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l. Przedmiot recenzji

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pt. " Rezonansowe kaskady cewek

sprzg2onych magnetycznie w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej", kt6rej
autorem jest mgr inz. Krystian Frania. Promotorem rozprawy jest dr hab. inz. Zbigniew
Kaczmarczyk, prof. PS, a promotorem pomocniczym dr inz. Krzysztof Bodzek.

Rozprawa liczy 155 stron tekstu zawartego w 9 rozdzialach zasadniczych a w tym
podsumowaniu wraz z wnioskami z przeprowadzonych badan, bibliografii, wykazie
wa2niejszych oznaczeh, wykazie okeSleri i termin6w. W treSci pracy nie ma streszczeti w
jgzyku pilskim oraz angielskim. Bibliografia obejmuje 1 14 pozycji umieszczonych zgodnle z

kolejnoSci4 cytowari. Publikacje mgra inl. Frani (zamieszczone w bibliografii) to 4 prace, a w
tym 3 wsp6lautorskie. Publikacje te ukazaly sig w Przegl4dzie Elektrotechnicznym (2016,

2x2017,2018). Zamieszczona literatura jest reprezentatywna dla analizowanych w pracy

zagadnieh. Recenzentowi nie jest znane inne opracowan.ie takie. jakie stanowi niniejsza

rozprawa.

Na wstgpie pracy Autor zamie6cil spis tre6ci, wykaz wazniejszych onraczefi, orcz wykaz
okre6leri i termin6w. We rozdziale 1 llprowadzenie, Autor okeSla obszar tematyczny pracy,

kt6ry obejmuje "agadnienia dotycz4ce rezonansowych kaskad cewek sprzgZonych

magnetycmie w zastosowaniu do bezprzewodowego przesylu energii elektrycznej na

wzglgdnie duZe odlegloSci, tzn. na odleglo6ci wielokrotnie wigksze od Srednicy zewngtrznej

cewek, kl6re bioq udzial w przesyle.

Motywacj4 do podjgcia sig badan bgdqcych przedmiotem niniejszej rozprawy byla potrzeba

systematycznego przeanalizowania moZliwoici bezprzewodowego przesylu energii elektrycznej

za pomocq cewek sprzgZonych magnetycznie na wzglgdnie du2e odlegloSci oraz to, 2e te
zagadnienia byly przedmiotem zaledwie kilku artykul6w naukowych. Autor wykazuje, 2e

zagadnienia kt6rymi bgdzie sig w pracy zajmowal s4 aktualne oraz przedstawia listg swoich

I

-N

J. Mudko, recenz,a rozprawy doktorskiei tcystiana Frani pt. 
"Rezonansowe 

kaskady cewek sprzgronych maSnetychie . . .,, I / 9

Bydgoszcz, dn.24 czerwca 2019 r.



projekt6w badawczych nviqzalrych z tematem rozprawy prowadzonych w ramach wsp6lpracy

Politechniki Stqsldel w Ctlwicach z Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie.
Autor dokonuje klasyfikacji metod bezprzewodowego przesylu energii, charakteryzuje

przedmiot rozprawy oraz oke6la cel rozprawy, kt6ry w skr6cie przedstawi6 mo2na jako:

- ustalenie stanu aktualnego, - scharakteryzowanie podstawowych wlaiciwo3ci,
- zaproponowanie systematyki metod, - opracowanie modelu oraz metody projektowania

uklad6w bezprzewodowego przesylu energii elektrycznej bazujqcych na rezonansowych

kaskadach cewek sprzg2onych magnetycmie. Zskres rozpriwy obejmuje: - analizg

teoretycznq ukladu skladajqcego sig z falownika, kaskady cewek oraz prostownika,

- opracowanie modelu oraz metody projektowania uklad6w bazuj4cych na kaskadach cewek,

- weryfikacjg eksperymentaln4 modelu oraz metody projektowania, - badania laboratoryjne.

