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RECENZJA
rozprawydoktorskiejmgr.in2.LukaszaNowaka
pt. ,, Adaptivefeedbackcontrolsystemfor reductionof vibroacoustic
emission"(Adaptacyjny
system
zwrotnymdla redukcjitransmisjiwibroakustycznej)
sterowaniaze sprzq2eniem
Rozprawadoktorskazostatawykonanaw InstytuciePodstawowychProblem6wTechniki
PolskiejAkademiiNauk.Promotoremrozprawyjest dr hab.in2.MiroslawMeissner,za6promotorem
jest na
pomocniczym
Rozprawa,
w jqzykuangielskim,
podzielona
dr in2.TomaszG. Zieli6ski.
napisana
z kt6rychpierwszystanowiwprowadzenie,
za6ostatnizawierauwagipodsumowujqce.
6 rozdzial6w,
jest
jqzyku
poprzedzona
polskim
Praca
streszczeniami
w
i angielskimoraz wykazemwa2niejszych
skr6t6w i oznaczef,zawierate2 spis literatury liczqcy103 pozycje.Osobno Autor dostarczylspis
wlasnychpublikacjiliczqcy13 pozycji.Rozprawa
liczy136stron,zawiera51 rysunk6wi 20 tabel.
We wstqpie Autor podaje wprowadzeniedo problemu,kr6tki przeglqdliteratury,tezq i
zakrespracy.TezqpracyAutor formulujenastqpujqco:
,,Drganiacienkiej plyty o dowolnych warunkach brzegowych pobudzanej zewnqtrznq silq
harmoniczniezmiennqw czasiemogq byi modyfikowaneza pomocq zewnqtrznegoaktywnego
systemusterowaniazawierajqcego
skodczonq
liczbqpar piezoelektrycznych
czujnik6wi pobudnik6w
w ten spos6b,aby amplitudaciSnienia
akustycznego
wytwarzanegoprzezplytq byla minimalizowana
w wybranympunkcieprzestrzeni".
W zagadnieniach
aktywnegotlumienia halasuemitowanegodo otoczeniamo2na wyr62nii dwa
zagadnienia:
o Minimalizacja
poziomuhalasu(ci(nieniaakustycznego)
w okre3lonymobszarzeprzestrzeni,
n p .w p u n k c i e
o

Minimalizacjamocy akustycznejirodla.
jest tatwiejsze
poniewa2zmniejszenie
pierwszezagadnienie
poziomuhatasu
Oczywi6cie
do realizacji,
jednym
jego
powodowai
gdzie
znacznezwiqkszenie
w
obszarze,
mo2e
indziej.Zagadnienie
mo2na
rozwiqzywaistosujqcw pqtli sprzq2enia
zwrotnegojeden mikrofoni oczywiScie
odpowiedniuklad
sterujqcy.W drugim przypadkustosujesiq wiqkszqliczbqmikrofon6w,zaS uktad sterujqcyoraz
algorytmy sterowania sq bardziej zlo2one.NiebanalnoSiproblemu postawionego przez Autora
rozprawypolegana tym, 2e w realizowanymprzezniegosystemiew og6le nie ma mikrofon6ww
pqtlisprzq2enia
zwrotnego,a algorytmsterowaniaopierasiq na matematycznym
modeludrgariplyty
przezniEdZwiqku.
orazpromieniowania
W rozdziale2 rozpatrywanesE zagadnieniazwiqzanez drganiamibelek i cienkichpfyt.
Zagadnieniedrgar{struktur rozwiqzywanejest poprzezzastosowanieanalizymodalnej.Stosujqc
(dla belki)i numeryczne
wyznacza
siqczqstotliwo5ci
wlasneorazfunkcjewtasnemetodyanalityczne
czqstotliwoSciwlasnych, a nastqpnie rozwiqzujesiq
rozklady amplitud dla poszczeg6lnych
i dowolnegorozkladusily pobudzajqcejna powierzchni
zagadnienie
dla dowolnej czqstotliwo5ci

strukturypoprzezjej rozlo2eniewzglqdemortogonalnych
funkcji wtasnychi wyznaczenie
(amplitud)poszczeg6lnych
wsp6tczynnik6w
mod6w.Podej5cie
takiejest klasyczne.
Autor zwraca
uwage,2e przypobudzeniu
wtasnq,
strukturyjegoczqstotliwoSciq
amplituda
odpowiedniego
modu
stajesiq nieskodczona.
