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Recenzja
Nowakapt: ,,Adaptivefeedbackcontrol systemfor
rozprawydoktorskiejmgr. ini,.N-ukaszaJ.
emission"
reductionof vibroacoustic
dla InstytutuPodstawowychProblem6wTechnikiPolskiejAkademii Nauk w Warszawie
1. Podstawaopracowania
PodstawE opracowania stanowi pismo Sekretarza Rady Naukowej Instytutu
PodstawowychProblem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk dr. hab. inZ, Zbigniewa
prof. nadzw.IPPT PAN z dnia27 czerwca2014r. i dolqczonado niego
Ranachowskiego,
rozprawadoktorskamgr. inz. tr ukaszaJ. Nowaka pt: ,,Adaptivefeedbackcontrol systemfor
reductionof vibroacousticemission",
Promotorempracyjest dr hab.inz. Miroslaw Meissner,prof. nadzw.IPPT PAN
jest dr inL.TomaszG. Zielifiski
pomocniczym
Promotorem
2. Charakterystyka og6lna pracy
Ostatnie kilkadziesiqt lat przyniosto znaczqcyrozw6j konstrukcji kompozytowych
takiejak
zwanychkonstrukcjamiinteligentnymi.S4 to zazwczaj konstrukcjecienkoScienne
belki, ptyty, zloaoneelementy powierzchniowe,powloki zawieraj4cena powierzchni lub
wewnqtrzczgsci noSnejczujniki, elementywykonawczei elementyukladu sterowaniaczy
zasilania.Pocz4tkikonstrukcji inteligentnychzwiqzanebyty miedzyinnymi z zagadnieniami
sterowaniai tlumienia drgahmechanicznychduzychstacji orbitalnych,wyciszeniemduzych
obiekt6w ptywajqcychoraz z monitorowaniemstanukonstrukcji lotniczych i budowlanych.
Podstawyteorctycznekonstrukcji inteligentnychzwiqzanebytyz naukowcamiBalasemi von
Flotovem, a pierwsze eksperymentypotwierdzaj4cemoZliwoSci aplikacyjne opisano
w pracachHubbardai BaileyaorazCrowleyai deLuisa.
Rozw6j

inZynierii

materialowej, elektroniki

i

informatyki

spowodowal

nowych material6w i zwigkszenieich stosowaniaw budowie maszyn i
rozpowszechnianie
stopyi tworzywa zpamigciqksztaLtt,
konstrukcji.Powstalynowe materialypiezoelel<tryczne,

-1-

Materialy te charakterynrjqsiE wyzsz4 sprawnoSci4
ciecze elektro i magnetoreologiczne.
jak np. laminatyaktywnebudowanenabazie
elektromechanicznqiwyhszqefektywnoSciqtak
o ftZnej geometrii.
folii, ptytek i wl6kien piezoelektrycznych
Praca doktorska mgr. in?. tr ukasza J. Nowaka dobrze wpisuje siq w opisane
zagadnienia.
Recenzowanapraca zostala napisanana 136 stronach maszynopisuformatu A.4
w jgzyku angielskim.Sklada sig z 6 rozdzial6w,bibliografii, spisu rysunk6w,listy symboli
ioznaczefi stosowanychw pracy. Rozprawa zawien 51 rysunk6w i 2l tab6l. Bibliografia
zawiera103pozycje,w tym 1 pozycjpz udzialemDoktoranta.
We wstEpie Autor uzasadniapodjgcie wybranej tematyki podkreSlaj4ccelowo5d
W rozdzialetym Autor formuluje
realizowanychbadari teoretycznychi doSwiadczalnych.
r6wniezcel pracyoraz przedstawiaprzebiegbadati.
W rozdzialedrugim Doktorant przedstawiapodstawyteoretyczneanalizydrgari i fal
w ukladachci4gtychjakimi s4 belki i ptyty, przeprowadzaobliczenianumerycznei wyznacza
postaci drgafi i czgstoSciwlasne, analin4e wptyw mocowania (warunk6w brzegowych)
wlasnych.
wielkoScielement6wsiatkiw MES na wartoSciczqsto$ci
W rozdziale trzecim zostajq opisane podstawowe zaleLno(;ci niezbEdne do
przeprowadzeniaobliczefi d?wigk6w promieniowanychprzez drgajqcapt)4e. Do obliczefi
zastosowano
MetodpElement6wBrzegowych,a sameobliczeniazostalyprzeprowadzonedla
polabliskiego,dalekiegoorazwarunk6wpola swobodnego.
Rozdziatkohczyopis stanowiska
prezentacja
wynik6w i ich dyskusja.
badawczego,
W rozdziale czwafim i pi4tym zostaj4 przedstawionenajwazniejszeosi4gnigcia
Doktoranta.W rozdzialeczwartymAutor zamie1cilr6wnaniaopisuj4cedzialanreelement6w
pomiarowych i wykonawczych orM techniki przetlarzania sygnal6w. W rozdziale
zaprezentowanyjest Autorskie rozwrqzanie

