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RECENZIA

rozprawy doktorskiej mgr. in2. Marka Szymczaka pt.:

" Analiza por6wnawcza mo2liwo6ci zastosowania filtr6w pasywnych i aktywnych
do tlumienia zaburzef przewodzonych"

Opracowanie recenzji zostalo zlecone przez prof. dr. hab. in2. Pawla Sowq,

Dziekana Wydzialu Elektrycznego Politechniki Slqskiej

1. Ocena tematyki poruszanei w rozprawie

Przedstawiona do recenzii rozprawa doktorska stanowi wynik prowadzonych p rzez rngr. inZ.

Marka Szymczaka wszechstronnych badafi zagadniefi naukowych, zwi4zanych z analiz4

mo2liwo6ci zastosowania pasywnych, aktywnych oraz hybrydowych metod filtracji do

tlumienia zabrsrzef. elektromagnetycznych przewodzonych.

Spelnianie wymagaf dotyczqcych kompatybilno6ci elektromagnelycznei trzqdzefi

elektrycznych, op16cz aspekt6w technicznych, istotne iest r6wnie2 w aspekcie legislacylnym.

Zapewnienie kompatybilnosci elektromagnetycznei stanowi tzw. wymaganie zasadnicze

w procesie oceny zgodnosci i jest warunkiem wprowadzenia produktu na rynki unii

Europelskiej. Praca dotyczy kompatybilnoSci elektromagnetycznei w zakresie ograniczania

zabufzel elektromagnetycznych przewodzonych, kt6re typowo lokowane sq w pasmie

9 kHz-30 MHz. Nale2y zaznaczyt,2e nawet w tym zakresie czqstotliwosci istotne znaczenie

majq sprzq2enia paso2ytnicze oraz zjawiska, kt6re nie s4 zazwczai brane pod uwagq przy

proiektowaniu podstawowych funkcii urzEdzenia, a spelnienie wymagafi norm,

okreslaiqcych dopuszczalne poziomy emisji zaburzefi elektromagnetycznych, wymusza

zazryczai stosowanie filtr6w zaburzeri elektromagnetycznych. Zar6wno koszt iak i gabaryty
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oraz masa filtr6w sq czQsto relatywnie du2e. Autor slusznie wskazuie poiazdy elektryczne

jako obszar aplikacyjny, w kt6rym parametry gabarytowo-masowe s4 szczeg6lnie istotne.

Natomiast, biorqc pod uwagq realizowane obecnie proiekty naukowe H2020 Clean Sky, More

Electric Aircraft, samoloty mog4 stad siQ kolejnym tego typu Srodowiskiem

elektromagnetycznym, wymagajqcym ekstremalnie niskich poziom6w emisii, wymuszonei

wzglqdami bezpieczefistwa, przy malej masie oraz niewielkich gabarytach filtr6w

wymaganych ze wzglqd6w ekonomicznych.

Przedstawione powyZszej uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i prawne

stanowi4 motywaciQ badari w zakresie opracowania skutecznych metod ograniczania

zaburzei przewodzonych oraz wielokryterialnei optymalizacli opracowanych rozwi4zah.

W tym aspekcie nale2y stwierdzi6, 2e problematyka poruszana w rozprawie doktorskiei jest

bardzo waina, tak z teoretycznego iak i z praktycznego punktu widzenia - temat rozprawy

wpisuie siq w aktualne wyzwania i badania prowadzone w obszarze kompatybilno6ci

elektromagnetycznei uklad6w energoelektronicznych i elektroenergetycznych.

Problematyka naukowa, kt6rej dotyczy rozprawa jest 5ci6le powiEzana z bardzo duLym, oraz

istotnym gospodarczo, obszarem potencialnych zastosowafl. Dotyczy to szczeg6lnie aplikacii

w dynamicznie rozwiiaj4cym siq rynku poiazd6w elektrycznych.

Podsumowujqc ten punkt nale2y uzna6 prowadzenieprzezmgr. in2. Marka Szymczaka

badari w opisanej tematyce oraz w przedstawionym w rozprawie zakresie za jak najbardziei

celowe. Doktorant tE tematyk4 zaimuie siq od kilku lat, o czym Swiadczq publikacje

zamieszczone w wykazie literatury.