Niewystqpowanie
Autortlumaczyslusznie
tegozjawiska
nieliniowoSciami
i
tlumieniem.Mo2najeszczepodai trzeciqprzyczynq:
czqstotliwoSi
wlasnajest zwykle liczbq
jest niemo2liwe.
pobudzenia
niewymiernq
i osiqgniqcie
dokladnejtakiejczqstotliwo5ci
Niemniej
jednak,w dalszymciqgupracy(w rozdziale
pfytyna
4.7) Autor sprawdza
liniowoSiodpowiedzi
pobudzenie
pominiqcia.
okolorezonansowe
i stwierdza,
2enieliniowoSci
sqzwykledo
W dalszej
czq6ci
przykfadowe
yrrymiarach
rozdzialu
2 Autor przeprowadza
dla ptytyaluminiowej
obliczenia
o
30 cm dlugoSi,2O cm - szerokoSi,
L mm - grubo6i,r62niqcych
siq niecowarunkamibrzegowymi.
W
jest naSrodkukr6tszego
pierwszym
przypadku
ptytazaopatrzona
bokuw wypustkqo dlugo(ci6 cm (i
plytajest zaci6niqta
nieznanej
szerokoSci)
W drugimprzypadku
wzdtu2catego
, kt6rajestzaciskana.
jest
jasneczywymiar30 cm jest liczonyod punktuzaciSniqcia,
krdtszego
boku,nie
czytezjestto
plyty
przypadku
dlugo6icalej
w tym
efektywnadtugoSibylabymniejsza
ni230 cm.Wreszcie
trzeci
przypadekstanowi plyta zaci6niqta
w SrodkowejczqScikr6tszegoboku na szerokoSci
5 cm i
glqboko6ci
1 cm. Wynikiro|niq siq dosyi znacznie.
Autor zwracauwage,2e w por6wnaniu
z
przypadkiem
2, w przypadku
3 pojawiasiqdodatkowy
moddrga6,jakopiqtyz kolei.CzqstotliwoSci
pozostatych
mod6w i rozkladyamplitudna powierzchni
dla pozostalych
mod6w r62niqsiq
Autor nie zwracajednak uwagina fakt, 2e warto6ciczqstotliwo6ci
nieznacznie.
wtasnychdla
przypadku
1,r62niqsiq bardzoznacznie
od tychwarto6cidla pozostatych
dw6chprzypadk6w,
mimo,
ze rozkfady
amplitudna powierzchni
sq podobne,
wystqpujenawetdodatkowymod nr 5, kt6ry
przypadku
potrafiq
wystqpitdla
3. Nie
sobiewyttumaczyi
tak du2ychr62nicwartoSciczqstotliwo6ci
wlasnychdla podobnychw koricustrukturi oczekujqtu komentarza
Autora.W kodcowejczq6ci
poprzez
rozdzialu
Autorsprawdza
dokladnoiiobliczonych
numerycznie
funkcjiwlasnych
kontrolq
ich
ortogonalno5ci.
Tak,jak nale2ato
siq spodziewai,
najwiqksze
odchyfkiod ortogonalno6ci
wykazujq
podzialu,
obliczone
funkcjewtasnedla najbardziej
zgrubnego
w miarqjego zagqszczania,
r6wnie2
odchylkiod ortogonalno6ci
malejq.Zwraca
uwagq,piszeo tym r6wnie2Autor,2e iloczyny
skalarne
ro|nychniedokladnie
obliczonych
funkcjiwlasnych
majqznakidodatnie.
Niewidzqdlatego2adnego
jestem
powinien
wg mnieznakblqdu
Te2
uzasadnienia,
byi losowy.
ciekawkomentarza
Autoraw tej
sprawie.
jest promieniowaniu
jest prostezagadnienie
plyt. Rozwa2ane
Rozdziat
3 po6wiqcony
drgajqcych
jako ptaskiej
promieniowania
plyty prostokqtnej
strukturydla trzechprzypadk6w:
bezobciq2enia
(powietrze),
z uwzglqdnieniem
o6rodkiem,
oSrodka
o matejgqsto6ci
z uwzglqdnieniem
o6rodka
o
jest
(woda).Obliczane poleakustyczne
du2ejgqstoSci
bliskiei dalekie.
