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1. Wstęp i aktualność tematyki 

Rozprawa doktorska Pana mgr inż. Filipa Wilczyńskiego zatytułowana „ Bezczujnikowe 
sterowanie pięciofazową maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu ” 
obejmuje 144 strony i jest kontynuacja prac szkoły naukowej Politechniki Gdańskiej nad 
rozwojem metod sterowania wielofazowymi silnikami indukcyjnymi, w szczególności z 
wykorzystaniem zmiennych multiskalarnych.  W celu lepszego wykorzystania obwodu 
magnetycznego pięciofazowej maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu Autor 
rozprawy zaproponował wykorzystanie kontrolowanej iniekcji trzeciej harmonicznej prądu. 
Dla realizacji podejścia opracowano nowe struktury regulacji i przedstawiono algorytmy 
wektorowej modulacji szerokości impulsów dla pięciofazowego falownika prądu, 
pozwalające na niezależne kształtowanie dwóch wektorów prądu wyjściowego falownika. 
Na podstawie wyników eksperymentalnych stwierdzono, że przedstawione układy regulacji 
zapewniają poprawę wskaźników jakości w procesach przejściowych napędu 
elektrycznego, oraz pozwalają na optymalizację rozkładu strumienia wirnika, a 
zastosowanie opracowanej metody wektorowej modulacji szerokości impulsów daje 
możliwość uzyskania przebiegów prądu i napięcia stojana o niskiej zawartości wyższych 
harmonicznych. 

Biorąc pod uwagę powszechne zastosowanie napędu elektrycznego prądu 
przemiennego, poprawa sprawności jego działania jest niezwykle ważnym zadaniem, które 
uzyskano w tej rozprawie i stanowi oryginalne rozwiązanie. Rozwój technologii e-mobilności 
gdzie wymagane są układy o dużym stopniu niezawodności przy jednoczesnej redukcji 
gabarytów tylko zwiększa aktualność przeprowadzonych badań i wagę, uzyskanych przez 
autora, wyników. 

 

2. Zakres i ogólna charakterystyka rozprawy 

Autor rozprawy konsekwentnie udowodnił sformułowane tezy posługując się wszystkimi 

dostępnymi narzędziami naukowymi:  

 metodami teoretyczno-analitycznymi dla tworzenia modeli matematycznych, syntezy 
układów sterowania i opracowania metody wektorowej modulacji szerokości 
impulsów; 

 badaniami symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi do weryfikacji uzyskanych 
wyników. 

Na początku pracy Autor przedstawił opis i strukturę rozprawy doktorskiej. W rozdziale 
1, wprowadzającym omówiono skrótowo podstawy działania i właściwości pięciofazowych 



silników indukcyjnych, falownika prądu, a także metod sterowania napędem elektrycznym 
wraz z założeniem odpowiednich zmiennych sterujących maszyną indukcyjną zasilaną 

z falownika prądu. Następnie Autor sformułował zadania do wykonania.  Kolejny rozdział 
zawiera cel i tezy pracy doktorskiej.  

W rozdziale 3 Autor przedstawił model pięciofazowej maszyny indukcyjnej, gdzie 
równania przedstawiono za pomocą zespolonych wektorów przestrzennych. Model 
maszyny podzielono na dwie (w dwóch stacjonarnych układach współrzędnych) wirtualne 
maszyny elektryczne związane z pierwszą oraz 3-cią harmoniczną. Przyjęcie wektorowego 
opisu modelu pięciofazowej maszyny dało możliwość na niezależną stabilizację kwadratu 
wektora strumienia wirnika oraz prędkości kątowej wirnika. 

W rozdziale 4 przedstawiono strukturę układu z pięciofazowym falownikiem prądu, 
równania różniczkowe obwodu pośredniczącego oraz napięcia wyjściowego falownika 
prądu w nieruchomych układach współrzędnych α(i) – β(i). 

