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l. Ocena wyboru tematyki badawczej

Poprawa wskaZnik6w eksploatacyjnych wsp6lczeSnie wytwarzanych przetwomik6w

elektromechanicznych jest moZliwa dzigki postgpowi w dziedzinie inZynierii materialowej jak

r6u,nie2 poprzez zmiang podejScia do ich projektowania z wykorzystaniem komputera.

Upowszechnienie wykorzystania modeli komputerowych spowodowal. m.in. pojawienie sig

nowych paradygmat6w w projektowaniu przemyslowym, takich jak szybkie projektowanie

(ropid prototyplng). Nie byloby to moZliwe gdyby nie praca zespol6w naukowych nad

dokladniejszymi lub lepiej uwarunkowanymi modelami numerycznymi tych uklad6w. Jak

powszechnie wiadomo, zjawiska w przetwomikach elektromechanicznych sq bardzo zloZone.

Jest to gl6wny pow6d, dla kt6rego niemo2liwym jest sfbrmulowanie ich jednego

uniwersalnego modelu matematycznego.

W teorii przetwomik6w elektromechanicznych dqzy sig do formulowania modeli

matematycznych popruez bilansowanie przemian energii. Tradycyjnym sposobem

uzyskiwania r6wna6 stanu takich uklad6w jest zastosowanie tzw. formalizmu Lagrange'a,

kt6ry skutkuje utworzeniem r6wnari r6Zniczkowych zwyczajnych stopnia drugiego.

Zdecydowanie rzadziej stosowanym ujgciem, jest tzw. fbrmalizm Hamiltona posluguj4cy sig

tzw. zmiennymi kanonicznymi, czyli zbiorem polozefi i pgd6w uog6tnionych. Skutkuje on,

z kolei utworzeniem opisu za pomocE r6wnari r6zniczkowych stopnia pierwszego.

Nien4tpliw4 zalet4 takiej formy opisu jest brak koniecznoSci wyznaczania (lub
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identyfikowania) wsp6lczynnik6w indukcyjno3ci przyrostowej. W r6wnaniach kanonicznych

wystgpujq jednak trudne w opisie wektory pr4d6w w lunkcji strumieni magnetycznych. Od

okre6lenia tych funkcji, a przede wszystkim od obliczeniowo wydajnej implementacji

komputerowej algorltmu przeksztalcajqcego funkcje strumieni na funkcje prqdow, zaleZy

przydatnoS6 opracowanego modelu.

Praca doktorska autorstwa Pana Zygmunta Kowalika jest kontynuacjq badari

zapocz4tkowanych w monografii ,,Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie

przetwomika elektromechanicznego na przykladzie silnika reluktancyj nego" autorstwa

Promotora rozprary. Logicznq konsekwencjq tego jest postawienie sobie za ceI opracowania

metody identyfikacji parametr6w modelu hamiltonowskiego przetwomika elektromecha-

nicznego jak r6wniez jego wykorzystanie do opracowania systemu sterowania przykladowej

maszyny elektrycznej. Tak sformulowany temat rozprawy uwazam za bardzo ciekawy i orygi-

nalny zwlaszcza, 2e w ostatnich latach badania zwi4zane z poszukiwaniem idealnych metod

sterowania przetwomik6w elektromechanicznych s4 bardzo intensywne. Dotyczy to

szczeg6lnoSci silnik6w SynRM, z kt6rymi wi42e siE duZe nadzieje w kontekScie klas spraw-

noSci maszyn elektrycznych.

2. Ocena zawartoSci pracy

Recenzowana rozprawa sklada sig z oimiu rozdzial6w. Autor przedstawil w niej zar6wno

rozwaZania teoretyczne poSwiqcone: teorii przemian energii w przetwomikach elektrycznych,

modelowania matematycznego, metod numerycznych. metod pomiarowych i bud2etu

niepewno5ci pomiarowej, przetwarzania sygnal6w oraz sterowania jak r6wnie2 wyniki badari

eksperymentalnych przeprowadzonych na opracowanym slanowisku laboratoryjnym.

Pierwszy rozdzial rozprawy zawiera zwiEzly wstgp oraz opis stanu zagadnienia.

W rozdziale drugim nastgpuje z kolei slbrmulowanie tezy pracy oraz gl6wnych cel6w badari.