Jaknale2ato
siqspodziewa6,
powietrzeprawienie wplywana warto66czqstotliwo6ci
ptyty,a nawet,dla niekt6rych
rezonansowej
przyklad6w,
roSnie.
czqstotliwoSi
ta nieco
Autorslusznie
tlumaczy
to blqdamiobliczeniowymi.
Chcq
2eswegoczasuzajmowalem
tu wspomniei,
siqzagadnieniem
sprzq2enia
drgafii promieniowania
dla
plyty okrqgteji obciq2enia
powietrzem
oraz opracowalem
kombinowanE
metodqFEM-BEM
do
(patrzrozdzial4
ksiq2ki
elektroakustyczne").
obliczania
sprzq2enia
Stwierdzilem
tam,2e
,,Przetworniki
w pobli2uczqstotliwo6ci
rezonansowejstruktury bezstratnejtlumienie drgad spowodowane
jeden
promieniowaniem
istotnieobni2a
dobroirezonansu
i redukuje
amplitudq
drgari.
Tojestjeszcze
przyczynek
(3.2.2)
w rezonansie
wychylenia
nie sq nieskodczone.
do dyskusji,
dlaczego
W rozdziale
jest
jako
(3.1)
postaci
GqstoSi
r6wnaniefalowew
nieprawidlowe.
o6rodkatraktujesiq tu
statq,i
jq uproScii.
faloweprzechodzi
w r6wnanie
Helmholtza
mo2na
R6wnanie
o postaci:

Ap+4p=0
powinienbyi znak(+)zamiast
(-).Mamr6wnie2
W takimraziew drugimskladniku
wqtpliwo5i
co do
jeden
(3.3).
po
(7)
warunkubrzegowego Jesttam chyba lewejstronieo
operatornabla za du|o.
jest poledalekie.
W podrozdziale
Wydajemi siq,2ew zagadnieniu
3.3rozwa2ane
aktywnejredukcji
polemdalekim,
poniewa2
halasu,
nale2y
zajmowaisiqwylqcznie
w polubliskimzmianyprzestrzenne
(np.btqdyzaokrqgled),
ciSnienia
akustycznego
sq bardzo,,szybkie"
i nieuniknione
btqdyalgorytm6w
mogqzniweczyi
w punkcie.
ptaskiej
calkowicie
funkcjonowanie
algorytmu
Promieniowanie
struktury
jest
prostym,
poniewa2
w nieskodczonej
odgrodzie zagadnieniem
ci6nienie
akustyczne
w dowolnym
jednak
punkciepolamo2ebyi obliczone
przypadek
z catkiRayleigha.
Jestto
matopraktyczny.
Dla
promieniowania
plyty
rozwiqzania
zagadnienia
Autoropracowat
swobodnej
algorytmbazujqcy
na
poSredniej
(indirect)wariacyjnejmetodzieelement6wbrzegowych.
PodejScie
to jest sluszne,
poniewa2
polaakustycznego
prqdkoSci
obliczanie
strukturyo dowolnymrozktadzie
na powierzchni
prowadziloby
metodamianalitycznymi
do zbytskomplikowanych
wzor6wi chybajest nieoplacane.
DoSwiadczenia
wykazaly,
2eopracowana
metodasprawdza
siq,zwlaszcza
w poludalekim.
jako czujnik6wi pobudnik6w
Kolejnyrozdzialdotyczyzastosowania
element6wpiezoelektrycznych
drgadplytystosowanych
do automatycznego
W rozdziale
sterowania.
tym przedstawiono
teoriq
pobudnik6w
piezoelektrycznych,
czujnik6wi
stosowanych
do detekclii wzbudzania
drgafiw
poprzecznymi.
z dominujqcymi
strukturach
naprq2eniami
zginajqcymi
i odksztalceniami
Teoriata jest
dobrzeznana,a wyprowadzanie
wzor6w- zbqdne.W dalszejczq(cirozdziatuAutor zajmujesiq
ukladamikondycjonowania
sygnat6w,uzyskanych
z czujnik6w- przedstawiapodstawowe
wtaSciwoSci
wzmacniaczy
ladunku i napiqcia.Wskazujena podstawowqzaletq wzmacnia
przewod6w
tadunkowego
w por6wnaniuz napiqciowym:
niezale2no6i
czufo3ci
od pojemno6ci
jako
Definiuje
doprowadzajqcych.
