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l. Wstgp. TematYka rozprawy'

Rozprawa doktorska mgr inz. Krzysztofa Przybyly dotyczy zastosowania nowych

t anzystor6* mocy wykonanych na bazie p6lprzewodnik6w szerokoprzerwowych - wgglika

kzemu (Sic) oraz azotkt galu (GaN) w falownikach rezonansowych cechujqcych sig bardzo

wysokimi czgstotliwoSciam i przel4czen. W tym przypadku autor skupial sig na ukladzie klasy

Oi:, lpOl.orikouym) malej mocy pracuj4cym w zakesie czgstotliwoSci 13,56 MHz.

Przeksztaltniki energoelektroniczne tego typu mo gq znaleL't, zastosowanie przede wszystkim w

grzejnictwie indukcyjnym ora zw bezprzewodowym przesyle energii. Wiadomo ,2e dolychczas

iraniystory SiC oiaz GaN znalazly szerokie zastosowanie w ukladach pracujqcych z

czgstltliwoSciami w zakresie kilkudziesigciu czy kilkuset kHz, gdzie odnotowano istotna

pop.u*g wlasciwosci uzytkowych przeksztaltnik6w. wszelkie przeslanki wskazuj4 na to, ze

poioUni" moze byi w przypadku uklad6w pracujqcych przy czgstotliwoSciach liczonych w

i\4H2, szczeg6lnie tranzystory GaN HEMT wydajq sig byi tu szczeg6lnie interesuj4cym

rozwiqzaniei l4cznika mocy. Brak prac w tym zakresie w literaturze krajowej oraz niewielka

ich iloSi w literaturze anglojgzycznej wskazujq, ze tematyka jest nowa i wymaga

przeprowadzenia prac badawczych o charakterze poznawczym'

w chwili obecnej trudno znale2i krajowy czy zagraniczny osrodek badawczy pracujEcy w

obszarze energoelektroniki, kt6ry nie ma na koncie prac w zakesie p6lprzewodnik6w

szerokoprzerw-owych. Patrz4c na tematykg falownik6w rezonansonych to, obok szerokiego

spektrum oSrodk6w Swiatowych akty"wnych w tym obszarze, warto odnotowai takZe prace

licznych kajowych o5rodk6w badawczych. Wymienii nale2y tu prace prowadzone na
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politechnice Bialostockiej, Akademii G6rniczo-Hutniczej, Politechnice warszawskiej czy

*r".r"i" przez g pQ bad,iczy zKaredry Energoelektroniki, Napqdu Elektrycznego i Robotyki

tfipNeni p"f iti"6niti Stasii".l, z kt6rej wyrvodzi sig autor rozprawy. Grupa ta wykazyrvala

ira*E ut,V*noSi w oiszarze falownik6w rezonansowych pracuj4cych w zakresie

"rgrioiri*oi"i 
,iggaj4cych MHz, o czyrn swiadczy szereg publikacji a praca autorajest wyrazn4

t"ir,v""".ie ,".j t"ir"tyti. wobec pojawienia sig nowych przyrz4d6w mocy autor postawil sobie

;;;;i;;.;.'";""ie, przebadanie i por6wnanie parametr6w falownik6w klasy DE pracuj4cych

p.r'.rirt",fi*" Sci'il,S6 Mtlz zwykorzystaniem tranzystor6w SiC i GaN. W mojej ocenie cel

troipruurl jest jednomaczny a tez sformulowana wlaSciwie. Oryginalnos6 tematyki wynika

pr]ia" ,iriysriim z wykorzystania nowych p6lprzewodnikowych p rzyrzqdow mocy, co niesie

iu Je ,r"r"g *yr*un z pioblematyk4 sterownik6w bramkowych i projektowania obwod6w

.o.y ,u .r"f,. Wypetnienie luki merytorycznej w obecnym stanie wiedzy w tym zakresie

"iily ir"u6 ru irioinq i uzasadnionq motyrvacjg podjgcia tematu. Nalezy podkreSli6, 2e cel

fffi"st niezmiernie aktualny i wa2ny z punktu widzenia warto5ci poznawczych ale niesie w

sobie takze du2y potencj al aplikacyjny.