OkreSlony cel rozprawy i zadania szczeg6lowe sE waire ze wzglgd6w poznawczych oraz

aplikacyjnych. Dzialania podjgte przez Doktoranta s4 aktualne i wptywajq pozytywnie na

rozw6j elektrotechniki.
Zaloienia szczeg6lowe poczynione w rozprawie to: - uklady bezprzewodowego przesylu

energii elektrycznej banj4 na kaskadach cewek o czqstotliwoSciach pracy w zakresie od 100

do 500) kJlz, - analiza teoretyczna i pomiary laboratoryjne prowadzone sq dla stan6w

ustalonych, - cewki sq cewkami plaskimi, - cewki charakteryzujq sig zbli2onymi paramemmi

geometrycmymi i elektrycznymi, - rozrnieszczenie cewek jest wsp6losiowe i r6wnomieme,
- nie uwzglgdnia sig wplywu migdzyzwojowych pojemnoSci, - obliczenia numeryczne

prowadzone sq w programie Matlab, - eksperymenty laboratoryjne przeprowadzone bgd4 dla

mocy wyj5ciowej 100 W przy czgstotliwoSci pracy 350 kHz.

W roz&iale 2 Stan aktualny zagadnienia Autor przedstawia rys historyczny

bezprzewodowego przesytu energii elektrycznel oraz przyklady jego zastosowari w
elektronice uzy.tkowej, motoryzacji i medycynie. Doktorant charakteryzuje topologie

dotychczas stosowanych uklad6w, ich wady i zalety. Nastgpnie opisuje uklady wielocewkowe

i zasadg przesylu energii elektrycznej z wykorzystaniem kaskady cewek. Autor stwierdza, 2e

mo2liwy jest efektywny, bezprzewodowy przesyl energii elektrycznej na wzglgdnie du2e

odleglodci, stosuj4c dodatkowe cewki podrednicz4ce. Odnosz4c sig do przeprowadzonej

analizy ir6del literaturowych, zdaniem Autora novum rozprawy doktorskiej stanowi4:
. opracowanie modelu oraz metody projektowania uklad6w bezprzewodowego przesylu

energii elektrycznej bazuj4cych na rezonansowych kaskadach cewek sprzgZonych

magnetycznie,
. scharakteryzowanie podstawowych wla6ciwo5ci rezonansowych kaskad cewek

sprzgZonycb magnetycznie, kt6rego wynikiem jest kompendium informacji na temat tego

typu rozwiqzan,
. badania laboratoryjne wlaiciwoSci uklad6w bezprzewodowego przesylu bazui4cych na

rezonansowych kaskadach cewek sprzg2onych magnetycmie,
. analiza wybranych zagadnieri dotycz4cych systemu bezprzewodowego przesylu w

odniesieniu do ladowania zasobnika energii elektrycznej, w tym opracowanie i
przeprowadzenie badan laboratoryjnych.
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W rozdziale 3 (Waiciwoici podTespoldw ukladu)
W rozdziale tym Autor opisuje kolejno: falownik pracujqcy w klasie D oraz DE w

warunkach suboptymalnych lub optymalnych, kaskadg cewek, formuluje przy tym og6lne
zaleZnodci opisujEce sprawnoS6 kaskady, indukcyjnodci, rezystancje i dobroci poszczeg6lnych
cewek oraz wsp6lczynniki sprzjLen migdzy poszczeg6lnymi cewkami. Kolejnym
podzespolem opisywanym w tym rozdziale byl prostownik z pojemnoSciowym filtrem
wyjSciowym i obci42eniem rezystancyjnym.