Rozdział 5 poświęcono na zagadnienia związane z multiskalarną metodą sterowania. 
Do syntezy układu sterowania maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu, 
wykorzystano orientację modelu maszyny i falownika w układzie współrzędnych x(i) - y(i). 
Otrzymano zależności matematyczne dla sterowań, które wyrażone są za pomocą 
zmiennych stanu. W wyniku nieliniowej transformacji do zmiennych multiskalarnych, 
uzyskano system złożony z dwóch odsprzężonych podsystemów. Opracowano dwie 
struktury regulacji, które wykorzystują zmienne multiskalarne w pierwszym układzie 
współrzędnych α(1) - β(1) i różnią się podukładem regulacji w drugim układzie współrzędnych 
α(2) - β(2). Wykonano analizę sposobów synchronizacji wektora trzeciej harmonicznej 
strumienia wirnika, co dało możliwość stwierdzenia, że najszybszą synchronizację 
przebiegu trzeciej harmonicznej strumienia wirnika zapewnia sposób z zastosowaniem 
prawa regulacji ze statycznym sprzężeniem zwrotnym. 

Rozdział 6 poświęcony jest opisowi obserwatora prędkości w pierwszym i drugim 
układzie współrzędnych. 

Następnie Autor przedstawia wyniki badań symulacyjnych układów regulacji (rozdział 7), 
poprzedzając je krótką informacją na temat przyjętych założeń upraszczających oraz 
zadanych amplitudach strumienia wirnika w obydwóch układach i ograniczeniach dla 
zmiennych. Przedstawiono algorytm programu symulacyjnego. 

W rozdziale 8 opisano metody modulacji szerokości impulsów dla pięciofazowego 
falownika prądu, zasilającego maszynę z uzwojeniem skupionym przy różnych ilościach 
wektorów aktywnych dla niezależnego formowania wektorów prądu wyjściowego w 
obydwóch układach współrzędnych w celu zwiększenia wartości momentu poprzez iniekcję 
trzeciej harmonicznej prądu.   

W rozdziale 9 Autor przedstawia wyniki badan symulacyjnych poszczególnych metod 
modulacji szerokości impulsów dla pięciofazowego falownika prądu. 

Weryfikację laboratoryjną opisano w rozdziale 10, gdzie przedstawiono podstawowe 
informacje na temat zbudowanego stanowiska laboratoryjnego oraz wyniki badań 
eksperymentalnych dla dwóch zaproponowanych struktur sterowań, które wykorzystują 
drugi układ współrzędnych (i= 2) w celu iniekcji trzeciej harmonicznej prądu i lepszego 
wykorzystania obwodu magnetycznego pięciofazowej maszyny indukcyjnej.  Wykonano 
porównanie dwóch struktur sterowania pod względem oscylacji amplitudy trzeciej 
harmonicznej strumienia wirnika oraz procesu synchronizacji strumienia. Dokonano oceny 
poprawności pracy badanych struktur sterowania, dla przypadku, w którym obliczany i 
uwzględniane jest sprzężenie ze współczynnikiem KM oraz dla przypadku, w którym 
wartość KM ustawiona jest 1.0.  

W rozdziale 11 przeanalizowano bezczujnikową pracę badanego układu napędowego 
oraz odporność zastosowanego obserwatora i układu sterowania na zmiany parametrów 
obwodowych maszyny. 

W rozdziale 12 Autor przedstawia wyniki analizy przebiegów prądu i napięcia obciążenia 
w układzie napędowym z pięciofazowym falownikiem prądu z wektorową modulacja 
szerokości impulsów. 



Na zakończenie w rozdziale 13 Autor przedstawił wnioski i plany związane z dalszym 

rozwojem przedstawionej tematyki.  

Podana jest stosunkowo obszerna literatura obejmująca 147 pozycji gdzie w 8 mgr. F. 

Wilczyński jest współautorem.  

