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I. Wyb6r tematu

Rozw6j ro2nego rodzaju urz4dzei stacjonamych oraz pojazdbw transporto-
wych wymusza poszukiwanie nowych uklad6w napqdowych. Czqsto s4 to
znane od dawna konstrukcje silnik6w elektrycznych , jednak z powodu

skomplikowanej na owe czasy technologii rub odpowiednich uklad6w stero-

wania jak r6wniez samej lokalizacji w ukladzie napEdowym sirnika (dla

przykladu kolo samochodowe) nie byly stosowane.

Specyficzna budowa podstawowych wpzr6w konstrukcyjnych r62nego rodza-
ju silnik6w tarczowych jest przykladem tych badari i poszukiwari.

Autor rozprawy w obszarze tych poszukiwari podjql siq opracowania metody

projektowania silnika tarczowego indukcyjnego.

Praca ta byla r6wnie2 umiejscowiona w badaniach INiME coMEL dofinan-

sowana przez Narodowe Centrum Nauki.
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II. Cel, zakres pracy i studium literatury

Z uwagi na pogl4d autora dotycz4cy braku odpowiednich program6w, po_

zwalajqcych w szybki spos6b zaprojektowai takq maszynq autor postawil
sobie cele, kt6re chociaZ czgsciowo rozwiqi,,Elen problem.

Celami tymi s4:

Opracowanie narzgdzi programowych umoZliwiaj qcych szybkie W zna_

czenie parametr6w i charakterystyk elektromechanicznych silnika . ..

2' opracowanie zasad konwersji tr6jwymiarowego obwodu elektromagne-

tycznego silnika indukcyjnego tarczowego na dwuwymiarow a plaszczy_

znq silnika cylindrycznego ...

3. Zaprojektowanie obwodu elektromagnetycznego silnika oraz wykonanie
jego modelu fizycznego umoZliwiajqcego weryfikacjg opracowanych me_

tod obliczenio!rych ...

4. Przeprowadzenie badari weryfikujqcych zalolenia przyjgtych metod obli_

czeniowych ...

Autor stawia tezg, kt6ra wyka2e, 2e zaproponowane opracowane autorskie
metody zastgpczych statycznych program6w obliczeniowych umoZliwiq
szybkie obliczenie parametr6w obwod6w elektromagnetycznych silnika z
mo2l iworici q analizy wptywu wybranych parametr6w konstrukcyj nych si lni-
ka na charakterystyki eksploatacyjne.

Zaproponowana metoda projektowania oparta jest na modelu obwodowym,
kt6ry jest wspomagany modelem numerycznym 2D pozwalajqcvm po kon_

wersji ukladu 3D uzyska6 w miarE dokladne stany nasycefi lokalnych obwo-
du magnetycznego silnika.
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Transformacja topologiczna struktury geometrycznej obwod6w magnetycz_

nych i elektrycznych maszyny daje mo2liwo6i ksztaltowania charakterystyk
eksploatacyjnych dla aksjalnych dr6g strumienia magnerycznego.

I II. ZgodnoS6 tytulu pracy z jej treSciq

Praca sklada siq z nastgpujqcych rozdzialow..

1' wprowadzenie, w kt6rym autor przedstawia problemy projektowania nie-
konwencj onalnej maszyny indukcyj nej, omawi a r 6zne r odzaje konstrukcj i
tych maszyn w przeprowadzonym studium literatury.

2. Algorytmy obliczeri elektromagnetycznych silnik6w tarczowych, jest to
podstawowy i gl6wny rozdzial tej pracy obejmuj4cy opracowania algo_

rytm6w obliczeri analitycznych bazujqcym na rozkradzie pola magnetycz-

nego w obwodzie magnetycznym silnika ...

3' weryfikacja algorytm6w obliczeniowych przez opracowanie modelu fi-
zycznego maszyny opartego na dokumentacji konstrukcyjnej ...

4. Wykonanie badari i por6wnanie ich z wynikami obliczeri ...

5. Analiza wptywu zmian konstrukcyjnych obwodu elektromagnetycznego

maszyny oraz zmian parametr6w zasilania na charakterystyki eksploata-

cyJne.
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6. Podsumowanie i ocena realizacji celu - - udowodnienie tezy ptacy.

7. Wykazliteratury.

8. Zalqczniki.



IV. WartoS6 merytoryczna pracy

nych.

Identyfikacja problemu, sformulowanie celu, dob6r i spos6b wykorzystania
dostEpnych narzpdzi, wlasnych opracowaf oraz og6lnie dostppnych jest za_

sadna i prawidlowa. R6wnie2 trafnoSi i sp6jnoSi wniosk6w oraz krytyka
uzyskanych wynik6w badan jest w zasadzie poprawna w odniesieniu do sta_

nu wiedzy z r6wnoczesnym okreSleniem kierunk6w dalszych prac.

Uklad i redakcja pracy, starannoSi edytorska, poprawnoSdjqzykowa s4po_
prawne.

V. Pytania i uwagi dyskusyjne

l. Podczas omawiania algorytmu analitycznego odnoSnie wyznaczania
spadku napiEcia magnetycznego w zEbie, autor przedstawil rysunek
zbie2nego zgba dla modelu cylindryczego, powinien zamieScic rysunek
zbielnego zpba dla konstrukcji osiowej.