2. Og6lna charakterystyka rozprawy

Dosyiobszerna,bolicz4cal43stronyrozprawaskladasigzgzasadniczychrozdzia\6w
(115stron),spisuliteraturyorazdodatk6wzawieraj4cychopismodelufalownikaiwybrane
i..y.itl U"i", symulacyjnych, spis aparatury ortv oszacowanie niepewnoSci a tak2e spis

dorobku naukowego doktoranta'

Rozdzial pierwszy - wstQp zawiera wprowadzenie do tematyki (1'1) oraz motywacJq

podjgcia pru" budu*"ry"h (1.2), autor formutuje- takZe cel rozprawy (1'3) podaj4c.przy. tym

;#J ;;;.g zalozef (t.4).'W podrozdziale 1.5 nazwanym ,,Struktura rozprawy" opisana

;;*j.-;ffi;s6 pos)czeg6lnych rozdzial6w. Ta c2956 rozprawy jest napisana kr6tko i

oi"i*o,zawiera wszystkG niezbEdne informacje. Drcb.'e zas1,zezenia mog4 dotyczyd tylko

drobnych' potknigd styiistycmych oraz dosyd enigmatycznego zaloaenia podanego na. str' 7:

"p"*i. ,i.fir' i ,ajadnienia' bgdE ograniczone do zagadnien istotnych z punktu widzenia

wysokiej czgstotliwoSci PracY".

W kolejnl.rn rozdziale autor przechodzi do przeglEdu literatury' kt6ry podzielil na trzy

sruov tematvczne: falowniki ."ron*.o*" wysokiej czqstotliwoSci' drajwery wysokiej

!riii",ri*"1.i oraz modele lalownikow rezonansowych. Literatura jest obszerna i zawiera az

i;i-;;;;"ji,; tym 118 publikacji naukowych w jqzykach angielskim i polskim,.36 not

"pfni.yirriJrr, 
2 2r6d\a internetowe oraz dwie publikacje wiasne w j gzyku polskim Jej

ir*iiilL*i*yjest na 5 srronach i silq rzeczy jest dosy6 pobie2ny, cho6 nalezy podkeslii,

ze wybrane pozyc1e, szczegolnie istotne z punktu widzenia rozptary ' om6wione sq dosyi

,r.rJgOlo*o. \\leiekcie cz1'telnik zostaje zaznilomiony ze stanem wiedzy w niezbqdnym dla

autrrJl t"tto.y zakresie oraz otrzymuje iistg pozycji po kt6re warto w razie potrzeby si9gnq6.

CutoSi S*iua"ry o dobrej majomoSci literat,ry, warlo tak2e doda6, 2e wigkszoSi pozycji to

;;iG" no*L. Nu koniec iozdzialu, po kr6tkim podsumowaniu autor stawia poprawnie

sformutrowan4 tez7 t ozqt awy.

W dalszej czgsci pracy zawartej w rozdziale trzecim omawiane sq elementy mocy na

bazieSiCiGaN,poczqwszyodwlaSciwoScimaterial6wszerokoprzerwowychpoprzez
;;l;,";;;. wlaSciwosci poszczeg6lnych element6w'. W pewnym momencie (str' 22)

podrozdziaL 3.3 dotyczEcy tranzystoi6w'GaN przeradza siE w por6wnanie element6w Si, sic i
'GaN _ brak wyodrgbnienia orobn"go podrozdziatu nale1y uznat za blqd formalny popelniony

prr* J"f.ar-,a. Przedstawion" ittiot-acj" Swiadczq o jego duzej wiedzy w zakresie
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parametr6w katalogowych p6lprzewodnikowych mocy, trudno tez miei zastrzeZenia do

solidnie przeprowadzonego por6wnania czy wltypowanych do dalszych badari element6w. Z

drugiej sirony chaos w nazewnictwie (tranzystor GaN HEMT, w jednym miejscu (str. 21) jest

przedstawiany jako z\qczowy, poza tym - blgdnie - jako MOSFET) i brak jasnego

sprecyzowania czego autor w zasadzie oczekuje od dobieranych element6w obniZaj4 warto66

merytoryczn4 te go rozdziali"r.

od element6w mocy w rozdziale trzecim doktorant przechodzi w rozdziale cz:wa].lLym

do sterownik6w bramkowych, okreslanych w pracy drajwerami, bazujqc tu na bogatym

dorobku zespolu badawczego z KENER. Omawia podstawowe wymagania wobec takich

uklad6w a nastgpnie w spos6b jasny i czJtelny przedstawia uklady twardo- i
miekkoprzel4czalne. Zdecydowanq zaletq tej czgsci pracy jest odwolywanie si9 do konkretnych

rozwiEzan i odpowiednich not katalogowych, co Swiadczy o wysokiej znajomoSci tematyki.