czulo$iwzmacniacza
napiqciowego stosunek
napiqcia
wyjSciowego
przez
powinien
do ladunkuwytworzonego
czujnik.W takimraziewymiartej wielkoSci
byi V/C,a nie
C/Y, jak to wystqpujewe wzorze(4.17).Notobene,tak naprawdqwymiarwielko6ci6u wg wzoru
jest V/C (jestto odwrotno3d
(4.17)rzeczywi5cie
pojemnoSci).
praktycznq
Przedstawiono
realizacjq
przetwornik6w.
pomystowa
przetwornik6w:
zbudowanych
Na uwagqzasluguje
technologia
monta2u
(epoksy),
na brzegach
klejemnieprzewodzEcym
klejemprzewodzqcym.
a w Srodku
Technologia
taka
przypadkowym
zapewnia
kontaktelektryczny
z podfo2em,
a jednocze6nie
zapobiega
zwarciom
obu
powierzchni
przetwornika.
patentowejtego rozwiqzania,
Nie analizowalem
zdolno6ci
ale Autor
jest
powiniensiq tym zainteresowai,
po2no
przypadku
publikacji
o ile nie
za
w
rozwiqzania
nie
jegozamocowania.
Autoranalizuje
mo2napatentowai.
czuloSisensora
w zale2no6ci
od miejsca
W
przypadku
w pobli2ujej zaci6niqtego
belki,najwiqksza
czulo6iwystqpuje
kofca - tam wystepujq
plyty,w kt6rejwystqpujqrozkladyodksztalced
najwiqksze
odksztatcenia.
W przypadku
r6wnie2w
y (szeroko5i),
zbadana
kierunku
czutoSi
w funkcjimiejsca
mocowania
zostala
zar6wnonumerycznie,
jak i eksperymentalnie.
chocia2
Uzyskane
wynikisq na og6fzgodne,
w kilkuprzypadkach
wystqpuja
rozbie2no6ci.
Autorbadar6wnie2
liniowoSi
doSiznaczne
eksperymentalnie
odpowiedzi
struktury
w
pobudzajqcego
piezoelektryczny
funkcji amplitudy napiqcia
aktuator
dla czqstotliwo5ci
procedury
badawczej.
W zakresie
rezonansowych.
Swiadczy
to o du2ejstarannoSci
u2ytych
napiqi,
mo2nauznai,za
liniowe.Swiadczyi
to mo2eo tym,2enienieliniowoSi,
drgania
struktury
a tlumienie
jestgt6wnqprzyczynq
amplitudy
Moimzdanie,
ograniczenia
odpowiedzi.
tegonale2alo
oczekiwa6.
rozdziatem
W rozdziale
5 jest kluczowym
rozprawy.
tym przedstawiono
realizacjq
Rozdzial
systemusterowania:hordwarei softwore,opartegona opisanychpoprzednio
adaptacyjnego

modelachdrgad i promieniowania.
sterowanierealizowano
za pomocq par przetwornik6w
piezoelektrycznych,
z kt6rych jeden byl czujnikiemdostarczajqcym
sygnal bqdqcy podstawq
sterowania,
a drugi pobudnikiem,
realizujqcym
sterowaniew pqtli sprq2eniazwrotnego.w
przeprowadzonych
eksperymentach
jedyniedo ocenyskutecznosci
mikrofonstu2yl
sterowania,
nie
bylon natomiast
elementem
systemu.
Badano,
zar6wnoteoretycznie,
jak i do6wiadczalnie
systemz pojedynczE
pelq sprzq2enia
zwrotnego(pojedyncza
paraczujnik- pobudnik),
jak i kilkomatakimipqtlami(do czterech).
W
przypadku
zmianyzewnqtrznego
pobudzenia
systemsterowania
automatycznie
siq,,do
,,dopasowuje
zmienionych
warunk6w.
wa2nymwnioskiem
z rozwa2an,
potwierdzonym
eksperymentalnie
jest to,
2ew przypadku
pobudzenia
rezonansowego,
tylkoparametry
modalnezwiqzane
z tym rezonansem
mogqbyi branepod uwage,parametrypozostalych
mod6wnie wptywajqna systemsterowania.
Systemsterowaniapracujew zakresiematychczqstotliwoSci
- do 500 Hz. Gdy poziomu2ytego
sterowania
przekracza
pewnqkrytycznq
warto6i,systemtracistabilnoSi
i w drganiach
pojawiajq
siq
m o d y o c z q s t o t l i w o S c i a c h w i q k s z y c h - z1z.a- 2k kr eHszu. M o i m z d a n ijeem
sttozjawiskonaturalne,o
prostuujemnesprzq2enie
zwrotneprzechodzi
w dodatnie.