Pracę kończą załączniki A, B i C obejmujące definicję macierzy transformacji a - b - c - 

d – e →x0 - xα
(i) - xβ 

(i), parametry pięciofazowej maszyny indukcyjnej i przekształtnika prądu 
oraz zdjęcia prototypowego pięciofazowego silnika indukcyjnego oraz przekształtnika 
prądu.  
 

Rozprawa doktorska jest dobrze zredagowana. Autor nie ustrzegł się jednak 

niektórych pomyłek edytorskich i stylistycznych w numeracji wyrazów oraz podpisach 

rysunków. 

 

3. Uwagi ogólne 

Do uwag dyskusyjnych, ogólnych  rozprawy należą:  

1. We wstępie wskazane jest nie tylko podanie wykazu publikacji dotyczących tematyki 
badawczej, ale również analiza metod stosowanych przez Autorów oraz 
nierozwiązanych problemów. Umożliwiłoby to lepsze formułowanie celów 
badawczych. Biorąc pod uwagę temat pracy, należałoby bardziej szczegółowo 
przeanalizować właściwości bezczujnikowych układów sterowania oraz estymatorów 
zmiennych stanu. 

2. Celem pracy jest stworzenie systemów bezczujnikowych. Jednocześnie żadna ze 
sformułowanych tez nie koreluje z systemami bezczujnikowymi. Zdefiniowane w 
pracy tezy można odnieść do systemów tradycyjnych. Sformułowany temat pracy i 
jej cel, moim zdaniem, nie oddają w pełni badań przeprowadzonych w ramach 
rozprawy i byłby bardziej odpowiedni dla rozprawy poświęconej rozwiązywaniu 
problemu tworzenia własnych estymatorów lub analizy zastosowania znanych 
estymatorów w systemie, w szczególności wpływ dokładności napędu elektrycznego. 

3. Teza 2 wymaga dokładniejszego dowodu, ponieważ nie przedstawiono wyników 
pracy napędu elektrycznego, przy znamionowej prędkości obrotowej i znamionowym 
momencie obciążenia, biorąc pod uwagę nieliniowość układu oraz niedokładną 
identyfikację strumienia wirnika związaną ze zmianami parametrów silnika podczas 
jego pracy. 

4. Celowe byłoby podanie wyniku linearyzacji systemu za pomocą pochodnych Liego i 
potwierdzenie, że względny stopień pierwszego i drugiego podsystemu jest równy 4. 

5. Z równań (6.5) i (6.6), wziąwszy pochodne i biorąc pod uwagę wyrażenia (6.3) i (6.4), 
nie można otrzymać wyrażeń (6.7) i (6.8). Nieuzasadnione jest zakładanie równości 
zerowej pochodnej oceny prędkości obrotowej, zwłaszcza w stanach nieustalonych. 

6. Biorąc pod uwagę konieczność zsynchronizowania obu podsystemów, należałoby 
uzasadnić wybór obserwatora Luenberga do estymacji strumienia również przy 
zmianie parametrów obiektu. 

7. W rozdziale 7 należałoby wyjaśnić poziomy nałożonych ograniczeń i przeanalizować 
wyniki symulacji. W szczególności redukcja składowej prądowej ISD2 przy stałym 
strumieniu i zastosowaniu tradycyjnego systemu sterowania wektorowego (rys. 7.4). 
W eksperymencie (rys. 10.4) mamy wzrost tego prądu. Podobnie, rozbieżność 
zmiany w KM na ryc. 7.4 i 10.5, rys 7.7 i 10.8 i t.d., a także wyjaśnić wpływ trzeciej 
harmonicznej na kształtowanie się momentu w trybie przejściowym, biorąc pod 
uwagę wyrażenia 5.13 i 5.14 oraz dane eksperymentalne z rys. 10.3-10.5 i t.d. 