Teza la postuluje mo2liwoSi utworzenia hamiltonowskiego modelu matematycznego

maszyny SynRM w oparciu o dane pochodz4ce z pomiaru oraz jego wykorzystanie

w systemie sterowania. Teza dobrze oddaje intencjg badair. Moim zdaniem bytoby jednak

lepiej gdyby zapisai w niej ,, ... utworzenie modelu numerycznego w oparciu

o sformulowany hamiltonowski model matematy czny maszyny SynRM oraz dane pochodz4ce

z pomiaru . . . ". Ma to jednak znaczenie jedynie dla pisowni, natomiast z calE pewno5ci4

udowodnienie zapisanej tezy wymaga zastosowania zaawansowanych metod badawczych.



W rozdziale trzecim przedstawiono rozwaiania teoretyczne poSwigcone opisowr

matematycznemu modelu hamiltonowskiego silnika reluktancyjnego o trzech fazach

pol4czonych w gwiazdg. Obszemie zaprezentowano takze zastosowan4 metodg aproksymacj i

charakterystyk strumieniowo-pr4dowych tego przetwomika opartq na obiektach geometrii

analitycznej a takze jej implementacjg komputerow4. Walory aplikacyjne metody odnosi

podrozdzial poSwigcony dokladnoSci zastosowanej metody aproksymacj i. Wywody Autora s4

merytorycznie poprawne i wartoSciowe. Nie uniknigto jednak drobnych potknig6 jak brak

numer6w wzor6w (3.38) i (3.39) oraz blgdy literowe, kt6rych w tym miejscu nie przliaczam.

Moim zdaniem pokazanie pelnych zmiennoSci kqtowych funkcji strumieni orazllub momentu

elektromagnetycznego w funkcj i kqta obrotu wirnika oraz pr4du dla przykladowego silnika

otrzymane metodq element6w skoficzonych byloby bardzo wartoSciowe. UwaZam r6wnieZ,2e

r,r, przypadku procedury przeprowadzanej na siatce w punkcie 4.3.2 pracy powinno uZ1'wai

sig okreSlenia ..obracanie krawgdzi" zamiast ,.odwracanie krawgdzi". Z kolei, w miejsce

neologizmu ,.magnetow6d" powinno uZywai siE okreSlenia ,.obw6d magnetyczny".

Rozdzial cz\\arty pracy przynosi opis najua2niejszego osi4gnigcia pracy. q. opracowania

metody identyfikacji charakterystyk strumieniowo-pr4dowych silnika a takZe obszem4

prezentacjg zastosowanych metod przetwarzania pozyskanych danych w celu osi4gnigcia jak

najuyZszej dokladnoici. Szeroko om6wiono w nim takZe wpty'r.v przyjEtego kryterium oceny

blgdu lokalnego na dokladno5i aproksymacji. Szczeg6lnie podoba mi sig,2e za istotn4 czq5i

tego rozdzialu uznano oceng niepewnoSci pomiarowej a takZe jej wplyw na bl4d

aproksymacji. Poziom naukowy prezentacji zagadnieri teoretycznych przedstawionych

w rozdziale uwazam za wysoki. Szkoda, Ze nie opisano stanowiska laboratoryjnego slu24cego

do przeprowadzenia zlo2onego eksperymentu, jakim jest zastosowanie metody wyznaczania

strumieni sprzg2onych poprzez pomiar zanikajqcych przebieg6w pr4du. Moim zdaniem, na

niejednoznaczno56 zanikaj4cych trajektorii strumieni sprg2onych wplyw ma takze pominiEte

zjawisko histerezy magnetycznej. Py'tanie: "Czy procedura przeprowadzor,a przy

narastaj4cych przebiegach pr4du bylaby mniej miarodajna ?"

W rozdziale pi4tym pracy zawarto opis pr6by wykorzystania stworzonego modelu,

bazuj4cego na danych wyznaczonych eksperymentalnie do opracowania systemu sterowania

przykladowego silnika. Zaproponowano i szczeg6lowo przeanalizowano w nim takZe

oryginalny algor)'tm bezpoSredniego sterowania momentem silnika SynRM, kt6ry przebadano

symulacyjnie formuluj4c szereg wniosk6w o charakterze praktycznym.

W sz6stym rczdziale pracy zaimplementowano opisany wcze6niej algorytm i przebadano

jego dzialanie na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym zawierajqcym pracuj4cy uklad



napgdowy. Opracowano i wdro2ono przy u2yciu karty z procesorem sygnalowym peln4

procedurg zasilania silnika zloZon4 z procedur identyfikacji oraz sterowania. Udowodniono,

ze zaproponowana metoda jest realizowalna i poddaje sig algorytmizacj i, a takie,2e jest ona

mo2liwa do zaimplementowania na sprzgcie o stosunkowo nieduZej mocy obliczeniowej. Za

pomoc4 uzyskanych przebieg6w pokazano z kolei, ze w wigkszoSci testowanych przypadk6w,

algory.tm spelnia swoje zadanie, d. pracuje poprawnie w punktach pracy, charakteryzuj4cych

sig r62nym stopniem nasycenia materialu magnetycznego i jest stabilny.

