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Recenzja rozprawy doktorskiej
Pana mgra in2. Zygmunta Kowalika

nt.,,Opracowan ie metod pom iarowej identyfikacji pa rametr6w
hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika

elektromechanicznego umo2liwiajqcych jego zastosowanie w ukladzie
sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM,,

1. Podstawa formalna opracowania recenzji

Podstawg formalnq opracowania recenzji jest pismo Dziekana wydzialu
Elektrycznego Politechniki Slqskiej prof. dr hab. in2. pawla sowy RE 43stB)t17t1g,
z dnia 26 wrzesnia 2018 r., zlecajqce wykonanie recenzji dr hab. in2. Dorocie
Stachowiak.

Praca doktorska zostala zrealizowana na Wydziale Elektrycznym politechniki
Slqskiej. Promotorem pracy jest dr hab. in2. wojciech Burlikowski, a promotorem
pomocniczym, dr in2. Grzegorz Klapfia.

2. Ocena wyboru tematu i celu pracy

w ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie na przetworniki elekkomechaniczne
o cotaz to lepszych parametrach funkcjonalnych, charakteryzujqcych zar6wno
statyczne jak i dynamiczne stany ich pracy. Silniki reluktancyjne ze wzglqdu na
prostq budowg, du2q wgrzymalo66 mechanicznA i wysokq sprawnoSd sq coraz
czq6ciej stosowane w przemySle jako alternatywa do silnik6w indukcyjnych.

Rozwoj przetwornikow elektromechanicznych, w tyrn synchronicznych silnikow
reluktancyjnych (synRM), uzale2niony jest z jednej strony od doskonalenia metod
symulacji stan6w pracy, projektowania oraz optymalizacji, z drugiej strony wiq2e siq
z rozwojem podzespol6w elektronicznych, techniki cyfrowej oraz opracowaniem
coraz efektywniejszych algofim6w sterowania. Autor pracy dobrze wpasowal siq
w nurt prowadzonych aktualnie badari. postawil tezg, Ze ,,mo2liwe jest
sformulowanie hamiltonowskiego modelu matematycznego maszyny SynRM w
oparciu o dane pochodzqce z pomiaru, a nastgpnie wykorzystanie takiego
modelu w systemie sterowania tej maszyny."

Autor pracy powyZszq tezg powiqzal z czterema zadaniami badawczymi: (1)
dostosowaniem hamiltonowskiego modelu elektromechanicznego przetwornika
(HMEA) do wykorzystania w systemie sterowania maszyny SynRM; (2)
sformulowaniem procedury pomiarowej pozwalajqcej na uzyskanie danych
stosowanych w modelu matematycznym otaz opracowaniem oryginalnych metod
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przetwarzania tych danych, (3) sformulowaniem oryginalnego algofimu sterowania
bazujqcego na przygotowanym modelu matematycznym, (4) implementacjq
przygotowanych procedur w prototypowym ukladzie napedovyym, w ktorego sklad
wchodzi maszyna SynRM wraz z badaniami tego uktadu.

Uwaiam, 2e tematyka rozprawy oraz zawarte w niej wyniki badari sq bardzo
wa2ne i aktualne, zar6wno z naukowego jak teZ iz technicznego punktu
widzenia. Analizowana w pracy problematyka ma istotne znaczenie
w przypadku eksploatacji wsp6lczesnego ukladu napqdowego z silnikiem
SynRM.

3. Redakcja i zakres rozprawy

Rozprawa liczy 147 stron i sklada sig ze: spisu treSci, wykazu oznaczeil
i skrot6w, 8 rozdzial6w, wykazu publikacji Autora pracy oraz streszczenia w jgzyku
polskim i angielskim. Wykaz cytowanej literatury obejmuje g1 pozyqi natomiast
wykaz publikacji Autora zawiera 10 pozycji, w tym 6 wsp6lautorskich i 4 wlasne
Doktoranta.