Istotnym punktem tego rozdzialu jest analiza uptl.wu iloczynu wspolczynnika sprzgilenia
magnetycznego i dobroci cewek (,tp) na sprawnoSci kaskady. Przedstawione zostaly
charakterystyki sprawnodci kaskady w funkcji iloczyru kQ otaz charakterystyki
wspolczynnika k w funkcji wsp6lczynnika wypelnienia S uzwojenia przy r6Znych wartoSciach
odlegloSci migdzy cewkami. Wyznaczone analitycznie charakterystyki Doktorant
zweryfikowal eksperymentalnie buduj4c stanowisko labomtoryjne. Uzyskane analitycznie i
eksperymentalnie wyniki wykazywaly duzq zbieznoSd. Istotnym wynikiem tego rozdziatu s4

wnioski wynik aj4ce z przebiegu tych charakterystyk. W rozdziale tym Doktorant
scharakteryzowal takze ir6dla strat mocy w analizowanym ukladzie

W rozdziale 4 (Model ukladu) om6wtone zostaly dwa modele: uproszczony i zlo2ony.
Model uproszczony opracowywany jest wykorzystuj4c metodg symboliczn4 i sprowad"ajqc
analizg ukladu bezprzewodowego przesytu energii elektrycznej do analizy obwodu AC.
Analiza wlaSciwoSci ukladu ze wzglgdu na mo2liwoSi wyst4pienia wyilszych harmonicznych
napi96 i pr4d6w jest w tym przypadku calkowicie pomijana. Z kolei model zlo2ony ukladu
bazuje r6wnie2 na metodzie symbolicznej, ale dodatkowo wykorzystuje zasadg jej superpozycji

dla pierwszej i wy2szych harmonicznych. W przlpadku obu modeli opracowane zostaly

analityczne modele bezwzglgdne ukladu, kt6re po wprowadzeniu odpowiednich wielkoici
odniesienia sprowa&ono do modeli wzglgdnych, uzyskuj4c ich wigkzq uniwersalno6i.
Zastosowanie kt6regokolwiek z opracowanych modeli w procesie projektowania ukladu
wymagalo zastosowania nangdzi komputerowych. W rozprawie wykorzystywane bylo
irodowisko Matlab.

W rozdziale 5 (Metoda projektowania uhlada) Autor przyjmuje zalozerla upraszczaj4ce

- cewki kaskady posiadaj4 jednakowe parametry geometrycme i elektryczne, a ich
rozmieszczenie jest wsp6losiowe i r6wnomieme. Caty proces projektowania sprowadza do
okreilenia optymalnych ze wzglgdu na sprawno5i wzglgdnych reaklancji cewek
i kondensator6w. Autor proponuje trzy sposoby doboru kondensator6w obwod6w
rezonansowych: - metodg ,,nC', w kt6rej zmiennymi decyzyjnymi funkcji celu s4 reaktancje
cewek oraz kondensator6w, przy czym pojemno5ci poszczeg6lnych kondensator6w mog4 byd
r62ne, - metodg,,JC', w kt6rej zmiennymi decyzyjnymi funkcj i celu s4 reaktancje cewek oraz
kondensator6w, przy czym pojemnoSci przyjmuj4 trzy wartoSci, - metodg rezonansu, w kt6rej
zmiennymi decyzyjnymi funkcji celu sq reaktancje cewek a pojemnosci kondensator6w
dobiera sig z warunk6w rezonansu. Nastgpnie Autor por6wnuje ze sobq te trzy metody
projektowania i dochodzi do interesuj4cego wniosku, 2e sprawnodci kaskady uzyskane dla
metody rezonansu w por6wnaniu ze sprawno5ciami otrzyrnanymi dla metod ,,nC' i ,,3C' s4
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zawsze nizsze. Innym istotnym zagadnieniem opisanym w tym rozdziale s4 tzw. uog6lnione

charakterystyki projektowe, kt6re ilustruj4 relacje pomigdzy liczb4 cewek kaskady a

uzyskiwanq sprawnoSci4. Ponadto, charakterystyki te umo2liwiajq dob6r warto3ci parametr6w

kaskady, w tym pojemnoSci kondensator6w rezonansowych dolqczanych do cewek.