Wszystkie przedstawione wyniki jak r6wnie2 rezultaty niezbgdnych badari teoretycznych,

kt6re do nich prowadz4 uznajQ za bardzo warto5ciowe. Moim zdaniem, naleZy szczeg6lnie

docenii doglgbne zrozumienie przez Autora opisu przemian energii jak r6wnie2 swobodne

poslugiwanie sig jgzykiem opisu matematycznego. Z lektury pracy moZna wywnioskowa6

o szerokim i interdyscyplinamym przygotowaniu Autora do pracy naukowej. Otrzymane

rezultaty oraz ich interpretacje przeprowadzone przez AuIora s4 przekonywujqce

i udowadniaj4 tezg pracy. Techniczna strona pracy nie budzi zastrzezeh poza drobnymi

blgdami edyorskimi, kt6re jednak nie wplywaj4 na og6ln4 - wysok4 oceng pracy. Pracg czlta

sig dobrze dzigki obszemym komentarzom i wyjadnieniom uzyskanych wynik6w, umiarowi

w prezentowaniu opisu matematycznego oraz podsumowaniom umieszczonym na kofcu

kaZdego rozdzialu.

3. Urr agi i p1'tania

Recenzowana praca jest wartoSciowa naukowo, sp6jna merytorycznie i logicznie oraz

przygotowana w dobrej szacie graficznej. Autor posluguje sig poprawnym jgzykiem

naukowym i dowi6dl w niej, ze potrati formulowa(, i rozwi4zywat zlolone problemy

naukowe, planowad i przeprowadzai eksperymenty a takze korzystai ze Swiatowego dorobku

w zakresie obranej dyscypliny naukowej. Pan mgr in2. Kowalik bardzo dobrze opanowal

wsp6lczesne narzgdzia modelowania komputerowego a takZe posiada duZe rozeznanie we

wsp6lczesnym stanie techniki napgdu elektrycznego. Drobne uwagi krytyczne, kt6re

wymienilem we wczeSniejszej czgSci recenzji dotycz4 redakcji pracy, ale nie wplywaj4 na

oceng jej caloksztaltu. Du24 zalet4 pracy jest prezentacja zagadnienia w spos6b pelny, tj. od

pomyslu do jego praktycznej realizacji. Podczas czytania pracy nasunEly mi sig dwa pytania,

na kt6re oczekuje odpowiedzi Autora w czasie publicznej obrony.



Pyanie I : Czy zaproponowana zmodyfikowana metoda zaniku pr4du stalego moglaby

byi wykorzystana do wyznaczenia charakterystyk strumieniowych silnika wzbtdza-

nego magnesami trwalymi ? JeSli tak, to w jaki spos6b ?

Py.tanie 2: W kontekScie zaproponowanego algorytmu sterowania: opracowana

aproksymacja charakterystyki pr4dowo - strumieniowej pozwala na latwe okreSlenie

tzw. krzywej MTPA. Czy Autor widzi moZliwo5d wprowadzenia prostej modyfikacji

algorytmu w celu zbliZenia punkt6w pracy maszyny do tej krzywej orz czy

pr6bowano okreSlii sprawnoSi ukladu napgdowego ?

,1, Wniosek koricowy

Recenzowana rozprawa jesl prezentacjq rozwi4zania oryginalnego zagadnienia badawczego

z wykorzystaniem wsp6lczesnych narzgdzi modelowania matematycznego oraz

zaawansowanych metod eksperymentalnych. Autor dowi6dl w niej umiejgtnoSci

analitycznego my5lenia i wnioskowania na poziomie naukowym odpowiadaj4cym

wymaganiom stawianym pracom doktorskim. Powy2sze oznacza, ze recenzowana praca

spelnia stawiane rozprawom doktorskim przez Ustawg O Stopniach Naukowych i Tyule

Naukowym oraz o Stopniach i Tyule w Zakresie Sauki z dnia l4 marca 2003 roku

z p62niejszy mi zmianami.

Wobec powyZszego wnioskujg o przyjgcie przez Radg Wydzialu Elektrycznego

Potitechniki Sl4skiei rozpra*y pt. ..Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji modelu

matematycznego przetwomika elektromechanicznego umo2liwiaj4cych jego zastosowanie

w ukladzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM,, jako pracy

doktorskiej w dyscyplinie naukowej elektrotechnika i dopuszczenie jej autora, pana mgr inz.

Zygmunta Kowalika do jej publicznej obrony.
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