Wstgp zawiera kr6tkie wprowadzenie w tematyke pracy oaz opis motywacji do
podjqcia problematyki rozprawy. W rozdziale 2, Pan mgr in2. Zygmunt Kowalik
sformulowal cel, tezg oraz przedstawil zakres pracy. Glownq czgS6 rozprawy
stanowiq rozdzialy od 3 do 6, kazdy z tych obszernych rozdzial6w zakoriczony jest
podsumowaniem.

W rozdziale 3 pzedstawiono model przetwornika elektromechanicznego
sformulowany z u2yciem formalizmu Hamiltona, uwzglgdniajqcy zjawisko nasycenia
obwodu magnetycznego. Do odwzorowania funkcji wiq2qcej wartoSci prqd6w
ptynqcych w uzwojeniach silnika z warto6ciami sprze2onych z nimi strumieni
magnetycznych (charakterystyki strumieniowo-prqdowej) zastosowano aproksymacjg
symplicjalnq bazujqcq na zbiorach odpowiadajqcych sobie punkt6w w przestrzeniach
prqd6w istrumieni oraz triangulacji tych zbior6w. w rozdziale przedstawiono r62nice
pomigdzy modelem maszyny SynRM wyra2onym we wsp6hzqdnych w ukladzie
naturalnym (zmiennych fazowych) a modelem maszyny vvyra2onym w ukladzie
wspolrzqd nych wirujqcych synch roniczn ie (ukladem dq).

W rozdziale 4 opisano procedury pomiarowe wielko6ci stosowanych
w aproksymacji charakterystyki strumieniowo-prqdowej dq. Do pomiaru wartoSci
strumieni sprzq2onych zastosowano metodg zaniku prqdu stalego. Opracowano
oryginalne algorytmy do przetvtarzania zarejestrowanych warto6ci. Zbadano
niepewnoSci pomiarowe zwiqzane ze stosowanq procedurq oraz ich wptyw na
dokladno56 uzyskiwanej aproksymacji.

Na podstawie hamiltonowskiego modelu maszyny SynRM i otrzymanej
aproksymacji charakterystyki strumieniowo-prqdowej opracowano oryginalny
algorytm sterowania, kt6ry opisano w rozdziale 5.
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opracowanq procedure pomiarowq oraz argorytm sterowan ia zaimprementowanow prototypowym ukladzie napqdowym
zaprezentowano wyniki badari ukladu
algorytmu sterowania.

SynRM. W rozdziale 6
cechy zaproponowanego

z
otaz

silnikiem
opisano

Podsumowanie badai, wnioski koricowe oraz kierunki dalszych badari zawarto
w rozdziale 7 pracy

Uwaiam, ie tre56 i zakres rozprawy sq zgodne z jej tytutem. Uklad pracyjest prawidlowy i sp6jny. Rozprawa zredagowana jest poprawnie. iytuty
rozdzial6w dajq dobry, syntetyczny poglqd na zawartq w nich tre66. Ka2dyz gl6wnych rozdziar6w zawiera w formie oddziernego podrozdziaru
podsumowanie, co dodatkowo wprywa na przejrzysto66 rrrylvod6w. Autor
precyzyjnie i poprawnie formuje wynikajqce z przeprowadzonych bada6
wnioski. Niewqtpliwie Swiadczy to o Jego dojrzalosci naukowej. Material
graficzny przygotowano starannie, co sprzyja zrozumieniu intencji Autora.
wyb6r literatury iodwolania do niej wskazujq na to, ie Doktorant ma dobre
rozeznanie i na bie2qco Sredzi pubrikacje z dziedziny bgdqcej przedmiotem
Jego badari.

4. Ocena warto6ci naukowej

Pan mgr in2. Zygmunt Kowalik udowodnir slusznosc postawionej w rozprawie
lezy oraz osiqgnql zamierzony cel. wykazal sie przy tym duzE wiedzq na temat
pomiarowej identyfikacji parametr6w hamiltonowskiego modelu matematycznego
silnika synRM. Doktorant potrafil precyzyjnie wskazad na wady i zalety metod
pomiarowych. Autor rozprawy zbadal wptyw niepewnosci pomiarowych zebranych
danych na wyniki aproksymacji sympricjalnej i wykazar, 2e wartosci niepewnosci
pomiarowych mogq przekraczat, brgdy zwiqzane z przyigtymi zarozeniami
upraszczajqcymi oraz blgdami wynikajqcymi z samej metody aproksymacji
charakterystyki strumieniowo-prqdowej. Doktorant wykorzystujqc opracowany
hamiltonowski modelu matematyczny przetwornika elektromechanicznego
zaproponowal oryginalny algorytm sterowania silnikiem SynRM.