2. Ocena strony redakcyinei

Przedstawiona do recenzji praca zostala spisana na 106 stronach, zawierai4cych sp6jny

i calo6ciowy opis podejmowanego zagadnienia. Rozprawa sklada siq z 9 rozdzial6w, spisu

literatury, zawieraj4cego 85 pozycji fwfr6d kt6rych 8 stanowiE wsp6]autorskie publikacje

Doktoranta), wykazu cytowaf danych ze stron internetowych oraz 2 zal4cznikbw. Praca

posiada istotne elementy rozprawy naukowej: iJ motywaciq, kt6r4 stanowi koniecznoSi

zapewnienia kompatybilnoSci elektromagnetycznej oraz poprawa wsp6lczynnik6w

2



gabarytowo-masowych uklad6w filtruj4cych, szczeg6lnie tych dedykowanych pojazdom

elektrycznym, iil cel rozprawy, kt6rq przedstawiono w rozdziale 1, iiiJ wyniki autorskich

badari symulacyinych i eksperymentalnych, ivJ podsumowanie i wnioski.

Uklad redakcyjny pracy nie budzi zastrzezei, chocia2 iak w niemal ka2dym

opracowaniu moina znaleLt blqdy edyryjne oraz drobne omylki drukarskie [,,[...] separator

zaburzei wsp6lnych CM, lit6rego zadaniem jest wydzielenie z badanego sygnalu skladowej

symetrycznei"), brak odnosnik6w do literatury w mieiscach tego wymagaj4cych czy

sformulowania nie6cisle pod wzglqdem merytorycznym [,,budowa hybrydowych filtr6w

aktywnych"J.

3. Uklad pracy i ocena merytoryczna

Celem rozprawy byla analiza por6wnawcza mo2liwo6ci zastosowania filtr6w pasywnych,

aktywnych i hybrydowych do tlumienia zabtrzefi przewodzonych. W prary Autor

konselowentnie d42y do realizacji zaloilonego celu, posluguj4c siq metodami symulacji

komputerowej oraz badaniami eksperymentalnymi modelu laboratoryinego, symuluiqcego

rzeczywiste warunki prary, kt6re przyiqto jako metodq weryfikacii uzyskanych wynik6w

analiz teoretycznych.

Nale2y strivierdzii,2e Wznaczony cel rozprawy oraz realizowane w iej ramach

zadania sE istotne, zar6wno ze wzglgd6w poznawczych iak i legislacyinych oraz

aplikacyinych. Wskazuie to na trafne rozpoznanie przez Autora problemu badawczego.

W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy zwi4zany

z metodami ograniczania zabtrzei elektromagnetycznych przewodzonych, przedstawiono

cel, motywacjQ oraz opisano zakres rozprawy i wykorzystywane w niei metody badawcze.

Rozdzial drugi po5wiqcono analizie danych literaturowych dotyczqcych tematyki

rozprawy. Analiza obejmowala publikacje opisuiqce pasywne i aktywne uklady metody

filtracji zaburzeri elektromagnetycznych, metody proiektowania uklad6w filtracfnych oraz

specyfikq ograniczania zabtrzei przewodzonych generowanych przez interfeisy

energoelektroniczne. fako obszar, dla kt6rego optymalizacia rozwi4zafi filtr6w jest

szczeg6lnie istotny Autor przedstawia poiazdy elektryczne
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W rozdziale trzecim przedstawiono stosowane w analizach kompatybilno3ci

elektromagnetycznej definicje zaburzefi, ich podzial ze wzglqdu na spos6b propagacii oraz

zakres czgstotliwoSci oraz wynikaj4ce z tego metody pomiar6w i analiz. W dalszei czq6ci

rozdzialu skoncentrowano siq na zaburzeniach przewodzonych, specyficznych

znormalizowanych metodach ich pomiaru z wykorzystaniem sztucznych sieci stabilizujEcych

impedanc.jq oraz analizie skladowych symetrycznych i asymetrycznych zaburzeri,

z wykorzystaniem separatora.

W rozdziale czwartym przedstawiono falownik jako przyklad 2r6dla zahurzen

elektromagnetycznych, wywolanych impulsowym przeksztalcaniem energii elektrycznej.

Om6wiono drogi rozplywu skladowej r62nicowei i wsp6lnej pr4du zaburzeri. Wykonano

r6wnie2 pomiary parametr6w drogi pqd6w zaburzefi wsp6lnych w wybranym do badari

ekspe rym en ta lnych falowniku napiqcia.

W rozdziale pi4tym przedstawiono kompleksowq analizq zagadnieri zwiqzanych

z pasywnq filtracj4 zabwzen elektromagnetycznych, od klasycznych topologii filtr6w

pasywnych, poprzez typowq dla projektowania filtr6w zaburzeri modalnei analizy dla

skladowei r62nicowej i wsp6lnej, az do szczeg6lowych analiz wptywy wyboru technologii

wykonania element6w filtr6w i wplywu pasoZytniczych sprzqLefi, zaleinych od technologii

wykonania. Analizy teoretyczne zostaly poparte licznymi wynikami badafi

eksperymentalnych.