Wreszcie, w podrozdziale 4.4 doktorant dokonuje wyboru sterownika bramkowego i ukladu

izolatora, kt6re b9d4 uzywane w dalszej czgsci pracy. Niestety, na koniec bardzo dobrego

rozdzialu autor zamiescil podpunkt 4.4.3 za'wieraj4cy podsumowanie, kt6re w zxadzie tym
podsumowaniem nie jest a zawiera zestawienie kilku podanych juZ wczesniej obserwacji.

Nastgpny rozdzial omawiaj4cy falowniki klasy DE ma podobn4 strukturg do rozdzialu

czwartego. Doktorant omawia podstawowe topologie mostka falownika jednofazowego oraz

obwod6w rezonansowych ilustruj4c je odpowiednimi zaleznosciami, wspomina takae o

metodach sterowania aby wreszcie przejSi do wyboru topologii falownika i obwodu

dopasowania wraz z odpowiednimi parametrami element6w. Rozdzial jest relatywnie kr6tki

(1 I stron), ale zav,,ierawszelkie niezbgdne informacje.

Bardzo istotn4 z punktu widzenia wartosci rozprawy jest tematyka modelowania

fatownika klasy DE, kt6rej omawiani e zaczyna sig w tozdziale sz6stym. Doktorant przestawil

tu zaloZenia teoretyczne, po czym pomiary parametl6w paso2ytniczych element6w umieScil w

dalszej czgsci tozprary (podrozdzial 7.5), przyklad modelu i wynik6w symulacji w

zal4cinikach a wyniki obliczen modeli w rozdziale 8, co jest sporym wyzwaniem dla

czlielnika. Wracaj4c do rozdzialu 6 to zawiera on opis oryginalnego, cho6 w du2ej mierze

bazujQcego na dokonaniach zespolu badaczy z KENER, modelu falownika, kt6ry mozna

okreslii mianem ulepszonego modelu behawioralnego zorientowanego szczeg6lnie na

odwzorowanie strat mocy. I tak kolejno autor podaje swoj e propozycje opisu kluczowych

parametr6w wplywaj4cych na straty mocy takich, jak rezystancje pasoz)tnicze obwodu

...onunso*"go przewodzenia czy pojemnosc wyjsciowa tranzystora. Pojawia sig tu nowe

podejScie do modelowania stratjalowych w sterowniku bramkowym oraz pr6ba uwzglgdnienia

czgsiotliwoSci oraz temperatury w parametrach rezystancyjnych. Podsumouujqc, rozdzial jest

doLrze napisany i ciekawy z punktu widzenia merltorycznego, niestety czytelnik musi szukai

dalszego ci4gu tematyki modelowania dopiero w rozdz.tale 8 a nawet uwazna lektura

zalqcznik6w nie daje zby duZych szans na samodzieln4 weryfikacjq zaproponowanego w pracy

modelu.

Rozdzial si6dmy to najobszerniejsza czgsd pracy (44 strony) zawieraj4ca najwaZnieisze

dokonania doktoranta - opis opracowanych modeli eksperymentalnych oraz wyniki ich badari

laboratoryjnych. Patrz4c na jego strukturg, nasuwa sig planie czy mniej istotna cz96i opisu

modeli (zawarta w podpunktach 7.1-7.3) nie powinna znaleat sig w zalqcz|ikach. Ponadto

wydaje sig, 2e zamiast formuly potegaj4cej na chronologicznym opisywaniu kolejnych modeli

i ich 6adafi w podrozdziale 7.4, autor m6gl zdecydowai si* na por6wnywanie poszczeg6lnych

rozwi4za6 i wynik6w ich badafi. Tym bardziej, ze w podrozdziale 7 .5 i 7 .6 takie por6wnania