W celu zweryfikowania opracowanego algo$mu sterowania mgr in2. Zygmunt
Kowalik zaimplementowal go w zbudowanym prototypowym ukladzie napgdowym.
Doktorant przeprowadzajqc badania laboratoryine ukladu napqdowego z silnikiem
synRM udowodnil, 2e algorytm sterowania silnikiem mozna sformulowa6 na
podstawie hamiltonowskiego modelu matematycznego, w ktorym aproksymacja
charakterystyki strumieniowo-prqdowej przeprowadzana jest z wykorzystaniem
danych pomiarowych.

Rozprawa cechuje sie bardzo wysokim
najwa2niejszych osiqgniq6 Autora zaliczam:

poziomem naukowym. Do

a) opracowanie hamiltonowskiego modelu matematycznego maszyny SynRM,
w kt6rym aproksymacja funkcji wiq2qcej warto6ci prqdow ptynqcych
w uzwojeniach silnika z warto5ciami strumieni magnetycznych sprzg2onych
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z tymi uzwojeniami (tj charakterystyka strumieniowo-prqdowa)
przeprowadzana jest na podstawie danych uzyskanych z pomiar6w,

b) opracowanie metod i algorytmow pomiarowych pozwatajqcych na uzyskanie
danych u2ywanych w symplicjalnej aproksymacji charakterystyki
strumieniowo-prqdowej dq analizowanej maszyny SynRM,

c) opracowanie oryginalnych metod do przetwarzania danych otrzymanych
pomiarowo, kt6re stosowane sq w hamiltonowskim modelu matematycznym
przetworn ika elektromechanicznego,

d) zbadanie wplywu niepewno6ci pomiarowych zebranych danych na wyniki
aproksymacji symplicjalnej oraz Wkazanie, 2e wartoSci niepewnoSci
pomiarowych mogq przekraczai btgdy zwiqzane z pzyjgtymi zaloheniami
upraszczajqcymi oraz blgdami wynikajqcymi z samej metody aproksymacji
charakterystyki strumien iowo-prqdowej.

e) opracowanie oryginalnego algorytmu sterowania synchronicznym silnikiem
reluktancyjnym,

f) implementacje opracowanego algofimu sterowania, a takze metody
pomiarowej w prototypowym systemie napgdowym oraz zbadanie
poprawno6ci dzialania tego uklad u.

Na podkreSlenie zasluguje bardzo dobze opanowana przez Doktoranta
umiejqtno6i planowania i realizacji badari eksperymentalnych oraz formulowanie
wniosk6w.

Recenzowana praca wnosi duiy wklad w poglqbienie wiedzy w zakresie
moiliwo5ci formulowania hamiltonowskiego modelu matematycznego
maszyny SynRM na podstawie danych uzyskanych z pomiaru oraz
zastosowania takiego modelu w systemie sterowania silnika reluktancyjnego.

5. Uwagi og6lne

W trakcie zapoznawania sig z treSciq rczprary nasunqlo siq mi kilka pytari i uwag
o charakterze dyskusyjnym.

1. W rozdziale 2, na stronie '12 Autor napisal, 2e opisywane procedury i algofimy
przygotowywano jako og6lne i mogqce znale2e zastosowanie w ukladach
napqdowych ka2dej maszyny SynRM, niezale2nie od jej konstrukcji. Tymczasem
w rozprawie prezentowane sq wyniki badari dotyczqce tylko jednej konstrukcji.
Czy Doktorant testowai opracowane algorytmy sterowania r6wnie2 na innych
silnikach reluktancyjnych?