W rozdziale 6 (Analiza wloiciwoici ukladu) przeprowadzono analizg wptywu wybranych
parametr6w ukladu bezprzewodowego przesylu najego wlaSciwo5ci. Badano wplyw:
- zmian dobroci wlasnej cewek oraz liczby cewek kaskady, - zmian rezystancj i obci42enia,
czgstotliwoSci pracy oraz indukcyjno6ci wlasnej cewki, - wyZszych harmonicznych napigi i
pr4d6w powodowanych dol4czonym do wyjScia kaskady cewek prostownika na wlaSciwo6ci
ukladu bezprzewodowego przesylu. Prowa&ono pny tym optymalizacjg ze wzglgdu na
uzyskanie jak najwy2szej sprawno5ci.

W roz&iale 7 (Uklad bezprxewodowego prx,esyla energii ele*trycate) przedstawiono

laboratoryjny uklad bezprzewodowego przesylu energii elektrycznej z rezonansowq kaskad4

cewek sprzg2onych magnetycznie, kt6ry opracowany zostal na podstawie charakterystyk

projektowych (z rozdz.. 5). Om6wiono kolejno wszystkie bloki funkcjonalne tego ukladu.

Rozdzial zawiera schematy ideowe oraz zdjgcia wykonanych przez Doktoranta podzespol6w. W

rozdziale tym zostaly zaprezentowane wyniki badari laboratoryjnych w postaci oscylogram6w,

charakterystyk i tabel. Zamieszczono tak'2e zdjgcia termowizyjne ukladu w czasie jego pracy.

Uzyskane pomiarowo parametry ukladu w pelni potwierdzajq poprawno6i opracowanego

modelu uproszczonego i modelu zlo2onego oraz praktyczn4 przydatnoSi metody projektowania

tego typu uklad6w (rozdz. 5).

W rozdziale 8 (Syslem bezprzewodowego pr4,esylu energii elektryc4,ne) skoncentrowano

sig na wla3ciwoSciach i dostosowaniu rezonansowej kaskady cewek sprzgZonych magnetycznie

do bezprzewodowego ladowania zasobnika energii elektrycznej. Wyja6niono przykladowe trzy

metody ladowania zasobnika, a nastgpnie na przykladzie wybranej metody om6wiono koncepcjg i

realizacjE systemu oraz przeprowadzono jego badania laboratoryjne. Rozpatrywane trzy metody

ladowania kondensatora jako zasobnika energii to metody: - stalego pr4du, - stalej mocy

wyjiciowej, - stalej rezystancji dynamicznej. Por6wnano proces ladowania kondensatora dla tych

trzech metod. Okredlono. kt6ra z metod jest najszybsza, oraz kt6ra z metod zapewnia najwyzszq

sprawnoS6 systemu. System do bezprzewodowego przesylu energii do ladowani zasobnika r62ni

sig od prezentowanego w rozdziale 7 ukladu tym, ze dla jednej z metod ladowania za

prostownikiem wyjSciowym kaskady znajduje sig dodatkowy przeksaattnik (typu SEPIC)

umo2liwiaj4cy ladowanie zgodnie ze sposobem zapewnienia stalej mocy wyj6ciowej. W rozdziale

tym znajduj4 sig takze wyniki badaf laboratoryjnych dotyczqce calego systemu ladowania,

l4cznie z dodatkowym przeksztahnikiem wyjSciowym.
0

W roz&iale 9 (Podswnowanie kortcowe i wnioski) Autor stwierdza,

nealizowany , przedstawia naj wa2niej sze wnioski wynikaj qce z pracy

najwa2niejsze osi4gnigcia.