wynik6w sig pojawiaj4. w efekcie mocny merytory cTrlre i zawieraiqcy kluczowe wyniki
rozdzialjest nier6wny i czyta sig go dosyd ciEZko. W niekt6rych czgSciach doktorant przechodzi
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do poglgbionych analiz teoretycmych objaSniajqcych otrTymane wyniki (np' temat pojemno6ci

pu*Zitni.r'"t str.75-7i czy zagadruenie indukcyjnodci wsp6lnej lr6dla str.78-.79).a niekt6re

l-";""*o*ur. zjawiska w og6le nie sq skomentowane (np' oscylacje w napigciu dren-2r6dlo

na rys. 7 .24 
"ry 

i .121. Zaptezentowane wyniki Swiadcz4 o. wysokim poziomie prac autora.oraz

irri,"f, 
".i";i,"oSciach 

projektowania i badania wysokoczqstotliwosciowych- falownik6w

,"ronun.o*y"h z elementami SiC i GaN Podsumowuj4c, pomimo bl9d6w formalnych i

.f"a".fqg"fie w opisach wynik6w, zawartoSi rozdzialu 7' czyli wyniki badan

eksperymenialnych, to zdecydowanie najistotniejsza cz9!;L pracy '

Wkr6tkimrozdztale8(liczqcymT)strondoktorantprzedstawiaipor6wnujewyniki
obliczeri opracowanych przez siebie modeli falownika klasy DE oraz tam, gdzie to-mo2liwe

ry-rf*ji ^ bazujqcych na modelach dostarczonych przez producent6w. element6w

pliprr"Jr"a"*".*y"t . Symuta".le byly prowadzone dla dw6ch roimych, arbitralnie dotranych

iru'sO* opuaunia prqdu-oraz dw6ch temperatv, przy czym drobnym blgdem wydaje sig tu

zaloZenie' takiej samej temperatury z\qci trutzystor6w i obwodu rezonansowego. Rozdzial

zamyka krotk ie Podsumowanie.

Wreszcie, w rozdziale 9 doktorant przechodzi do dyskusji otrzymanych wynik6w'

poarrrrno*-iu i wniosk6w koricowych. Znowu od strony formalnej chyba lepiej by bylo

;Ep;;;;fua6 wyniki modelowania i eksperyment6w a potem przejSo do napotkanych w

.ii"u"( tuUo.utoryjnych ograniczen i propoiycji ich pokonania. ale w istniej4cej sekwencji

rozdzial tez jest 
- 
do przyjgcia. Doktoiant z pelnq otwartosci4 wskazuje braki w

)"p.:"fa*-V"n p.rez .iebie'utladach' co vnajq za istotn4 zaletq tej czgSci pracy'.nieczqsto

;;rl;; *;rprawach doktorskich. zazwyczaj autorzy w takich miejscach stawiaj4 zaslong

;;;;a "by 
zaliszowal swoje niepowodzenia,. natomiast metoda przyigta przez mgt inz'

luritLnd Przybylg jest zdecydowanie bardziej uczciwa i - co waZne - pozwoli

,ui*"..to*-.-u' czytelnikowi rozprawy uniknqd tych samych bl9d6w ' Uwu2un' 2e

postawione cele rozprawy s4 niezwykle ambitne.i nawet jeZeli nie wszystkie uklady w pelni

Ip.irirv p"u"o*. * .ri.t, nadzieje (np. falowniki na bazie tranzystor6w GaN pracuj4ce z

;;;;;;;t mocq), to i tak zawartoSi pracv, poziom analizv wvnik6w i wvciqgnigtvch

;;;r[;* j"st uaidro wysoki oraz swiadizy o wysokiej wiedzy doktoranta. obronn4 r9k4

wychodzi on takze z por6wnania otrzymanych vrynik6w symulacji i eksperyment6w'

p;i;r;"*rj" osiqgnigcia pracy oraz przedstawia mozliwe kierunki dalszych badafi'

'O"rV*iS"i" * tittu-mielscacir mozna podj4i dyskusjg z przedstawionymi wnioskami -.bo czy

mo2na stwierdzie, ze r;arzysto.y GuN HEMT sq lepszym rozwiTaniem' jeSli 
. - w

przeciwieristwie do tranzystor6w SiC MOSFET- nie pozwolily osiqgnqi mocy uklad6w
'*yirrei ,ir 320w ? Nii zmienia to wysokiej oceny ostatniego zasadniczego rozdzialu

recenzowanej tozprary.