2. W rozdziale 3, por6wnano wyniki obliczei momentu elektromagnetycznego
otrzymane z wykorzystaniem wzoru 3.41, 3.55, 3.,56 i na podstawie rozkladu
pola magnetycznego. Jakq metodq wyznaczono moment w przypadku
zastosowania modelu polowego maszyny?
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3. w rozprawie brakuje informacji dotyczqcych modelu MES (liczba elementow,
siatka dyskretyzujqca itd.).

4. W jaki spos6b zostala zdefiniowana stala C w wyra 2eniu 8.7?

5. W podrozdziale 5.2 przedstawiono wyniki badan symulacyjnych
zaproponowanego algorytmu sterowania. Analizowano pracg algoMmu
sterowania podczas symulacji ukladu napgdowego z wykorzystaniem
uproszczonego oraz dokladnego modelu symulacyjnego maszyny SynRM. Test
polegal na symulacji rozruchu silnika z zadanq prqdkoSciq i momentem
obciq2enia, a nastqpnie skokowym zwigkszeniu momentu obciqzenia. Dlaczego
podczas testowania algofimu sterowania ukladu napqdowego z u2yciem
modelu symulacyjnego uproszczonego nie przeprowadzono obliczei dla takich
samych moment6w obciqzenia jak w przypadku symulacji algofimu sterowania
ukladu napqdowego z wykorzystan iem modelu symulacyj nego doktadnego?

6. Uwagi szczeg6lowe

w tekscie rczwaw wystgpujq uchybienia redakcyjne. wa2niejsze z zauwa2onych
zestawiono poni2ej.

o Na stronie 11 w akapicie 2 jest: ,,Dadania zrealizowane w pracy...,,, a powinno
by6 ,,Zadania zrealizowane w pracy...".

o Na stronie 11 w ostatnim akapicie: jest ,,nastqnie,,, a powinno by6 ,,nastqpnie',.
o Na stronach 1 8 ,30 i 39: jest ,,r6wnania (3.20) oraz (3.1 1)-(3. j 3)', a powinno byi

,,r6wnania (3.10) oraz (3.1 I )-(3.13)'.
o Na stronie 18 w akapicie 3: jest,,w r6wnaniu (3.20),,, a powinno by6,,w rownaniu

(3.10)".
o Na stronie 30 w akapicie 2: jest ,,dlamtakiej", a powinno by6,,dla m{akiej,,.
. Na stronie 31 w akapicie 1:jest,,w r6wnaniach (3.3g) i (3.40)", a powinno by6,, w

r6wnaniach (3.38) i (3.39)".
o Na stronie 31 w akapicie 2: jest ,,r6wnanie (3.20)", a powinno bye ,,r6wnanie

(3.10)',.

r Niezreczne sformulowanie na stronie 43 w akapicie 2: ,,W z.tiqzku z powy2szym
rozdzial 4 bqdzie sig skupial glownie na problemach *tiqzanych z tym
zagadn ieniem. "

. Niezreczne sformulowanie na stronie 47 w ostatnim akapicie: ,,poniewa2 praca
dotyczy metod og6lnych, mogqcych byi zastosowanymi dla szerokiej klasy
pzetwornik6w elektromechanicznych, postanowiono...,,.

o Na stronie 58 w akapicie 2: jest ,,zmiana energii,,, a powinno by6 ,,zmiana
koenergii".

. Brak opisu osi na rysunku 4.25.

. Niezreczne sformulowanie na stronie 81 w akapicie 1: ,,Wz6r (4.52) m6wi, Ze
blgdy przypadkowe..."
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. Na stronie 87 w akapicie 2: jest ,,w akldym pzypadku,,, a powinno by6 ,,w
ka2dym przypadku".

o Na stronie 87 w akapicie 3: jest ,,przez tr6jkq punkt6w,,, a powinno byc ,,za
pomocq trzech punkt6w".