2. Model polowy 2D rozwi4zano z uZyciem warunk6w periodycznych, roz_
wiqzano tylko polowq maszyny. Model 3D rozwiqzanojako caly model,
mimo 2e na modelu 3D w zalqczm ku nr2 zaprezentowano warunki brze_
gowe i tworzenie geometrii 3D polowy modeiu. Autor nie podar informacii
o blEdzie numerycz.lym z jakim uzyskal rozwiqzanie2D i 3D.
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W tym miejscu nale2y stwierdzii. Ze recenzowana praca jest typowym opra_
cowaniem projektowym, konstrukcyjnym i technolog icznym niekonwencjo_
nalnej maszyny. Wykazuje ona umiejqtnoSi prowadzenia pracy naukowej
i stanowi przyczynek badari dla nietypowych konstrukcji maszyn elektrycz-



J W zalqczniku nr l. Autor przedstawia metodq aproksymacji krzyrvej ma_

gnesowania, jednakZe nie podal 2adnych informacji o wpiywie aproksy_

mowanej charakterystyki magnesowania na czas rozwiqzania, ani por6w_

nania rozwi4zania rnodelu przy u2yciu bazowej charakterystyki magne_

i charakterystyki aproksymowanej. Metodq aproksyrnacji powinno sig

sprawdzii pod wzglEdem przebiegu krzywej B(H), ale r6wnte|przenikal_
nodci magnetycznej i dynamicznej przewodnoSci magnetycznej pod
wzglEdem pojawienia siq lokalnych ekstrern6w. Lokalne ekstrerra w cha-
rakterystyce przenikalnodci i dynamicznej przenikalnoSci magnetycznej

mog4 powodowa6 oscylacje numeryczne i zwigkszenie liczby iteracji po_

trzebnych do uzyskania rozwiqzania zadania polowego, a tym samym
wydlu2enie czasu osiqgniq cia rozwiqz.ania.

4' odnosnie por6wnania wynik6w rozwiqzania algorytrnu analitycznego,
modelu 2D i 3D z modelem fizycznym, autor stwierdza Ze wyniki modelu
analitycznego sq zbielne z wynikami modelu tizycznego. Model anali_

tyczny daje wyniki najblizsze modelowi fizycznetnu, ale nie mozna ru

sowallla

tTtowt c

o stwierdzonej pruez autoraduZej zbie2noSci.

5. Autor skromnie przedstawil sam model fizyczny.

Autor wspomina o trudnym technologicznie i dlugotr.walym procesie wy_
konania rdzenia stojana i wirnika sirnika indukcyjnego tarczowego. Autor
r6wniez twierdzi' 2e trudno jest wykona6 wimik silnika tarczowego z sko-
sem 2lobk6w. Autor nie wspomina o technologii wykorzystywane.j w bu_
dowie rdzeni silnik6w tarczowcr'rporegai4cej na wykrawaniu zrobk6w w
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ta(mie z przesuniqciem odpowiadaj4cym k4towej podzialce 2lobkowe j, ta_

ka tadma jest na bieZqco zwilana w rdzeh.

6. W bibliografi i znajduje siq okolo 50 pozycji, z czegookolo I 0 to pozycje
kt6rych autorem lub wsp6lautorern jest autor pracy. pierwsza pozycja bi_
bliografii to praca dyplomowa autora pracy.

7' Procedura projektowania maszyny jak sam autor twierdzi oparta jest o
schemat zastepczy 2.6. Ten schemat

napiqciowych, kt6rych jest brak.

wynika z rownah pr4dowo-

8. Kompleksowy projekt maszyny winien zawierac r6wnie2 obliczenia
cieplne i wentylacyjne. Jest to wazne w tym przypadku poniewa2 roz_
mieszczenie 2r6del ciepla pochodz4cych od strat maszyny spowodowane
zmiennym rozkladem tych strat jest odmienne w stosunku do rnaszyn cy_

lindrycznych. To istotnie moze wplywai na konstrukcje tej maszyny

9. Cry istnieje wplyw technologii wykonania struktury Zlobkowo-
zEbowej obwodu magnetycznego stojana na straty magnetyczne

I 0. Czy i stn i ej q warunki proj ektowe o gr aniczal qc e (redn 
i cE wewngtrzn4

rdzenia stojana.

ll. Czy brana byla pod uwagg analizarozkladu pola magnetyc znego ma_
sryny stosujqc siei reluktancyjn4 lub reluktancyjno_impedancyjn4 kto_
ra w spos6b naturalny ujqlaby zmienn4 radialnie strukturp 2lobkor.vo_

zgbowqbez transformacji topologicznej rdzenia.
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12. W pracy znajduj4siq btEdy edycyjne w tekricie, usterki edycyjne we
wzorach (podw6jne znaki plus), na wydruku we wzorach znajdujq siq

znaki nieprzekonwertowane (to przekazal em bezpo6rednio autorow i ).

VI. Podsumowanie

NaleZy zaznaczy(, Le pytania i uwagi dyskusyjne nie umniejszaj4 walor6w
merytorycznych tej pracy poniewaZ jest to rozeznanie problemu, opracowa_

nie wlasnej metody projektowania, opracowanie konstrukcji modelu, wyko_
nanie badai i weryfikacja wynik6w obliczefi oraz wskazanie kierunk6w dar-
szych prac, ajedynie ubogac4dyskusje podczas publicznej obrony.

Reasumuj4c Rozprawa Doktorska pt. ,,Badanie wlaSciwoSci tarczowych
obwod6w elektromagnet y czny ch si rni k6w indukcyj nych kr atkowych z zasto-
sowaniem zastgpczych metod obliczeniowych", autora mgr in2. Tomasza

Wolnika w dyscyplinie elektrotechnika spelnia warunki ustawy art. 14, ust. 2
pkt. 2 ustawy zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na_

ukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 22003 r.nr 65, poz.
595 ze zmianami) i moZe byi dopuszczona do publicznej obrony.
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