Uklad redakcyjny pracy jest na o96l prawidlowy, choi w mojej ocenie sekwencja

tematyki w niekt6rych .i".;s"u.i, mogla byi zmieniona_ z korzylci4 dla jasnogci przekant'

za""vao*_i" latwiej by 
- 
sig rozprawE czytalo gdyty zagadnienia modelowania tzn.

o.niiri"ni" modelu, wyniki obliczeril zestawienie z wynikami eksperyment6w przedstawione

ilyiy u"rp"s."a.io po sobie. pozatym sekwencja przedstawiania tematyki w poszczeg6lnych

rozdzialach j est w zasadzie bez zarzttbw '

Szala gralrczna pracy jest na dobrym poziomie, rysunki maj4 odpowiedniq wielko36' sq

czltelne i popiawnie opisane."Oczywi6cie autor nie ustrzegl sig szeregu drobnych niedoci4gnigi

.iut"y:rv"t, kt6re zestawione s4 w punkcie 3 tej recenzji. poza tym w kilku miejscach pracy

*oznu"riotUe niedociqgnigcia stylistyczne polegajqce na gwaltownych przeskokach

.y]i"-ytf, w s4siednich- zdaniach, .o-o.ry*iSci" czasem utrudnia lekturg. W kwestii

n-.*ni.t*u nie mo2na doktorantowi zbyt wiele zarztrcit, u2)'wa on poprawnej terminologii,
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sporadycznie sigga po wyrazenia mniej formalne' Tu i-owdzie nieoczekiwanie pojawiaj4 sig

wtrgty w cudzyslowie, w tym anglojgzyczne (np' str' 50 "in circuit") maj4ce przecieZ polskie

odpowiedniki.

3. Uwagi og6lne

w czasie studiowania rozprawy nasungly mi sig nastgpujEce uwagi dyskusyjne natury

og6lnej:

2

W rozprawie, poczqwszy od jej tytulu, autor uzylva sformulowania "tranzystory
MOiFiri ." ;;rie SiC i 

-caN': 
co na poziomie og6lnym' haslowym jest oczywiScie

uk".pto*uln", natomiast w mojej ocenie nie jest poprawne' poniewaZ tranzystory

GaNL HEMT jako tranzystory ioio*" 'l4c'o*e 
nie zal\czaiq sig do tranzystor6w

oofo*r"f, , irofowan4 biamk4.-ProszE o kr6tkie om6wienie podstawowych struktur

bic vbsrEr i GaN HEMT i wskazanie r62nic'

a*".-p"r"*"r:e kilka rozwi4zan falownik6w rezonansowych klasy DE ta b.azie

"i"."*o* 
sii i caN, leanak w rozprawie, opr6cz dosyd og6lnego wskazania na

,ir. j, U."t odniesienia do parametr6w uklad6w wykorzystuj4cych krzemowe

,r*ry*".y MOSFET. Czy moirrra prosi6 o k6tkie zestarvienie najwa2niejszych

prr#"i.0'* 
"pru"o*-y.h 

uklad6w z ich odpowiednikami kzemowymi ?

fua stro.rie 31 autor podije zale2noSi 4'8 opisujqcq straty w rezystancji wyjSciowej

sterownika bramkowego w przypadku, gdy ma on r62ne rezystancje w stanie

*vr"ti-l ,itti.. wyiaje mi siq, 2e w drugiej czqsci.wzoru wkadl sig blqd tzn' w

liczniku powinna byi rezystancji Ronor - chcialbym prosid o sprawdzenie'

obiaSnienie i wyprowadzenie tego wzoru'

il'il;;;j";ii ri9 aotye inteiesuj4ce, autorskie. rozwiqzanie systemu chlodzenia

;"[;;jil ;" rustoro*uniu miniaturowych radiator6w chlodzonych ciecz4 dla

L;;";; rdw6ch element6w p6lprzewodnikowych falownika' Wydaje sig' 2e ak w

p-ypiJm.f".ent6w SiC, jati iGaN, radiatory podl4czone s4 do obud6w' kt6re z

i"fli r.":d";E sig na potencjalach dren6w (SiC) lub zr6del (GaN) chlodzonvch

"f".""0i". 
biatego pojawia sig pyanie o praktyczny aspekt takiego rozwiqzania -

*Jui. ,ie, z..udiatorys4 na innych potencjalach obwodu i nie mogq by6 chlodzone

tq',u-q.i..r4 ? Proszg o objasnienie tego zagadnienia' 
.

