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RECENZJA,
rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Prpgowskiej

,,P6laktywne sterowanie ukladami mechanicznymi drgaj 4cymi skrgtnie"
wykonanej nazlecenie RadyNaukowej IPPT PAN

1. Wstgp

Przedmiotem pracy doktorskiej mgr Agnieszki Pr4gowskiej jest zagadnienie
p6laktywnego sterowania ukladu wimikowego z wykorzystaniem obrotowego ttumika
magneto-reologicznego. Rozw6j ttrumik6w magneto-reologicznych jest zwiqzany zbadaniami
nad wla6ciwoSciami reologicznymi cieczy wlaZliwymi na dzialanie pola magnetycznego.
Proces rozwoju fiwa juL kilkadziesi4t lat. Niewielka ilo66 energii potrzebnej do sterowania
natEZeniem pola, przy kt6rej nastqpuje istotna zmiana wla(ciwoSci reologicznych cieczy
spowodowata zapotrzebowanie na liczne zastosowania, poczEwszy od militarnych po
r6znorodne aplikacje cywilne. WzglEdnie nowe zjawiska s4 jeszcze obecnie przedmiotem
badai o6rodk6w uniwersyteckich i rozwojowych w przoduj4cych technologiczntelcrajach.

Recenzowana praca doktorska dotyczy zagadnienia sterowania ukladem mechanrcznym
wirnika z wykorzystaniem obrotowych tlumik6w magneto-reologicznych. Zagadnienie to
naIe?y wipc do aktualnych i intensywnie rozwijanych. Zatem podjgcie badah teoretycznych
i doSwiadczalnych nale2y twa?ac za celowe zar6wno z teoretycznego punl<tu widzenia jak
i przyszlych zastosowaf .

2. TreSd i zawartoSd rozprawy

Rozprawa zostala napisana na 113 stronach i podzielona jest na 9 rozdzialow, ponadto
zawiera streszczenie, biografiq i zalqczniki. Streszczenie pracy, w kt6rym Autorka wstgpnie
formufuje cel rozprawy zawiera informacje o doborze optymalnych koncepcji sterowania
z punktu widzenia skutecznoSci i latwo6ci pral<tycznego zastosowania. Nastgpnie podany
zostal wykaz wabniejszych oznaczei i u?ywanych slr6t6w. We wstgpie niezbyt ztecznle
defrniuje drgania oraz zadania ukladu napqdowego uwypuklaj4c rolg drgafr skrEtnych. W
rozdziale drugim sformulowano ponownie cel rozprawy oruz tezy i zakres pracy. Opisowa
forma przedstawianra tezy, nie jest form4 dostatecznie czytelnqi zwartau ale zakres rozprawy
dobrze odzwierciedla caloSi razprawy, w tym tezy pracy r zalozone cele rozprawy. Rozdzial
trzeci rozprawy jest poSwiEcony przegl4dowi cytowanej literatr"rry. Zaprezentowano w nim



og6lny, podzial tlumik6w, przedstawiono przyklady budowy tfumik6w pasywnych i
aktywnych; charakteryzuj4c metody aktywnego i p6laktywnego tfrumienia drgafr wraz z
iniynierskimi rozwiqzaniami urzqdzefr ttumiqcych. W rozdziale czwartym opiniowanej pracy
zostat opisany laboratoryjny uklad napEdowy wykorzystany do badari eksperymentalnych,
przedstawiono zasadp dziatania rotacyjnego tlumika magneto-reologicznego a takhe
om6wiono zastosowany uklad pomiarowy. W pi4tym rozdziale pracy zostaly przedstawione
wyniki badah eksperymentalnych opisuj4c zagadnienie dopasowpvania teoretycznych rnodeli
badanego ukladu na podstawie do$wiadczalnej identyfikacji przyjmowanych parametr6w
geometrycznych i ftzycznych, wykorzystywanych nastppnie w badaniacf numerycznych.
W rczdziale sz6stym rozprawy prezentowane s4 modele badanego ukladu napqdowego.
W rozdziale tym zostaly opisane nastqpujqce modele: model dyskretno-ci4gly, model
dyskretny oraz model silnika asyrchronicznego wyl<orzystywanego w badaniach
eksperymentalnych. P.ozdzial si6dmy pracy dotyczy sterowania badanym ukladem. Po
og6lnym om6wieniu metod optymalnego sterowania, przedstawiony zostat uproszczony
schemat modelu matematycznego rozwaZanego uktadu, z podej$ciem analitycznym, pol-
analitycznym i numerycznym. W rozdziale tym zaprezentowano r6wnie2 opracowany spos6b
sterowania drganiami badanego ukladu, podaj4c wyznaczone w pracy optymalne wartoSci
wsp6lczynnika tlumienia. Rozdzial si6dmy kohczy sip opisem sterowania ukladu z
wylcorzystaniem sterowania w pgtli zarnkniEtej. Kolejny rozdzial po6wipcono analizie
uzyskanych rczultat6w badari dotyczqcy gl6wnie wynik6w badah eksperymentalnych,
w kt6rych wartoSci wsp6lczynnik6w ttLrmienia byly przyjgte jako stale lub zmienne;
dokonano r6wnieZ por6wnania rezultat6w przeprowadzonych badari eksperymentalnych
z wynikami oftzymanymi obliczen teoretycznych. Dziewi4ty i ostatni rozdztal pracy zawiera
wnioski, podkre6la nowe elementy prezentowanej pracy doktorskiej oraz wskazuje kierunki
dalszych badari. W zalqcznikach podane zostaly otrzymane w wyniku badafr walto6ci
giqtnych i skrEtnych drgah wlasnych uktadu. WyL<az literafirry cytowanej w pracy obejmuje
72 pozycje.