wzmacniacza ladunku z filtrem anty-

i zostajqzaprezentowane
analizy
aliasingowym.Opisanes4 oryginalnestanowiskabadawcze
por6wnawcze wynik6w badafi oftzymanych dla wybranych modeli numerycznych
i do6wiadczalnych.
Rozdzial piqty dotyczy modelowaniaelement6w ukladu aktywnej redukcji drgari
a celemjest aktywna redukcji dZwiqk6w strukturalnychw dowolnym punkcie przesffzeni.
W dalszej czgficitego rozdzialu Autor przeprowadzaewaluacjgi weryfikacjg skutecznoSci
dzialaniasystemuw warunkachlaboratoryjnych.
analizi badari,dyskusjgi dalszekierunki
Podsumowanie
wynik6w przeprowadzonych
podjptegotematu.
badahzawarlAutorw rozdzialesz6stymkoricz4cymmerytorycznqczg1d
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3. Merytorycznaocenapracy.

Przedstawionado oceny rozprawadoktorskamgr. in2,.tr ukaszaJ. Nowaka stanowi
oryginalnychosi4gnig6,w zakresie
oryginalneopracowanieAutora. Do najwazniejszych
przez Autora molna zaliczy6:
dyscyplinie EIektronika,przedstawionych
. opracowaniealgorytmu(zastosowanie
metodywariacyjnejw MEB) obliczaniarczkJadu
w swobodnympolaakustycznym,
ciSnienia
akustycznego
o

zastosowanie oryginalnej metody lqczenia element6w piezbelektrycznych
z powierzchni4elementuno$nego,

. opracowaniei zbudowanie oryginalnych komponent6wtoru sterowaniadrganiami
i dZwigkamistrukturalnymi,
.

opracowanie algorytmu umozliwiaiQcego optymalne wzmoenienie sprzghenia
ul<ladziesterowaniadrganiami,
w zdecentralizowanym

o zbudowanieoryginalnych stanowiskbadawczych,na kt6rych potwierdzono dziaNanie
zbudowanegosystemu.

Pod wzglgdemmerytorycznympracajest na poprawnympoziomie. Cel zrealizowano
poprzez analizy teoretyczne, badania eksperymentalnei numeryczne otv

procedury

optymalizacyjne. Wynik i badari,majq duheznaczeniew zastosowaniach pr aktycznych.