f.ii.r*yn. interesujqcym aspektem pracy jest 
. 
podiEcie tematu wplywu

czEstoiliwoSci na iezystancji przewodzenia, chod 
. 
autor nie podjql pr6by

*yl"it-i*i",.g" zjawiska. Ciy mozechodzid tu o zjawiska fizyczne zachodzqce-w

"iil;;.h 
pO"lprze*odnikowych ? A moze, patrz4c na r62ne charakterystyki dla

;;; ;";"e; p.;yrzqdu rys. 7 .44, odpowiedzialnajest tu raczej obudowa ?.

iqi .yr""r*i, i.zq, I .zz i 7.39 podane s4 przebiegi napigcia migdzy drenem a

Z.Oai- dolnych tranzystor6w falownik6w SiC-2 oraz GaN-l i GaN-2' kt6rych

;ilir; """L4 
.4 oscylacje o czqstotliwoSci kilkukrotnie przewyzszaj4cej

czgstotliwodd rezonansow4. Poniewa2 w pracy nie znalazlem komentarza na ten

temat proszg o podjEcie pr6by objaSnienia tego 4awiska' .

w p"ii"-i"""ira st.. t5 teiie mowa jest o falownikach klasy DE pracujqlyc! 1
oasmie 13.56 MHz a tymczasem wigkizoSi przedstawionych w rozdziale 7 badatr

;;;"p-il^;Jla czgstotli*osci iz.s Mn' oczywi3cie z du24dozq pewnoSci

'noii ,atozye, ze omawiane uklady bqd4 pracowai poprawnie po zwigkszeniu

czgstotliwoSci o kilka procent, niemniej jednak proszq o wyjasnienie tej 16Znicy'

Nf foartu*i" om6wienia modelu ialownika w rozdziale 6 wydaje sig' 2e

i"rnp'".ur*u element6w jest tu istotnym parametrem' Niestety' przedstawiony w

J
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zal4czniktlspos6brealizacjimodeluwpraktyceniepozwalastwierdzii-wjaki
spos6b parametr ten jest uwzglgdniany' Czy temperatura jest tu wielkoSci4

wejSciow4 czy te|, obliczana na podstawie strat mocy, wielkodciE wyjSciowq z

modelu ?

4. Uwagi szczegrilowe

w tabeli poni2ej podano najbardziej znaczqce pomylki edycyjne i formalne. PoniZsze

uwagi szczeg6lowe nie maj4 istotniejszego \4ply!,, na oceng merltorycznej wartogci pracy i

nie utrudniajq odbioru treici.

UrvagiLinia lub nr
rysunku

Nr strony

Powinno by6 ,,struktry p6lmostkowej, jak i mostkowej"365

A rozdzial2 2l31

Powinno by6 ,,majqc na uwadze"2'713

Sterowanie bipolarne raczej uydlu2a czas zal4czania26

Sformulowanie o pol4czeniu technolog
SiC/GaN jest nieprecyzyjne, chodzi raczej o pol4czenie

elementow we wsP6lnej obudowie

ii Si z technologi4

Jl8

W tranzystorze TPH3208PS sterujemy zwyczajnym

niskonapigciowym MOSFETem1

Powinno by6:,,struktury drajwer6w przezlaczoneJ28

Styl - ciqgle rozpoczynanie zdania od ,,Drajwer...akapit 228

Powinno byi : ,,przeladowaniem pojemno5ci bramkowej "1329

Stwierdzenie nieprecyzyjne - obydwa typy drajwe

podlqczone do elektrod bramki i lr6dla
r6w sq

223l

Tltuly podrozdzial6w powinny brzmie6: Metoda z

modutacj4 amplitudy, Metoda z modulacj4 czgstotliwo5ci43

Powinno by6 ,,W tym rozdziale .349

Sformutowania,,model biblioteczne",
odzwierciedlone" s4 niefortunne

,,slabo)t )s49

Powinno by6 ,,
obwodzie"