Uklad pracy, podzial na rozdzialy, sformulowania celu i zakresu pracy onz prezentacja
stosowanych metod badawczych i wniosk6w koricowych s4 do zaal<ceptowania.

3. Uwagi dotycz4ce rozprawy

Temat rozprawy jest aktualny, interesuj4cy t waLny zar6wno z vtylitataego jak
i naukowego punkhr widzenia. Zagadnienia bqd4ce przedmiotem badari sq zloaone
i dotychczas tylko czESciowo poznane. Prezentowane badania umozliwiaj4 doskonalenie
nretod sterowania dynamik4 urzqdzeh i maszyn z cieczami magneto-reologicznyrni
przyczyniaj4c siE istotnie do podniesienia poziomu tego sterowania.

Pozytywnie oceniam przeprowadzeniebadaf eksperymentalnych i wykorzystanie ich do
weryfikacji zaproponowanych modeli uklad6w mechanicznych wystEpuj4cych z elementami
wykorzysfuj 4cymi ciecze magneto -reolo giczne.

Prezentacjg zasady dzialania thrmika oraz opis zjawisk zachodzqcych w cieczach
magneto-reologicznych, gdy na nie dziala pole magnetyczne uwa?am za stvszne, pomimo
tego,2e te zjawiska s4juz w literaturze upowszechnione.

AnaLiza rezultatow zadart badawczych obejrnuj4ca por6wnanie wynik6w badah
eksperymentalnych i teoretycznych jest zdaniem rccenzenta przeprowadzona poprawnie.

Pozytywnq ocenQ wyboru tematyki i metodylci przeprowadzonych bada1 zaktoca
po6pieszne redagowanie pracy, kt6re spowodowalo liczne usterki tennrnologiczne oraz
redakcyjne.

Np. :
Str. 27 w. l2d. ,,iz mogqone byi stosowane wszEdzie tam, gdzie pojawiaj4 siq drgania" -

w szczeg6lnodci, drgania zdefiniowane na str. 13 w pierwszym zdanit wstEpu? Tmdno sobie



r6wnieZ wyobrazil ttumiki z cieczq magneto-reologiczn4 na sioricu lub w nano-ukladach -
gdzie wystgpuj4 drgan ia.

Str. 39 w.11d - czy Autorka na pewno miatana my6li ,,stosunek"?
Str. 66 w. 19d - w rozdziale opartym na materialach przygotowanych do publikacj i przez

B. Dpiewicza, A. Prqgowsk4 Cz.Bajera znajduje siE nastgpujqcy fragmentpracy: ,,W jej
obrEbie zastos owane zo stanie nastgpni e sterowani e matematy czne.

Dfugotrwala obserwacja procesu drgart moAe byd przeprowadzana tylko w spos6b
stochastyczny. Amplitudy osi4gaj4 swoje ekstremalne warto6ci nie zawsze zgodnie z
warunkami pocz4tkowymi oraz parametrami materialowymi. - mole m4 to miejsce, gdy
warunki po cz4tkowe doty cz4 inne go zagadnienia?

Str. 83 w3d - ,,Opisany powyzej model poddawan4 sterowaniu postad drgari skrEtnych
ukladu." - Czy to zdanie bylo napisan e przez automatycznego tttmacza?

Pomimo usterek redakcyjnych wystgpuj4cych w pracy pozytyrvnie oceniam merytoryczne
aspehty pracy.

4. Ocena pracy i konkluzja

Oceniaj4c materiaL przedstawiony w zaprezentowanej rozprawie nale|y pozl'tywnie
odnieSi sig do czgSci technicznej zwiqzanej z wykorzystaniem stanowiska badawczego oruz
sformulowania zagadnienia badawczego i jego realizacji. Zbadanie uklad6w mechanicznych,
wykorzystanie opisu matematycznego, przeprowadzenie badan eksperyrnentalnych,
identyfikacj a parametr6w oraz badania symulacyjne pozwalajqna ocenienie pracy badawczej
jak i zdobytej przez Doktorantkpwiedzy teoretycznej. Pozytywnie oceniam ww. umiejptnoSci
prowadzeniabadaf podstawowych oruz interpretacji uzyskanych reztltatow, kt6re mog4 byi
przydatne do rozwtqzywama praktycznych problem6w technicznych. Stwierdzaj4c
umiejEtnoSd prowadzeniapracy badawczej vwazam, 2e przedlolona do oceny rozprawamoae
stanowii podstawE do ubiegania siQ o nadanie stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie,,Mechanika".

Wobec spelnienia wymog6w Ustawy o Stopniach i Tytule Naukowl.m z dnia 12.09.1990
r. wraz ze zmlanami z dnia 14.03,2003 roku, stawiam wniosek o dopuszczenie mer inL.
Agnieszki PrEgowskiej do publicznej obrony.

Warszawa dn 11. 05. 2013r.


