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1. wstqp i aktualnoid tematyki

Rozprawa doktorska Pana mgr ini. Krystiana P. Frania zatytulowana ,, Rezonansowe kaskady cewek

sprzq2onych magnetycznie w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej" jest napisana w jqzyku

polskim, obejmuje L55 stron ijest po6wiecona zagadnieniom bezstykowego przesylania energii

elektrycznej na wzglqdnie du2e odlegloici za pomocQ rezonansowej kaskady cewek sprzq2onych

magnetycznie. Taki przesyl energii powinlen cechowai siq jak najwy2szq sprawno6ciq i niezawodno6ciq.

W praktyce mo2na go zrealizowai za pomocq falelektromagnetycznych, gdzie mo2na wyr62nii uklady

dwu lub wielocewkowe zasilajEce jeden lub wiele odbiornik6w:

. Nierezonansowe;

. Rezonansowe.

Autor skupil uwagq na ukladach cewek kaskadowych. Nale2y podkre6lid fakt, 2e przedstawione w

rozprawie badania opierajq slq na wynikach prac badawczo-rozwojowych wykonanych w ramach

wsp6lpracy z przemyslem, w kt6rych Autor badat miqdzy innymi sposoby optymalizacjl sprawno6ci

oraz mo2liwoSi zwiqkszenia niezawod no6ci. Dlatego poruszana tematyka jest aktualna a prezentowa na

rozprawa wnosi oryginalne elementy.
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Zakres i o96lna charakterystyka rozprawy

Autor rozprawy nie sformulowal tezy. Zamiast tego definiowal nastqpujqce cele pracy:

ustalenie stonu oktuolnego w zokresie metod bezprzewodowego przesylu energii elektrycznei zo

pomocq cewek sprzq2onych mognetycznie, w szczeg6lnotci metod umoiliwioiqcych

bezprzewodowy przesyl no wzglqdnie du2e odlegloici,

schorokteryzowonie podstowowych wloSciwoici rezononsowych koskod cewek sprzgionych

mognetycznie, ktorego wynikiem jest kompendium informocji na temot tego typu rozwiqzoi,

zoproponowonie systemotyki metod bezprzewodowego przesylu energii i elektrycznei

wykorzystujqcych cewki sprzqzone mognetycznie,

oprocowonie modelu oroz metody projektowonio uklod6w bezprzewodowego przesylu energii

elektrycznej {4} bozujqcych no rezononsowych koskodoch cewek sprzqionych mognetycznie,

Drzednolizowonie moiliwoici i okreilenie wloiciwoici bezprzewodoweoo orzesvlu eneroii

elektrvcznei zo oomoco cewek sprzeionvch moonetvcznie no wzolednie duie odleqtoici -
zosodniczv cel ro rowv doktorskiei.

przeprowodzenie bodoti loborotoryjnych wybronych uklodiw bezprzewodowego przesylu

energii elektrycznej bozujqcych no koskodoch cewek".

Autor konsekwentnie dqiy w pracy do zrealizowania powyiszych zadarl, postugujqc siq wszystkimi

dostqpnyml na rzqdziami naukowymi: teoretyczno-analitycznym, modela mi i badan iami symulacyjnyml

oraz eksperymenta lnym i.

Na prace sklada siq spis tre6ci, wykaz wainiejszych oznaczei oraz termin6w, dziewiqi rozdzial6w i

literatura. W rozdziale 1, wprowadzajQcym, om6wiono skr6towo motywacjQ oraz przedmiot icel

rozprawy. Przedstawiono, zakres, zalo2enia i strukturq pracy. W rozdziale 2 Autor om6wil aktualny stan

wiedzy, zaczynajqc od rysu historycznego, podzialu uktad6w bezstykowego przesylu energii,

wyr62niajac uklady dwucewkowe i wielocewkowe, wskazujqc ich zastosowania. Rozdzial 3 jest

po(wiqcony skr6towemu opisowi podzespol6w ukladu, w sktad kt6rego wchodzq jednofazowy

mostkowy falownik klasy DE, kaskada cewek o zewnqtrznej Srednicy 15 cm oraz jednofazowy

mostkowy prostownik diodowy z filtrem C. Podano tutaj zaloienia do obliczania sprawno(ci ukladu. W

rozdziale 4 i 5 Autor przedstawil spos6b modelowania i metodq projektowania ukladu. Natomiast w

rozdziale 6 przedstawiono analizq wlafciwo6ci ukladu przy zmianach: dobroci Q cewki, liczby n cewek,

zmiany rezystancji obciqienia RL(AC), zmianie czqstotliwo(ci f, zmianie indukcyjno(ci L cewki oraz

zbadano wplyw obecnoici wyiszych harmonicznych. Rozdzialy 7 i8 opisuja budowq isterowanie

systemu bezprzewodowego przesylu energii elektrycznej. Rozdzial 9 Autor po6wiQcil na
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podsumowanie i wnioski koicowe z przeprowadzonych prac. Literatura obejmuje U,4 pozycji, ptzy

czym w 4 mgr ini. K. Frania jest wsp6lautorem lub autorem.

2. Uwagi o96lne

Do uwag dyskusyjnych, o96lnych, kt6re nasunqly mi siq w czasie opracowywania recenzji nale2q:

1) Autor sformulowal cele rozprawy, brakuje w niej tezy. Proszq o sformulowanie tezy rozprawy.