. Na stronie 101 w opisie wzoru S.2O..jest k a powinno by6 k7.
o Na stronie 106 w tytule tabeli 5.4: jest,,na modelu symulacyjnym uproszczonym,,

a powinno by6 ,,na modelu symulacyjnym dokladnym,'.
. Niezreczne sformulowanie na stronie 1 15 w przedostatnim akapicie: ,,podczas

obliczei warto6ci strumieni sprzg2onych zaniedbywano spadek napigcia. . . 
,,.

o Na stronie 119 w opisie wzoru 6.1: jest ,,warto66 bezwzglqdna/bezwzglqdna
btqdu wl-tym sympleksie" a powinno by6 ,,wartoS6 bezwzglgdna/wzglgdna blgdu
w /:tym sympleksle".

e Na stronie 129 w akapicie 2 jest: ,,uzyskane podczas driguego testu badanego
ukladu napgdowego" a powinno by6 ,,uzyskane podczas drugiego testu
badanego ukladu napgdowego".
Czg56 uwag szczeg6lowych, w tym przede wszystkim uwagi dotyczqce

zauwa2onych w pracy blgd6w interpunkcyjnych zostanq przekazane bezposrednio
Autorowi.

Powy2sze uwagi og6lne i szczegolowe nie wptywajq na og5lnq, bardzo
wysokq ocene pracy.

7, Wniosek koricowy

w pzedlo2onej rozprawie Pan mgr in2. Zygmunt Kowalik przedstawil oryginalne
i wartosciowe osiqgniQcie naukowe. Realizujqc cel pracy umiejgtnie wykorzystal
hamiltonowski model matematyczny przetwornika elektromechanicznego
i zaproponowal oryginalny algofim sterowania silnikiem SynRM. Wykazal siq przy
tym duzq samodzielno6ciq badawczq w oryginalnym rozwiqzywaniu podjgtego
problemu naukowego oraz zdolnosciq formulowania wlasnych wniosk6w co swiadczy
o dobrej znajomosci warsztatu badawczego oraz o Jego dojrzalosci naukowej.
Doktorant potrafi samodzielnie i poprawnie rozwiqzywai trudne problemy naukowe i

logicznie przedstawiaC wyniki swoich badari.

Uwa2am, 2e opiniowana rozprawa spelnia wszystkie wymagania stawiane
pracom doktorskim przez Ustawg o Tytule Naukowym i Stopniach Naukowych
oraz o Stopniach i Tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr.
65, poz, 595, z p6Zniejszymi zmianami). Tryb i warunki przeprowadzenia
czynno6ci w przewodzie doktorskim okresla Rozporzqdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 roku (Dz. U., poz.261l.

W zwiqzku z powyiszym wnioskujq o przyjqcie przedstawionej pracy jako
tozptary doktorskiej i dopuszczenie jej Autora pana mgra in2. Zygmunta
Kowalika do publicznej obrony pracy.
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Recenzja rozprawy doktorskiej
Pana mgra ini. Zygmunta Kowalika

nt.,,Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametr6w
hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika

elektromechanicznego umo2liwiajqcych jego zastosowanie w ukladzie
sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM',

Biorqc pod uwage wysoki poziom merytoryczny rozprawy, kompleksowo6c,
nowoczesnoS6 iaktualno6c podjqtej tematyki, interesujace wyniki badari, precyzyjnie
sformulowane wnioski koricowe otaz wzotowq stronq graficzna pracy, uwalam, Ze
recenzowana praca jest godna wyr62nienia. W zwiqzku z pov,ry2szym zglaszam
wniosek o wyro2nienie rczprary doktorskiej pt. "Opracowanie metod pomiarowej
identyfikacji parametr6w hamiltonowskiego modelu matematycznego
przetwornika elektromechanicznego umo2liwiajqcych jego zastosowanie w
ukladzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM,,
autorstwa Pana mgr in2. Zygmunta Kowalika. Dodatkowymi argumentami sq
opracowanie w ramach rozprawy oryginalnych metod do przetwarzania danych
otrzymanych pomiarowo, sformulowanie autorskiego algoMmu sterowania
synchronicznym silnikiem reluktancyjnym oraz prezentowany w 10 publikacjach
dorobek naukowy Doktoranta.

,"L* Sl-n,(ss^-').---

Wniosek dodatkowy
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