.T

- 2.8. W rozdzialach tych opisano model i dziatanie silnika z uwzglqdnieniem
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wptywu indukcyjnoSci wtasnych stojana na przebieg komutacji. Op6inienie

narastajqcego prqdu fazowego oraz op62nienie wytEczania prqdu, jest typowym

zjawiskiem obwod6w indukcyjnych. Zastosowany przeksztaltnik tranzystorowy

nie jest w petni sterowany gdy2 posiada diody zwrotne. Nale2y jednak przyzna(.,

2e diody te sQ konieczne, gdy2 wymuszone wylqczanie prqdu wywola przepiqcia

o bardzo wysokiej warto6ci. W wyniku kqta op6inienia prqdu wywolanego

przebiegiem procesu komutacji z kqtem wiqkszym od zera nastqpuje

odksztalcenie prqdu fazowego silnika powodujqc jednocze6nie pulsacjq

momentu. Skutkiem tych pulsacji iop62nienia zmienia siq w zasadniczy przebieg

charakterystyki mechanicznej silnika, co jest podane na rys. 2.7.3. W pracy

podano przebiegi prEdu, w szerokim zakresie prqdu obciq2enia. Analizq

przebieg6w prqdu przeprowadzono w dw6ch zakresach: w pierwszym przyjqto,

2e czas komutacji jest mniejszy od potowy okresu taktowania komutatora

elektronicznego a w drugim uwzglqdniono przypadek wiqkszego czasu

kom utacj i.

Wprowadzenie dodatkowego przeksztattnika podwy2szajqcego boost

spowodowalo zmianQ struktury toru zasilania silnika, a w efekcie zmiane, miedzy

innymi, takich wla6ciwo6ci jak tqtnienia komutacyjne momentu i prqdko5ci,

wla6ciwoici dynamiczne napqdu, czy dob6r uklad6w regulacji. Uzasadnia to

podjqcie pracy nad takim rozwiqzaniem.

Przedstawione we wstqpie tezy pracy majq charakter szczeg6lowy i sq Sci5le

powiqzane z naukowymi celami pracy, kt6rymi sq:

- Okreilenie wta5ciwo5ci statycznych i dynamicznych silnika

bezszczotkowego prqdu statego z magnesami trwatymi i komutatorem

elektronicznym pracujqcego w otwartym i zamkniqtym uktadzie regulacji, a
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zasilanego z przeksztattnika podwy2szajqcego napiqcie typu boost lub

bezpoSrednio z autonomicznego 216dta napiqcia stalego

- Okre5lenie komutacyjnych tqtnieri prqdu, momentu i prqdko(ci silnika

bezszczotkowego prqdu stalego z magnesami trwalymi i komutatorem

bezpo5rednio oraz z wykorzystaniem przeksztattnika podwy2szajqcego napiqcie

typu boost.

W pracy zwr6cono r6wnie2 uwagQ na cel praktyczny, kt6rym byto

opracowanie prostego ukladu sterowania silnikiem PM BLDC, o du2ej warto6ci

indukcyjnoSci stojana, umo2liwiajqcym pracq silnika z prqdko6ciami wy2szymi od

prqdko5ci wynikajqcych z charakterystyki naturalnej.

Oryginalne osiEgniecia rozprawy

Autor rozprawy dokonat szerokiej analizy pracy ukladu napqdowego oraz

przeprowadzit badania laboratoryjne. Najwa2niejsze osiqgniecia pracy to:

Wyznaczenie wlaSciwo5ci statycznych i dynamicznych silnika

bezszczotkowego prqdu stalego z magnesami trwatymi i komutatorem

elektronicznym pracujqcego w otwartym i zamkniqtym ukladzie regulacji, i

zasilanego z przeksztattnika podwyiszajqcego napiqcie typu boost lub

bezpo6rednio z autonomicznego 216dta napigcia stalego

- Wyznaczenie komutacyjnych tqtnieri prqdu, momentu i prqdko6ci silnika

bezszczotkowego prqdu statego z magnesami trwatymi i komutatorem

elektronicznym zasilanego z autonomicznego ir6dla napiqcia statego
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bezpoSrednio oraz z wykorzysta niem przeksztattnika podwy2szajqcego napiqcie

typu boost.

Korekta charakterystyki mechanicznej silnika pruez zastosowanie

przeksztattnika podwy2szajqcego typu boost" poprzez stosowanie diody

zwrotnej i linearyzacjq ukladu sterowania,

Opis dynamiki przeksztattnika boost z uwzglqdnieniem moiliwoSci

kompensacji wptywu indukcyjno6ci uzwojeri silnika PM BLDC.

Aproksymacja przeksztattnika za pomocE cztonu inercyjnego o statej

czasowej zale2nej od pojemno5ci kondensatora, indukcyjno6ci dlawika oraz od

pun ktu pracy prze ksztaitnika.