2e cel pracy zostal

i wymienia swoje
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Rezonansowe kaskady cewek sprzg2onych magnetycznie do bezprzewodowego przesylu

energii elektrycznej znajduj4 zastosowanie jako systemy zasilania w szczeg6lnoSci tam, gdzie

wymagana jest separacji galwaniczna ze wzglgdu na wystgpuj4ce wysokie napigcia (rzgdu

dziesi4tek i setek kV). O nowatorstwie rczwi4zai i potrzebie prowadzenia badan w tej

tematyce Swiadcz4 badania jakie autor przeprowa&il jako pracownik Politechniki Sl4skiej w
Gliwicach na fizecz Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie. Uwetlam, 2e

tematyka przedstawiona przez Doktoranla nie byla w Polsce dot4d przedmiotem bada6, co

stanowilo waZny bodziec motyruuj4cy podjgcie prac badawczych.

Jak dot4d opublikowano stosunkowo niewiele wynik6w badan rezonansowych kaskad

cewek sprzg2onych magnetycznie, a uklady te byty przedmiotem niniejszej rczprary
doktorskiej. Bior4c pod uwagg znaczenie i potrzebg dynamicmego rozwoju tych urz4dzeri

uwaZam, 2e wyb6r tematyki badan jest zasadny i wlaiciwy, zar6wno z powod6w
pomawczych, jak i aplikacyjnych. Wybrany temat rozprawy wycho&i naprzeciw

zaspokojeniu potrzeb gospodarki, a wyniki dotychczasowych badan Autora rozprawy
pokazuj4 mo2liwoSci zastosowaf praktycznych podnosz4c rangg badan. Problematyka

zwi7zana z realizowanym tematem jest aktualna. Znalazla ona odzwierciedlenie w tytule,
kt6ry zrozumiale i komunikatyrvnie okeSla zawartoS6 rozprawy. Zar6wno analiza teoretyczna
jak i wyniki zaprezentowane w rozprawie mog4 byd pomocne w projektowaniu

nowoczesnych urz4&eri z rezonansowymi kaskadami cewek sprzg2onych magnetycznie.

3. Uwagi do dyskusji

- Strona 64, akapit dotyczqcy ,,metody rezonansu".

Autor nie skomentowal czy w tej meto&ie chodzi o rezonans pojedynczych cewek z
pojedync4rmi kondensatorami (indl"widualnie obliczany dla kazdego ogniwa bez

uwzglgdniania sprzgzeri magnetycznych) czy chodzi o rezonans z cewkami, dla
kt6rych wystgpuj 4 sprzgiefia?
Proszg Autora o ustosunkowanie sig do powy2ej sformulowanych wqtpliwoSci.

- Strona 64, rysunek 5.2 a).

Inne metody (nC, 3C) ni2 metoda rezoluursu charakteryzujg siQ wyzszq sprawno6ci4

dla liczby cewek > 5. Z czego to wynika? Jakie s4 podstawy fizyczne tego zjawiska?

Proszg Autora o wyjaSnienie i uzasadnienie tego zjawiska.

- Stroni 69, 70 i 71, rysunki od 5.7 do 5.10 i podpisy pod tymi rysunkami.
Pod rysunkiem 5.7 jest: ,,.Charakterystyki wzglgdnej reaktancji ldr. cewki w funkcji
odlegloSci h' oraz liczby n cewek (S = 0,6)".
Podpis pod rysunkiem wydaje sig by6 blgdny. Poniewa2 na osi odciQtych jest liczna

cewek z natomiast na osi rzgdnych jest ft*, powinno wigc byi raczej: Charakterystyki

odleglodci i- w funkcj i liczby cewek n dla stalej wzglgdnej reaktancji )f1.
Poza tym Autor nie napisal co omaczaj4liczby ptryporzqdkowane do poszczeg6lnych

linii. Moma sig domy6lai z tre6ci podpisu pod rysunkiem, 2e liczby te oznaczaj7

wzglgdn4 reaktancjg cewek. Mam jednak wqtpliwo6ci, czy rzeczywiScie tak jest, bo

np. dla linii oznaczotej liczb4 50, dla n: 4, nawet dla cewek nie oddalonych od siebie

(Alr=0) calkowita indukcyjno6i (i reaktancja) zespolu cewek wzroslaby jedpie 16
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4. Uwagi szczegrilowe

W rozprawia brak jest streszczeri w jgzyku polskim i angielskim oraz

wyszczeg6lnionych sl6w kluczowych.
Strona I 1, rysunek I .1 . Jest: ,,czterocewkowe".
W tek5cie rozdziah nie ma informacji dlaczego wyr6zniono kaskady czterocewkowe,

a nie np. trzycewkowe? Wydaje sig to dziwne, gdy2 na rysunku 2.1 pokazano kaskadg

z jedn4 cewk4 poSrednicz4cq, a wigc uklad 3 cewkowy.