2) W rozdziale 3 Autor pisze, 2e ,,przedstawlono optymalnq i nieoptymalnE pracq falownika klasy

OE ..." , czy byty przeprowadzone badania jak zachowuje siq zaproponowany przez Autora

uklad?

3) W podsumowaniu rozdzialu 5 Autor pisze, 2e nie ma koniecznoici przeprowadzania

numerycznej optymalizacji zamiast tego parametry ukladu mogq byt odczytane ze wzglqdnych

charakterystyk umieszczonych w rozdziale 5.2. Nasuwa siq pytanie jakie sq wady i zalety

takiego podejScia? Czy Autor por6wnywat uzyskane wyniki z wynikami optymalizacji

numerycznej? JeZeli tak, to pod jakim wzglqdem wykonano por6wnanie?

4) Na stronie 97 moina znaleli informacjq, 2e sterowanie falownika odbywalo siQ z generatora

funkcyjnego? Czy takie sterowanie bylo uiywane w czasie badad? Jeieli tak, to jakie byly wady

i zalety takiego rozwiazania?

5) Nasuwa siQ pytanie, czy stosowanie kondensator6w elektrolitycznych w obwodzie gl6wnym

bylo konieczne i dlaczego?

6) W por6wnaniu metod ladowania na stronie 124 Autor pisze, ie metoda 2 wymaga

zastosowania,,odpowiednio sterowanego przeksztaftnika" a metoda 3,,dla zachowania pracy

optymalnej wymaga dodatkowe(go) sterowania" . Proszq o podanie jakiego sterowaneBo

przeksztattnika/metody sterowania przeksztattnikiem Autor u2yl w przypadku badan

metody 2. W przypadku metody 3 proszq wyjaSnid pod jakim wzglqdem byla praca optymalna

ijakie dodatkowe sterowanie zostalo u2yte.

7) Czy przebiegi na rys. 7.20 i8.16 sa identyczne?

8) W wnioskach kofcowych na stronie 148 Autor napisat: ,,System bezprzewodowego przesylu

podczas calego procesu ladowania kondensatora pracowal optymalnie". Proszq podai pod

jakim wzglqdem system pracowal optymalnie?
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3. Uwagi szczego'lowe

Redakcja rozprawy doktorskiej jest w wiqkszo6ci staranna. Autor pisze w spos6b skr6towy i

klarowny o skomplikowanych zagadnieniach. Miejscami jednak nie ustrzegt siq pomylek

edytorskich, jqzykowych i stylistycznych. W ponizszej tabeli zestawiono wybrane:

4. Ocena rozprawy

Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-doSwiadczalny i stanowi oryginalne

poglqbienie wiedzy na temat bezstykowego przesylu energii elektrycznej. Autor wykazal siq bardzo

dobrq znajomo6ciq tematyki.

za osiagniecia wlasne Autora rozprawy uznajq:

/ zdefiniowanie dw6ch modeli analitycznych: uproszczonego i zlo2onego oraz opracowanle

metody projektowania na podstawie charakterystyk projektowych opracowanych przez

Autora.

/ Przeanalizowanie wla6ciwoici zaprojektowanego ukladu. Jego budowa i weryfikacja

laboratoryjna potwierdzajEca wcze(nlejsze rozwaiania teoretyczne.

Godnym uwagiiest fakt,2e wiqkszo6i materialu rozprawy zostala wykonana w ramach wsp6lnych

projekt6w z przemystem i stanowi ich podsumowanie. Autor, opublikowal na ten temat 4 prace w

Przeglqdzie Elektrotechnicznym.

5. Wniosek kofcowy

Rozprawa doktorska mgr in2. KRYSTIANA P. FRANIA nt- ,,Rezononsowe koskody cewek sprzg2onych

mognetycznie w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej", niezale2nie od uwag krytycznych

wymienionych powyzej stanowi dow6d dojrzaloSci i samodzielnoSci doktoranta. Uwaiam, 2e

zaprezentowane prace wnosza istotny wklad do zagadnie6 zwiqzanych z bezstykowym przesylem

energii na wzglqdnie du2e odleglo(ci. Przedstawione wyniki w spos6b istotny mogq przyczynii siq do
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Nr str. Linio lub numer

r6w./rys./tob.

Uwogi

10 3 od dotu wsp6lczyn nika

27 11 od dolu o5rodkach

64 11od g6ry przesytu energii elektrycznej



dalszego rozwoju teorii i praktyki bezstykowego przesylu energii. Autor jednoznacznie potwierdzil, ie

opanowal teoriq dotyczaca problemu. Dokonal analizy i potrafi zastosowai uzyskane wyniki w

praktyce, wykorzystujqc przy tym nowoczesne narzqdzia m ikroprocesorowe (myRlO) oraz

potwierdzajqc tym samym swoja dojrzalo(i naukowe.

W Swietle powyZszego potwierdzam, ie recenzowana przeze mnie praca spelnia wszystkie warunki

iwymagania stawiane rozprawom doktorskim okreilone przez obowiQzuiace ustawe o stopniach i

tytulach naukowych w zakresie dyscypliny elektrotechnika iwnioskulq o jej dopuszczenie do

publicznej obrony. Ponadto, z uwagi na calo5clowe opracowanie zagadnienia oraz pelen cykl badawczy

obejmujqcy analize ioryginalne rozwiqzania oraz badania systemu na stanowisku laboratoryjnym

zbudowanym przez Autora, wnoszq o wyr6inienie opiniowanej rozprawy.

ct2!,LK//erk
Morek.losiiski
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