Dob6r regulator6w prqdu i prqdko5ci silnika uwzglqdnienie statej czasowej

przeksztattnika boost. (wg. zale2noici obowiqzujqcych dla uktad6w z

por6wnywalnymi mata i du2q statq czasowq).

Badania uktadu laboratoryjnego charakterystyk statycznych silnika

pracujqcego w ukladzie otwartym iw ukladzie z regulatorami prqdu i prgdko5ci

oraz w uktadzie z regulatorem prqdu bez regulatora prqdko5ci.

Laboratoryjne potwierdzenie przebieg6w uzyskanych na modelu

komputerowym i przebieg6w przewidywanych teoretycznie.

Uwagi ipytania

L. W rozprawie stosowana jest nazwa "charakterystyka naturalna" bez

podania tej definicji.

2 Na jakiej podstawie okreilono "warto6i du2ej indukcyjnoici"?

3. Podane na rys. 2.3.1 charakterystyki mechaniczne silnika zawierajq stan

zwarcia. Czy ten stan jest wykorzystywany w pracy maszyny? Czy mo2na w

stanie zwarcia zapewnii komutacjq natychmiastowq?
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4. R6wnanie (2.2.5) podaje spos6b obliczenia zastepczego strumienia

skojarzonego natomiast nie podana jest definicja powstawania momentu

napqdowego

5. " Na rys. 2.2.3 przedstawiono formowanie moment6w

elektromagnetycznych wytwarzanych pnez poszczeg6lne uzwojenia

stojana idealnego silnika." Co oznacza "formowanie"?

5. Na rys. 2.2.3i rys.2.2.5 przedstawiono przebiegi prqdu isem indukowanej

w maszynie. Z przebieg6w wynika, ie prqd jest zgodny z sem indukowanq,

co odpowiada pracy generatorowej?

7. Str. 23 "Na rys. 2.2.5 przedstawiono przebiegi napigi, prqd6w i strumieni

dla silnika" natomiast podpis pod rys podaje: "Rys.2.2.5. Przebiegi [K10]:

a) strumieni skojarzonych z poszczeg6lnymi uzwojeniami fazowymi i

odpowiadajqcych im sygnat6w z czujnik6w Halla, b) fazowych sit

elektromotorycznych, c) prqd6w idealnego silnika"

8. W jakim zakresie pracy ukladu przyjqcie liniowych przebieg6w prqd6w w

czasie komutacji odbiega od rzeczywistych. Proszq o przyktad przebieg6w

symulowanych w przypadku obciqienia znamionowego.

9. W analizie przebieg6w pqdu fazowego dokonano aproksymacji liniowej.

Jakie sq przebiegi rzeczywiste? Dokonujqc weryfikacji komputerowej

metodq symulacji nie podano tych przebieg6w.

Ocena pracy i konkluzja

Rozprawy Doktorskiej Mgr in2. Roberta PIWOWARCZYKA nt. :Analiza pracy i

synteza ukladu sterowania silnika bezszczotkowego prqdu stalego z

komutatorem elektronicznym wsp6lpracujqcym z regu latorem podwy2szajqcym

napiqcie typu BOOST, uwzglqdniajqca tqtnienia komutacyjne" jest istotnym
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osiEgniqciem w zakresie nowoczesnych uktad6w napqdowych bqdqcych w

chwili obecnej celem badania wiqkszoSci o5rodk6w badawczych. Badania nie

tylko dotyczq najwy2szych osiqgniqi sterowania, lecz, tak2e poszukiwania

uklad6w uproszczonych majqcych w kr6tkim czasie opanowai rynek

rozwiqzaniami niewymagajqcymi wielkich naklad6w finansowych

Opracowanie sterowania ukladu napqdowego zostalo oparte na pelnym cyklu

badawczym: modelowania, symulacji i badari laboratoryjnych. Stanowiqc bardzo

obszerne wykazanie wta5ciwo5ci metod uczynil je bardzo przydatne dla praktyki.

Reasumujqc stwierdzam, 2e rozprawa doktorska mgr inz. Mgr in2. Roberta

PIWOWARCZYKA nt. Analiza pracy i synteza ukladu sterowania silnika

bezszczotkowego prqdu stalego z komutatorem elektronicznym

wsp6lpracujqcym z regulatorem podwyiszajqcym napiqcie typu BOOST,

uwzglqdniajqca tqtnienia komutacyjne" spetnia wymagania art. 13 Ustawy z dnia

14 marca 2OO3 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach i

tytutach w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65) otaz rozporzEdzenie Ministra Edukacji

Narodowej iSportu z 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczeg6towego trybu

przeprowadzania czynno5ci w przewodzie doktorskim ihabilitacyjnym. Stawiam

wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

D
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