W rozdziale sz6stym przedstawiony zostal przegl4d dostqpnych uklad6w filtr6w

aktywnych. Na podstawie analiz teoretycznych wytypowano naibardziej obiecuiqce

topologie, w kontek6cie ich zastosowania jako element weisciowych filtr6w falownika

napiqcia. W analizach symulacyinych uwzglqdniono specyfikq umiejscowienia filtru

pomiqdzy sieci4 a przeksztaltnikiem. Autor wskazuje, 2e skuteczno6i filtr6w zaleLy od ich

topologii a tak2e od parametr6w obwod6w weiSciowych i wyjSciowych'

W rozdziale si6dmym Autor skoncentrowal siq na badaniach eksperymentalnych

dw6ch z szeSciu konfiguracji filtr6w, wytypowanych na podstawie badaf symulacyinych oraz

analiz warunk6w, zakladanych dla przewidywanego obszaru aplikacyinego. Wybrane do
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analizy struktury to: typ III - detekcia napiqcia zabtrzefi i kompensowanie prqdu zaburzeti;

oraz typ IV - detekcia napiqcia zaburzef i kompensowanie napiqcia zaburze{.

W rozdziale 6smym zostaly przedstawione wyniki pomiaru zaburzei

elektromagnetycznych przewodzonych w ukladzie eksperymentalnym skladajqcym siq

z napqdu asynchronicznego, zasilanego z falownika napiqcia, stanowiEcego 2r6dlo zaburzeit

oraz wielu konfiguracii filtr6w pasywnych, aktywnych oraz hybrydowych, realizowanych

poprzez kaskadowe polqczenie filtr6w aktywnych i pasywnych. Uzyskane oryginalne wyniki

badari eksperymentalnych stanowiE istotny element wielokryterialnych analiz

optymalizaryjnych.

W rozdziale dziewi4tym przedstawiono podsumowanie oraz wnioski wynikafqce

z analizy por6wnawczej mo2liwo3ci zastosowania filtr6w pasywnych, aktywnych oraz

hybrydowych do tlumienia zabtrze{ przewodzonych generowanych przez napqd

z falownikiem napiqcia. Wskazano najwa2niejsze osi4gniqcia oraz Wtyczono kierunki

dalszych badafi naukowych Autora.

Podsumowuiqc tq czq6i, nale2y stwierdzi(., 2e recenzowana rozprawa doktorska

stanowi oryginalne rozwi4zanie problemu naukowego oraz ma charakter analityczno-

symulacf no-eksperymentalny. Autor wykazal sig dobrq znajomo5ciq elektrotechniki,

proiektowania, modelowania i analizy uklad6w elektronicznych oraz umiejqtno6ci4 analizy

ziawisk zw i4zany ch z rozplyurem prqd6w zabtrzefi elektromagnetycznych gene rowanych

przez interfejsy energoelektroniczne. Nale2y podkre6lii, 2e recenzowana praca stanowi

aktualne spojrzenie na zagadnienia dolycz4ce filtracji zaburzef elektromagnetycznych

generowanych przez interfejsy energoelektroniczne w kontekicie ich stosowania

w pojazdach elektrycznych. Na uwagq zasluguje calo6ciowe ujqcie tematyki filtr6w

pasyrvnych aktywnych i hybrydowych oraz przedstawiona analiza por6wnawcza starannie

wykonanych badari eksperymentalnych. W tym kontek6cie, nieco zaskakuiqcy iest brak

spektakularnych wynik6w tlumienia uzyskiwanych w ukladzie eksperymentalnym. Nie

zmienia to jednak og6lnej opinii recenzenta, ie praca zawiera oryginalne tre6ci, oraz

wartoiciowe wyniki badafi, maj4ce charakter aplikaclny, co potwierdza dobre

przygotowanie doktoranta do pracy naukowej.
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4. Uwagi i komentarze

1. We wstqpie [str. 14] Autor blednie zinterpretowal lub niezrqcznie sformu]owa] opis

funkcji wyjSciowych filtr6w zaburzefi elektromagnetycznych. WyiSciowe filtry napiqcia

zab:urzef, wsp6lnych nie chroniq filmu oleiowego a bie2nie lo2ysk, przed

elektroerozyjnym oddzialywaniem wyladowczych pred6w lo2yskowych. Natomiast

starzenie izolacii mo2e by6 powodowane przepiqciami wynikaiEcymi z efekt6w

falowych w kablach zasilaf4rych silnik, a nie pr4dami wyladowczymi wystQpuiEcymi

w Io2yskach silnika.