z sondq umieszczon4 bezpo6rednio w
1954

Cudzys16w niepotrzebnY1l65

Powinno by6 ,,zaimplementowane w obwodzie"l866

Powinno byi ,,padu termicznego"1677

CcD powinno bYt raczej w nawiastet481

6
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Rezystancja termicma zlqcze-obudowa oznaczna Jest

zwykle Rrr+rc
14

Znowu powinno by6 po Prostu ,,Pad term iczny"85

,,Rezystancja pasoirytniczz" a nie ,,paso irytnicza rezystancid'96

Powinno by6 ,,.. w zakresie mocy wyj6ciowych10.1

Powinno by6 ,,Wyniki obliczefi strat mocy i sprawno scl107-113

Raczej ,,.. . sam tranzystor a przede wszystkim duza
l4I I5

ObjaSnienie z sondq pr4dow4jest nie do koricajasne.drugi akapittt7

Stwierdzenie,,poprawa sterowani bramkowego" jest

nreprecyzyJnelt9

Niepotrzebny cudrysl6wOstatnia linijkall9

5. Ocena rozprawy

Recenzowana rozprawa doktorska zavrieru czQ!i{, analilyczn4, symulacyjn4 i przede

wszystkim eksperymentalnq, kt6re mimo wymienionych uwag nalezy ocenii pozlty'vnie'

Autor sformulowal tezQ, kt6r4 udowodnil, w szczeg6lnosci projektuj4c sterowniki bramkowe i
obwody mocy a nastppnie przeprowadzaj1c badania eksperymentalne falownik6w
rezonansowych ta bazie element6w SiC i GaN pracuj4cych przy bardzo wysokich
czgstotliwo3ciach. Wyniki tych prac nale\ vna( za zrraczEce, co potwierdza opublikowanie
ich w periodykach oraz na konferencjach kajowych. Wnoszq on licz4cy sig wklad w
poszerzenie stanu wiedzy z zakesu projektowania falownik6w rezonansowych klasy DE
pracuj4cych przy czgstotliwodciach rzgdu kilkunastu MHz. Autor wykazal sig dobr4
znajomoSci4 energoelektroniki, elektroniki oraz techniki mikroprocesorowej a w szczeg6lnojci
metod projektowania obwod6w drukowanych, technik symulacji komputerowej oraz metod
prowadzenia badari eksperymentalnych i pomiar6w vz4dzen energoelektronicznych
pracuj4cych przy wysokich czgstotliwoSciach.

Za osi4gnigcia wlasne Autora uznajg:

r opracowanie pigciu moderi falownik6w rezonansowych z elementami SiC i GaN do
pracy w zakresie czgstotliwoSci do kilkunastu MHz,o przeprowadzenie serii badari eksperymentalnych pozwarajqcych ocenii podstawowe
parametry opracowanych ukrad6w oraz dokonanie anariz poio*r,u*crych,r opracowanie oryginalnego moderu farownika rezonansowego i por6wna nie go zmodelami symulacyjnymi wykorzysrujqcymi biblioteki ;".rr;;;;^-;rr",producent6w,

o weryfikacjg modelu poprzez por6wnanie wynik6w symuracji z wynikami eksperyment
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6. Wniosek koticowY

Recenzowana rozprawa przedstawiona przez mgr in2' Krzysztofa Przybyly pt 
"Analiza

ibadaniawysokoczgstotliwo5ciowychfalowniktiwklasyDEztranzystoramiMoSFETna
bazie sic i GaN" stanowi oryginalne rozwi4zanie problemu naukowego i wskazuje na wysoki

poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakesu energoelektroniki, a takae na umiejgtnosi

prowadzenia pracy naukowej przez jej autora. Na tej podstawie stwierdzam, 2e przedstawiona

l.orp.u*u doktorska spelnia wymagania sformulowane w odniesieniu do rozpraw doktorskich

w obowi4zujqcej aktualnie ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tltule w

zakresie sztuki i moZe byd dopuszczona do publicznej obrony'
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