Strona 23, podrozdzial 2.2.2,liria 10i ll podrozdziafu.

Jest: ,,uklady czterocewkowe - w odr62nieniu od uklad6w dwucewkowych zawieruiq
one dodatkowe dwie cewki poSrednicz4ce... ,,

Komentarz jak powy2ej. Dlaczego wy6iniono kaskady czterocewkowe, a nie np.

trzycewkowe ...?
Strona 24, rysunek 2.6 i podpis pod tym rysunkiem.
Jest: ,,Uklady czterocewkowe: a) niskoczEstotliwoSciowy t801, b)

wysokoczqstotliwo5ciowy[27]". I

Na rysunftu 2.6 a) moina zauwaLy(, jedynie dwie cewki, a nie cztery. Byi moze dwie
dodatkowe cewki s4 ukryte wewnqtrz zaprezentowanych na rysunku, ale tego

wyralnie nie widad.

Strona 29, linie od 7 do I I od g6ry.

Jest: ,, ... zakladajqc, 2e:

- prqd wyjSciowy falownikajest sinusoidalny,

- rezonansowa kaskada cewek sprzg2onych magnetycznie zasilana jest ze 2r6dla pr4dt
lub napigcia sinusoidalnego i obciqzona rezystancj4,
- prostownik zasilany jest ze 2r6dla pr4du sinusoidalnego."

Tak postawione zalo2enia albo sig dubluj4 (zat. 1 z2) albo sig wykluczaj4 (zaloieria 2

o
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raq, a nie 50. Proszg Autora o klarowne wyja{nienie tego, co przedstawia rysunek
5.7.

Dotyczy tre6ci calej pracy.

Nie uwzglgdniono zachowania sig ukladu w stanach skrajnych: zwarcia i rozwarcia
obciE2enia. Taka analiza bylaby interesuj4ca. Ponadto charakterystyka wyj6ciowa
U=f(|, kt6rej doktorant nie zaprezentowal bylaby bardzo przydaura ze wzglgdu na

mo2liwoici aplikacyjne oraz mo2liwoici uszkodzef ukladu spowodowane zmianami
obciqzenia. Proszg doktoranta o uslosunkowanie sig do powy2szych kwestii.
Strona 127. I i 2 linia od dotu.

Jesl: ,,Wyboru przeksaattnika typu SEPIC dokonano przede wszystkim z uwagi na

pr4dowy charakter wejScia tego przeksztaltnika - dlawik I1 ...".
Dlaczego mial byi prqdowy charakter wej5cia, skoro m6gl byi napigciowy. Przecie2 i
tak byl obecny w ukladzie kondensator Co gwarantuj?cy napigciowy charakter

wyjScia kaskady (wej6cia przeksztaltnika). Mo2na wigc bylo zastosowa6

przeksztahnik obniiajqco podryzszal4cy zjednym dlawikiem. Proszg Autora o

uzasadnienie tego wyboru.



i 3). Brakuje tu komentarz4 2e posz.czegilne zalo2eria dotycz4 r62:nych

analizowanych topologii, np. z prostownikiem lub bez.

Strona 30, 5 i 6 linia podrozdziafu 3.1.

Jest: ,,Falownik sklada sig z nastgpujqcych element6w: . zr6dla napiEcia stalego E ..."
Zr6dlo napigcia stalego nie jest elementem falownika.
Strona 30, 5 i 13 linia podrozdzialu 3.1.