2. Na rys. 5.5 strona 36 droga prqdu zaburzeit r62nicowych Iou powinna prowadzi6

r6wnie2 przez szeregowo polqczone pojemno6ci Cvr i Cvz. Naleiy zaznaczyi, 2e Autor

ma 6wiadomoSi tego, Le droga prqdu zab\rzei r62nicowych prowadzi r6wnieL przez

poiemno6ci doziemne, czego dowodzi opis na stronie 37.

3. Autor du2o uwagi poiwiqca budowie i funkcji separatora zabtrzen wsp6lnych

i r62nicowych CM/DM. Slusznie zatwaza, 2e dlawik zaburzei wsp6lnych jest

elementem kosztownym o znacznej masie i gabarytach. Indywidualne analizowanie

skladowei r62nicowei i wsp6lnej jest podel6ciem powszechnie stosowanym przy

proiektowaniu filtr6w zaburzeri elektromagnetycznych, iednakie ograniczenie

zaburzeri, wsp6lnych mo2e powodowad wzrost zaburzei r62nicowych. fako 2e drogi

zaburzen r62nicowych obeimuiq r6wnie2 pojemno5ci doziemne sE one r6wniez

mierzone przez sztuczn4 siei stabilizu.jEc4 impedanciq LISN. Badania znormalizowane

nie przewidui4 stosowania separator6w CM/DM, zatem w opinii recenzenta badania

przedstawione przez Autora moZna by rozszerzyC o pomiary w pelni zgodne

z odnoSnymi normami, bez stosowania separatora CM/DM.

4. Znormalizowane badania kompatybilnoSci elektromagnetycznej wykonuie siq dla

Sci6le okreSlonych warunk6w pomiarowych dotycz4rych stanowiska badawczego,

aparatury pomiarowei oraz nastaw Przy braku dodatkowego komentarza, nawet przy

zastosowaniu analizatora widma, zamiast odbiornika zaburzefi elektromagnetycznych,

przyjmuie siq, 2e dla pasma CISPR A szeroko6i pasma filtru dla czqstotliwo6ci

po6redniej IF BW=200 Hz, natomiast dla pasma CISPR B szerokoS6 pasma filtru
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IF BW=9 kHz. W przedstawionych wynikach pomiaru widma zaburzen

elektromagnetycznych w paSmie CISPRA nie mo2na zidentyfikowai komponent6w

odpowiadaiqcych czqstotliwo6ci lqczerl. Wskazuje to na mnieiszE ni2 w typowych

badaniach znormalizowanych selektywno66 pomiaru wynikajqcq z zastosowania filtru

dla czqstotliwo6ci poSredniej IF BW>2 kHz. W widmach zaburzeri brak iest r6wnie2

typowego skoku mierzonej warto6ci przy czestotliwo6ci 150 kHz, powodowanei

zmian4 szerokoici filtru.

W ocenie recenzenta, zwlaszcza w pracach badawczych, nie iest konieczne 6cisle

stosowanie wymagari normalizacyinych. Natomiast, dla oceny wynik6w badaf,

konieczna jest informacja o IF BW, Video BW oraz rodzaiu zastosowanego detektora.

5. Dlaczego wybrano falownik o napiqciu 300V DC? Napiqcia pakiet6w bateryjnych

pqazd6w elektrycznych byvuafq wy2sze a zastosowanie jednofazowych sieci

stabilizui4rych impedanclq R&S ESH3-26 pozwala na pracQ z napiqciem 600 V DC.

6. Czy ze wzglqdu na dostqpno6i element6w proponowane uklady aktywnych filtr6w

zaburzefi elektromagnetycznych mo2na wykonai r6wnie2 dla napiq6 DC typowych dla

zasilania falownik6w z tr 6jfazowych prostownik6w zasilanych z napiqd sieciowych?

7. laka iest opinia Autora na temat zasadnoSci stosowania iednocze6nie z wej6ciowymi

16wnie2 filtr6w wyjSciowych? Czy, na przyklad w poiazdach elektrycznych, mo2liwe s4

drogi rozplywu pr4d6w zaburzeri omijaj4ce wel6ciowy filtr zaburzeri przewodzonych?