8. Z rozprawy nie wynika w jaki sposób syntetyzowane są współczynniki wzmocnień 
regulatorów PI. 

9. Nie jest jasnym, w jakim celu Autor zawarł rozdział 11 w rozprawie. Przecież nie jest 
analizowany wpływ dokładności estymacji zmiennych stanu systemu na działanie 



proponowanych systemów. Badany estymator nie jest syntetyzowany przez Autora 
rozprawy. 

10. Przydałaby się również analiza charakterystyk energetycznych napędu i określenie 
optymalnego poziomu trzeciej harmonicznej, a nie tylko jej wpływu na zmianę 
momentu elektromagnetycznego. 

 
Uwagi te nie pomniejszają wartości przeprowadzonych badań eksperymentalnych i 
uzyskanych wyników. 
 

4. Ocena rozprawy  

Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-doświadczalny i stanowi 

rozwój wiedzy na temat sterowania pięciofazowym napędem elektrycznym z falownikiem 

prądu. Autor wykazał się bardzo dobrą znajomość sterowania multiskalarnego, które w 

literaturze występuje stosunkowo rzadko, matematycznego modelowania układów 

napędowych, wektorowej modulacji szerokości impulsów oraz metod analizy rezultatów 

przeprowadzonych badań.  

Za osiągnięcia własne Autora rozprawy uznaję: 

 Udoskonalenie systemu sterowania napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem 

indukcyjnym zasilanym z falownika prądu przez zastosowanie: 

 napięciowego sterowania opartego na podwójnym, rozszerzonym modelu 

multiskalarnym; 

 dodatkowego sprzężenia w podwójnym układzie regulacji; 

 wektorowej modulacji szerokości impulsów dla niezależnego formowania 

wektorów prądu wyjściowego w obydwóch układach współrzędnych w celu 

zwiększenia wartości momentu poprzez iniekcję trzeciej harmonicznej prądu.  

 Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badań napędu 

elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. 

 Wykonanie pełnego cyklu badań: począwszy od opracowania modeli układu, poprzez 

symulacje i skończywszy na badaniach laboratoryjnych i analizę otrzymanych 

wyników.  

Autor większość prac laboratoryjnych wykonał w ramach projektu Preludium 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: “Badanie właściwości bezczujnikowego 

napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu”, 

nr projektu badawczego 2018/31/N/ST7/03889, którym był kierownikiem. 

5. Wniosek końcowy 

Rozprawa doktorska Mgr inż. FILIPA WILCZYŃSKEGO „Bezczujnikowe sterowanie 

pięciofazową maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu”, niezależnie od 

uwag krytycznych wymienionych powyżej stanowi dowód samodzielności doktoranta. 

Zaprezentowane rozważania wnoszą istotny wkład do zagadnień związanych ze 

sterowaniem napędów wielofazowych z falownikami prądu. Uzyskane wyniki w sposób 

istotny mogą przyczynić się do dalszego rozwoju teorii i praktyki w sterowaniu takimi 

napędami. W rozprawie Autor pokazał, że opanował teorię napędu z silnikami 

wielofazowymi i potrafi zastosować ją w praktyce wykorzystując przy tym nowoczesne 

narzędzia mikroprocesorowe (FPGA, DSP). Tym samym Mgr inż. FILIP WILCZYŃSKI 

potwierdził swoją dojrzałość naukową.  



Potwierdzam, że recenzowana praca spełnia wszystkie warunki i wymagania stawiane do 

rozprawom doktorskim określone przez obowiązującą ustawę o stopniach i tytułach 

naukowych i stawiam wniosek o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

Ponadto z uwagi na pełen cykl badawczy, obejmujący oryginalne rozwiązanie dość 

złożonego zadania - przez kontrolowaną iniekcję trzeciej harmonicznej prądu, zwiększenia 

efektywności napędu z pięciofazową maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika 

prądu, a także opracowanie stanowiska laboratoryjnego wnoszę o wyróżnienie opiniowanej 

rozprawy. 

 

     Andriy Lozynskyy 

 

 