4. Edytorskaocenapracy i uwagi krytyczne
poprawne
Pracajest napisanapoprawniepod wzglEdemstylistycznym,zastosowano
slownictwo naukowe i techniczne.Uklad treSci,podzial na rczdzialy, przyjEciecelu pracy
oraz sformulowaniewniosk6w koricowych sqprzejrzyste.Wyb6r literatury jest w zasadzie
odpowiednii rcprezentatywnydla dziedzinywiedzy obejmuj4cejzagadnieniaanalizowane
w pracy.
Uwagi krytyczne:
str. 16.R6wnanie2.4 powinnobyd uzupelniane
o komentarzodnoSnie
warunk6wbrzegowych
i pocz4tkowycha w dalszych rozwalaniachwarto doda6 komentarz,2e analizowanesq
drganiaw stanieustalonym.
str. 16, 61. W przypadkuuktad6wpowierzchniowychposzczeg6lnemody drgarioznaczasiE
dwoma literami np. mn, r6wnieZ funkcja ksztalfi (znormalizowanafunkcja ksztattu) On
w przypadku pfuty przyjmuje postad Orn, identyczna zasadaobowi4zuje dla amplitudy
modalnejWrn.
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str. 21, 74. Dla przypadkt czgdciowegoutwierdzeniaptyty pojawity sig r6wniez mody
skrqtne,wymaga to odpowiedniegokomentarza,zwLaszcza2e udzial mod6w skrEtnych
dotyczyto rysunk6wna stronach22,23
w promieniudZwigkujest niewielki,w szczeg6lnoSci
i 74. Powinnawyst4pii identyfikacjapostaciirodzaju drgari.
str. 31. W pracy przyjEto model drgajqcejpfrty umieszczonejw sztywnej, niekoriczonej
odgrodzie.
Nie zdefiniowanowarunk6wbrzegowychdla r6wnania3.1. Podanie,Zewszystkie
krawgdzie s4 swobodnejest nie wystarczajqce,a zwlaszczatrudne do realizacji w fazie
eksperymentalnej.
str. 33. Rysunek 3.2, przy jakich warunkachbrzegowych,mo1liwa jest postai drgari
jako mod nr 1,
oznaczona
str. 33 i 3a. Wptyw masy wsp6tgrajqcejz elementemstrukturalnymnie jest jednakowy
jest najwigkszyw niskich czEstotliwoSciach.
Nie mo2na
w calym zakresieczgstotliwoSci,
wlasnychulegaj4 w przyblizeniu,
og6lniewnioskowa6,2ewszystkiewarto5ciczqstotliwo$ci
trzykrotnemuzmniejszeniu.
rczwalaniamiteoretycznymi.
str. 36. Opis rysunku3.4jest niesp6jnyz prueprowadzanymi
str.37i inne.WystEpujqbrak legendy.
drgari
str. 48. Powinny byd przedstawionecharakterystykiamplitudowo- czgstotliwoSciowe
Pozwolitobyto nawyznaczenieczgstoSci,
element6wstrukturalnychi ciSnieniaakustycznego.
zi6 aktywnqredukcjq.
dla kt6rych naleLyprzeprowad
eksperyment6wnale?yobliczyl dla
str. 49, 69,77, 104.W nawiqzaniudo przeprowadzonych
jakich odlegloSci
od 2r6dtadZwiqkuwystgpujepolebliskiei poledalekie.
str. 60, 61. Uwagi jak do strony 16. We wzonch (4.8) i (4.I2) nie moze wystgpowa6On'
powinnobyi (Drn.Jakr6wniezwzory(4.7),(4.I2) i (4.I 3) powinnyzostalpoprawione.
str. 69. Na rysunku 4.6 Autor przedstawiistosunekwartoSciladunku elektrycznegodo
postacidrgari i odlegloSci
maksymalnejwarloSciladunku elektrycznegodla poszczeg6lnych
przetwornikapiezoelektrycznegood utwierdzeniabelki. Przedstawionecharakterystykis4
poprawne dla pierwszych czterechpostaci drgari dla wylszych mod6w wystgpuje inne
umozliwiaj4cepobudzeniewylszych
optymalnepolozenie przetwornikapiezoelektrycznego
postacidrgafibelki. OdnoSnie
numeracjiosi czy wystgpuj4mody1,5;2,5 itd.
str. 107.Nalezyuzasadniiwyb6r 9, ll, 13 i 14 postacidrgafi,dla kt6rychprzeprowadzono
eksperyment.Zwlaszcza, 2e dla niekt6rych czqstotliwoSciuzyskano niewielk4 redukcjg
poziomuciSnieniaakustycznego.
5. Podsumowanie
Doktorant wykazal siQ umiejgtno6ci4 poprawnego wyboru i
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sformulowania

cel ten
naukowegocelu pracy. Nastgpniekonsekwentnie,z dobrqznajomo5ciqzagadnienia,
zrealizowal.
Stwierdzam,Le praca mgr. inL. tr ukasza J. Nowaka spelnia wymogi stawiane
pracom doktorskim zawartew Ustawieo stopniachi tytule naukowym z dnia 14 marca
2003r, vtraz z p6fniejszymizmianami, o stopniachnaukowychi tytule naukowym oraz
o stopniachw zakresiesztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595z roku 2003)oraz rozporz4dzeniem
Ministra Nauki i Szkolnicfwa Wyiszego z dnia 22 wrze1nia20ll roku. W zwi4zku z tym
wnoszg o dopuszczeniejej do publicznej obrony i nadanie Doktorantowi stopnia
doktora.
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