SkutecznoS6
jest r62na.W
sterowania
niekt6rych
przypadkach
uzyskano
redukcjq
poziomudiwiqkuw okreslonym
punkcieprzekraczajqcq
10 dB, co nale2yuzna(za wynikdobry.w innychprzypadkach
redukcjanie przekraczata
L dB.
Stwierdzono
te2, 2e zastosowanie
kilku pqtli sprzq2enia
zwrotnegopoprawiaredukcjqpoziomu
dzwiqku
w por6wnaniu
do pojedynczej
pqtli.Tote2jestwa2nywynik.
w ostatnim,6 rozdziale
Autor deklarujeudowodnienie
tezy pracy,oraz wymieniaswoje
gl6wneosiqgniqcia.
Nale2q
do nich:
r opracowanie
aktywnego
systemu
sterowania
drganiami
ptyt,w kt6rymuzyskuje
siq
redukcjqpoziomud2wiqkuemitowanegoprzezplytq w okre5lonym
punkciew
oparciu
o detekcjq
drgadplytyorazmodeldrgarii modelpromieniowania
dZwiqku,
o OkreSlenie,2e sterowanie mo2e byd stosowane
dla pobudzeniaplyty
czqstotliwo3cia
mi rezona
nsowym
i i dla ka2dego
rezonansu
niezale2nie,
o opracowanie
modelii algorytm6w
plyty,
drgad
opartych
naanalizie
modalnej
o Opracowanie
modelu promieniowania
plyty za pomocEposredniejwariacyjnej
metodyelement6wbrzegowych
o Staranne
przebadanie
opracowanych
modeliorazsystemu
sterowania.
W ostatniejczqficirozdzialu
Autor okreSla
kierunkidalszych
prac:zastosowanie
metodydo bardziej
zto2onych
geometrii,wdro2enienowych,bardziejefektywnych
algorytm6w,integracjasystemuz
analizq
dynamiki
struktury.
wyniki uzyskane
w rozprawiesq bardzointeresujqce.
Sam przebiegprocesubadawczego
Swiadczy
o du2ejstarannoSci
Autora.Starasiq on rozwiewa6
wszelkiepojawiajqce
siq wqtpliwo5ci
poprzezprzeprowadzenie
eksperyment6w
weryfikujqcych.
Dotyczy
to np.weryfikacji
ortogonalnoSci
wektor6wwtasnych
struktury,czy te2badaniewplywunieliniowo6ci
na drganiastruktury.Nierazta
starannoSi
wydajemi siq a2 przesadna,
niemniejjednakjest ona godnauznania.
Teoretyczne
rozwa2ania
w rozprawie
opartesq na o96lna wiedzyznanej,
alepodkre6lid
nale2y,
2eimplementacja
rozwa2ah
teoretycznych
- zar6wnoalgorytmiczno-numerycznych,
do praktycznych
rozwiqzan
jak i
hardware'owych
zostaladokonanaprzezDoktoranta
samodzielnie.
Zauwa2one
i wypunktowane
btqdymajqcharakter
pomyteki niewplywajqnawarto5ipracy.
pracyjest r6wnie2staranna,
Redakcja
a jej jqzyk- poprawny
. znalazlem
kilka,nie wartych
wspomnienia
liter6wek'
Pewnezastrze2enia
redakcyjne
budzispos6bopisutabel- opisyte znajdujq
siq pod tabelami.Zwykletytuty tabel znajdujqsiq bezpo6rednio
nad tabelq,natomiastpodpisy

jest rozdziat
znajdujA
siqpod rysunkami.
Niezbytszczq6liwie
zakoficzony
3. Na ostatniejjegostronie
(55)znajdujq
siqtylkodwawyrazy.Jestto niezrqcznoSi
redakcyjna.
Stwierdzam
doktorska
mgr.in2.tukaszaNowakapt. ,,Adaptive
feedback
control
,2e rozprawa
systemfor reductionof vibroacoustic
emission"
spelniawymagania
Ustawyz dniaL4 marca2003r. o
stopniach
naukowych
i tytulenaukowym
i tytulew zakresie
orazstopniach
sztuki(Dz.U. 2003nr 65
poz.595z poiniejszymi
zmianami)
i wnioskuje
o jej dopuszczenie
do publicznej
obrony.
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