Jest: ,,Falownik sklada sig z nastgpuj4cych element6w: ... ' wyjiciowego,
szeregowego obwodu rezonansowego RLC.".
Obw6d wyjSciowy nie jest elementem falownika.
Shona 47, 1 linia od dolu.

Jest: ,, .. . stanowi calkowite straty mocy P1 tranzystor6w.".
Autor nie skomentowal, czy chodzi o straty mocy w tranzystorach l4cznie ze stratami
w diodach pasoZyniczych, czy bez uwzglgdnienia tych diod.
Strona 67 i 68, podpisy pod rysunkami (takZe kolejne strony i podpisy pod rysunkami
przedstawiaj 4cymi charakterystyki).
Jest: ,,Charakterystyki sprawnoSci ry1 w funkcji odleglodci h* oraz liczby n cewek ... ,,.

To nie s4 charakterystyki sprawnoSci (na osi rzgdnych nie jest sprawno66 tylko
wzglgdna odlegloS6 przekazywania energii). S4 to wigc charakterystyki wzglgdnej
odlegloSci przekazyvarua energii w funkcji liczby cewek przy zalo2onych wartoSciach
sprawnodci.

Strona 74, 6 linia akapitu, od g6ry.

Jest:,,...2e wzglgdu na pr4du ...". Btqd jgzykowy.

Strona 85, od 3 do 5 linii od g6ry strony.

Jest: ,,Zaklada sig, 2e zmiany czgstotliwoSci nie wplywaj4 na zmiang dobroci cewek,
czyli stosunek reaktancji do rezystancji cewki pozostaje staly.".
Jest to dyskusyjne i wydaje sig blgdne. Q--2nJL/R. Je(li l? nie jest proporcjonalne dol
(a w heSci nie wspomina sig o takiej zale2nodci R(fl) to zaloilenie takie jest blgdne.
Strona 94, od 17 do 19 linii od g6ry.

Jest:,,Pierwszy efekt dotyczy zmiany charakteru obci?Zenia kaskady dla pierwszej
harmonicmej napigcia i pr4du uyjSciowego, z rezystancyjnego na rezystancyjno-
indukcyjny."
Nie udowodniono tego np. pokazujqc przebiegi uzyskane podczas symulacj i.
Strona 106, 12 linia od g6ry.

Jest: ,,Kazda cewka kaskady ma dol4czony szer€gowo kondensator rezonansowy...".
Stwierdzenie jest blgdne. Cewki rezonansowych obwod6w poSredniczqcych maj4
kondensatory dol4czone r6wnolegle.

Strona 120, wz6r (8.1).

Wz6r jest blgdny. Brakuje wartoSci poczqtkowej napigcia kondensatora dla r = 0.

5. Podsumowanie

Po zapoznaniu sig z zakresem badari naukowych i wnioskami zawartymi w recenzowanej

rozprawie uwa2am, 2e stanowi ona oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego w
oparciu o opracowania projektowe i konstrukcyjne - jakim jest analiza, projektowanie i
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zastosowanie rezon.msowych kaskad cewek sprzg2onych magnetycznie do bezprzewodowego

przesylu energii elektrycznej. Uwaiam, 2e dostrzeLone usterki nie majq duiego wplywu na
og6lnq, dobry ocenQ pracy. Dotycz4 one przede wszystkim blgd6w redakcyjnych lub bl9d6w
spowodowanych niejednoznacznodciami redagowanego tekstu pracy.