8. fak bqd4 dzialaly poszczeg6lne konfiguracje wel6ciowych filtr6w aktywnych

w przypadku zaburzonego napiqcia zasilania?

g. faki wptyw na dzialanie ukladu mo2e miei radykalna zmiana impedancli weisciowei

filtru, na przyklad poprzez r6wnolegle przylqczenie drugiego falownika bez filtru

wejSciowego?
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5. Ocena rozprawy doktorskiei

Rozprawa doktorska mgr. in2. Marka Szymczaka zat5rtulowana ,,Analiza por6wnawcza

mo2liwoici zastosowania filtr6w pasywnych i aktywnych do tlumienia zaburzert

przewodzonych", a w szczeg6lnoSci zaproponowane w niej oryginalne rozwi4zania filtr6w

pasywnych aktywnych i hybrydowych, wskazuj4 na nowe obszary wielokryterialnei

optymalizacii filtr6w zaburzei elektromagn etycznych przewodzonych. Zaprezentowane

wyniki badari eksperymentalnych, w ukladach symulujqcych rzeczywiste warunki pracy,

wskazujq na mo2liwoSci ich implementacji w rekomendowanym przez Autora obszarze

rozwiiai4cego siq rynku elektromobilnoSci.

Przedstawione przez Autora rozwa2ania wsk azuiq,2e g}6wne osiqgniqcia poznawcze

i aplikaclne to:

o por6wnanie parametr6w dlawik6w wykonanych na rdzeniach ferrytowych

i nanokrystalicznych w zaleinoici od temperatury pracy oraz sposobu wykonania

uzwoieri

. kompleksowa analiza teoretyczna aktywnych filtr6w zaburzeit

elektromagnetycznych,

o badania symulacyine filtr6w aktywnych iako welSciowych filtr6w zaburzefi

elektromagnetycznych interfeis6w energoelektronicznych,

o realizacja praktyczna oraz badania laboratoryine parametr6w aktywnych filtr6w,

zaburzeti elektromagnetycznych

o badania skutecznosci pasywnych aktywnych i hybrydowych filtr6w zaburzeri

elektromagnetycznych w ukladzie symuluiEcym rzeczyvviste warunki pracy,

. analiza por6wnawcza uzyskanych wynik6w ze wskazaniem zalet i wad

poszczeg6lnych r ozwiqzai.

Nale2y stwierdzii, 2e zaprezentowane w rozprawie wyniki bada6 symulacyinych

i eksperymentalnych dowodzq, 2e osiEgniQto zaloiony cel pracy' StanowiE one istotny

i samodzielny wklad doktoranta w rozw6j wiedzy z obszaru kompatybilnosci

elektromagnetycznej, w zakresie pasywnych, aktywnych i hybrydowych metod ograniczania

zaburzefi elektromagnetycznych przewodzonych w ukladach zawierai4cych interfeisy
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energoelektroniczne. Autor w rozprawie przedstawil wyniki kompleksowych badarl

teoretycznych oraz eksperymentalnych, wykazal siq umieiqtno6ci4 formulowania

i rozwiqzywania aktualnych i skomplikowanych problem6w naukowych. Uzyskane wyniki

maie istotne znaczenie zar6wno poznawcze iak i aplikaryjne, mo94 zosta6 one wykorzystane

w dalszych pracach badawczych.

6. Wniosek koricowy

Recenzowana rozprawa doktorska wskazuje na szerok4 wiedzq Autora, dotycz4c4

paspvnych, akrywnych i hybrydowych metod filtracii zabtrzefi, znaiomoSi zagadnieri

umo2liwiaj4cych analizq niepo2qdanych zjawisk elektromagnetycznych, towarzyszqcych

procesom impulsowego przeksztalcania energii elektrycznei, a tak2e na umieigtnoS6

projektowania i konstrukcii filtr6w, badari zaburzei elektromagnetycznych przewodzonych

oraz analizy uzyskanych wynik6w. Przegl4d danych literaturowych, wykonany na potrzeby

pracy, r6wnie2 wskazuje na szeroki zakres wiedzy Attora, a przwoczone materialy s4 zgodne

z tematykE rozprawy. Zaprezentowane oryginalne wyniki badaf eksperymentalnych

potwierdzaj4 adekwatno6i przlqtych modeli teoretycznych oraz poprawno56

przeprowadzonych analiz.

Uzyskane wyniki dowodz4,2e zrealizowano zaloZony cel rozprawy, kt6rym bylo

oryginalne rozwi4zanie problemu naukowego. Potwierdzam zatem, 2e rozprawa doktorska

mgr. in2. Marka Szymczaka zatytulowana ,,Analiza por6wnawcza mo2liwoSci zastosowania

filtr6w pasywnych i aktywnych do tlumienia zaburzefi przewodzonych" spelnia wymagania

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i grtulach w zakresie

sztuki oraz rozporz4dzenia Ministra w sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania

czynno6ci w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym. W zwi4zku z powyLszym stawiam

wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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