Zawarte w recenzowanej rozprawie rczwaiaria teoretyczne i badania symulacyjne,

potwierdzone wynikami badan eksperymentalnych, wskazuj4 na szerokie mo2liwo6ci ich
praktycmego zastosowania. Autor wykazal siE duzyrn zasobem wiedzy teoretycznej,

szczegolow4 znajomo5ci4 zAgadnieri. objgtych tematyk4 pracy oraz dobr4 majomofui4
literatury specjalistycznej. Jego przygotowanie badawcze zaowocowalo umiejgtno6ciami

wykorzystania specjalistycznego oprogrirmowania i aparatury pomiarowej. Wszystko to

Swiadczy o umiejgtnoici Autora do prowadzenia badari naukowych pozwalaj4cych

rczsz*;rqd wiedzg dotycz4c4 uprawianej dyscypliny naukowej.

Tre6i rozprawy jesl zrozumiala, zawiera niezbgdne sformulowania, zastosowana

terminologia jest prawidlow4 a przyjgty spis omaczeri, skr6t6w i symboli jest c4telny.
Liczne rysunki ilustruj4 omawiane zagadnienia. Podsumowuj4c naleZy stwierdzid, 2e badania

przeprowadzone przez mgra in2. Krystiana Franig s4 celowe i przydatne zar6wno w sensie

poznawczym jak i dla gospodarki narodowej. Stwierdzam, 2e postawiony w pracy cel, dzigki

zastosowanym metodom badawczym i opracowaniu nowych rozwiqzan technicmych, zostal

osiqgnigty.

Za oryginalne i najistotniejsze osi4gnigcia Autora, kl6re stanowi4 uzupelnienie

wspolczesnej wiedzy z zakresu elektrotechniki uwaZam:

o okre6lenie najkorzystniejszych parametr6w jakimi powinny charakteryzowad sig cewki

kaskady ukladu bezprzewodowego przesytu energii elektrycznej (wsp6lczynnik

sqzgienia" dobro6, wsp6lczynnik wy'pelnienia),

o opracowanie modeli: uproszczonego i zlohonego, uwzglgdniaj4cego harmonicme pqdu
wyjSciowego kaskady cewek, opracowane modele to modele bezwzglgdne oraz wzglgdne

ukladu (bez j ednostek),

o opracowanie metody projektowania ukladu bezprzewodowego przesyfu energii bazuj4cej

na modelu uproszczonym (spo5r6d trzech zaproponowanych metod wskazano jednq jako

rrajlepsz4 zs wzglgdu na przyjgte kryteria),

o zaprojektowano, skonstruowano i przebadano laboratoryjny uklad bezprzewodowego

przesylu energii elektrycznej z rezorvrnsow4 kaskad4 16 cewek sprzg2onych

magnetycznie,

o zaprojektowano, skonstruowano i przebadano laboratoryjny system bezprzewodowego

przesylu energii elektrycznej z rezonansowq kaskadq cewek sprzgZonych magnetycznie

stui4cy do ladowania zasobnika energii. System laboratoryjny zzwieral dodatkowy
przeksztahnik DC/DC typu SEPIC wraz z ukladem pomiarowo-steruj4cym, kt6rego

zadaniem byla stabilizacja obciqzenia kaskady.

6. Wniosek

Przedstawione w rozprawie doktorskiej pt. Rezonansowe koskady cewek sprzgZonych

magnetycznie w bezprzewodowym przesyle energii elehrycznej zagadnrenia zwi4zane z
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analizq badaniami i zastosowaniem tego typu urzq&efl nale2y vzna(, za istotne pod
wzglgdem naukowym, jak i w procesie ich analizy i projektowania.

Pan mgr inz. Krystian Frania wykazal sig dobr4 znajomoSci4 badanych zagadniefi oraz
umiejgtnoici4 formulowania i rozwipywania problem6w naukowych.

Wedlug mojej oceny, przedstawiona rozprawa spelnia wymagania stawiane rozprawom
doktorskim zgodnie z ustaw4 z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym ... (z p6iniejsrymi zmianami) w odniesieniu do dyscypliny elektrotechnika.
Wnioskujg o dopuszczenie mgr ini. Krystiana Frani do publicznej obrony rozprawy
doktorskiej przed Radq Wydziatu Elektrycznego Politechniki Shskiej.

Jan Muiko
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