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RECENZJA
R ozpraw y doktorskiej m gr inż. Pawła Kielana
„Aspekty sterowania urządzeniami m echatronicznym i przez In te r n e tanaliza protokołu T C P /IP ”

1. Ocena tem atu rozprawy doktorskiej
Recenzowana rozpraw a doktorska dotyczy zagadnień związanych ze sterow aniem
układów m echatronicznych poprzez sieć kom puterow ą. A utor rozpatruje obiekt sterowania,
który je st połączony z regulatorem w układzie zam kniętym z pętlą ujem nego sprzężenia
zw rotnego, a sygnały z obiektu sterow ania do regulatora i z regulatora do obiektu sterow ania
są przekazywane przez sieć Internet (lub lokalną sieć Ethernet), która w prow adza opóźnienie
w ynikające z transm isji danych. Proponow ana przez autora koncepcja badań polega na
zastąpieniu rzeczyw istych układów przez ich m odele m atem atyczne zaim plem entow ane w
program ie SIM U LIN K oraz na karcie procesorów sygnałow ych DSP1104. W miejsce
rzeczywistej sieci Internet w badaniach przeprow adzonych przez autora je st w ykorzystyw any
jej sprzętowy Em ulator. Dzięki takim założeniom autor m oże badać obiekty sterow ania, o
różnych m odelach i param etrach tych modeli, w spółpracujące z regulatoram i różnego typu i
zm ienianych

param etrach

analizując

w pływ

opóźnienia

w prowadzanego

przez

sieć

kom puterow ą na jakość regulacji.
W

celu

realizacji

analizow anego

zadania

autor

pracy

musiał

przeanalizow ać:

w ykorzystanie odpow iednich protokołów transm isji danych w sieciach kom puterow ych (w
szczególności protokołu TCP/IP - połączeniowy' protokół warstwy transportow ej z ang.
nazwy Transfer Control Protocol i protokół warstw' sieciowej - Internet Protocol) oraz brak
determ inizm u czasow ego przy transm isji danych m. in. w' sieci Internet. M usiał rów nież
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opracow ać stanowisko do badań symulacyjnych, w którym realizował połączenie układów
sterow ania z regulatorami poprzez em ulator sprzętowy sieci Internet przy w ykorzystaniu
autorskich programów napisanych w języku C++.
N a stanowisku badaw czym autor mógł przeprowadzać badania symulacyjne, w różnych
w ariantach dla różnych modeli elementów układu i w różnych trybach pracy Em ulatora sieci
Internet. Stanowisko to um ożliwiło mu również przeprowadzenie w ybranych badań na
obiekcie rzeczywistym. Badania te odnosiły się do sterow ania prędkością obrotow ą silnika
prądu stałego z pętlą sprzężenia zwrotnego zam kniętą przez Emulator.
Temat podjęty przez autora rozpraw}' je st aktualny i istotny dla różnych dziedzin
elektrotechniki, mechatroniki i informatyki. Wyniki badań w tej tem atyce m o g ą być
w ykorzystyw ane do sterow ania różnych układów mechatronicznych (np. robotów ) poprzez
sieci komputerowe.

2. Charakterystyka pracy, tem atyka poruszanych problem ów

Rozprawa

doktorska

składa

się

z

dziesięciu

rozdziałów

m erytorycznych,

podsum ow ania, czterech załączników i spisu literatury. R ozpraw a obejm uje 170 stron tekstu.
W rozdziale pierwszym , stanowiącym wprowadzenie, autor przedstaw ił tem atykę
rozprawy. Następnie sform ułow ał tezę, cel oraz główne kierunki badań. A utor staw ia tezę, że
m ożliw e jest poprawne działanie układu regulacji z pętlą ujem nego sprzężenia zw rotnego
zam kniętą poprzez sieć Internet przy czym:
m odele

Badania popraw ności działania takich układów m ożna zrealizować w ykorzystując
m atem atyczne

obiektów

sterow anych

i regulatorów, zaim plem entow anych

w

program ie SIM ULINK oraz na karcie procesorów sygnałow ych DSP1104, ja k też przy
w ykorzystaniu Em ulatora sieci Internet.
-

Badania

popraw ności

działania

takich

układów

m ogą

m ieć

charakter

kom puterow ych badań sym ulacyjnych. B adania sym ulacyjne prow adzone w edług określonej
m etodologii pozw alają stw ierdzić, czy je st m ożliw e popraw ne w spółdziałanie układu
sterow ania z konkretnym regulatorem poprzez sieć Internet.
Do

zw eryfikow ania

tak

postawionej

tezy

doktorant

zrealizow ał

pięć

celów

szczegółow ych, prow adzących do opracow ania autorskiej koncepcji badań.
O siągnięcie celów oraz realizację tezy autor uzyskał na drodze badań teoretycznych,
sym ulacyjnych i eksperym entalnych.
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W rozdziale drugim pracy doktorant przedstawił szczegółow ą charakterystykę m odelu
Referencyjnego Łączenia System ów Otwartych, który um ożliw ia standaryzację połączeń w
sieci Internet. Model ten je st określany skrótem ISO/OSI (z ang. nazwy Open System
Interconnection) i został opracow any przez M iędzynarodow ą Organizację N orm alizacji
(ISO). Autor opisał poszczególne jego warstwy oraz ich funkcje, podkreślając przy tym
znaczenie

procesu

enkapsulacji

oraz

fragmentacji

danych.

W

rozdziale

tym

autor,

wystarczająco szczegółowo opisał wybrane protokoły: Ethernet, IP, TCP, UDP (w raz ze
szczegółowym opisem budowy ramek tych protokołów), ich zastosow ania oraz cechy
charakterystyczne z punktu w idzenia transmisji danych dla potrzeb rozpatrywanej tem atyki,
ze szczególnym uw zględnieniem braku determ inizm u czasowego w kom unikacji sieciowej.
Ponadto autor opisał podstaw y budowy sieci Ethernet, w tym sposób działania oraz cechy
charakterystyczne przełącznika sieciowego (ang. switch) oraz m echanizm ów CSM A/CD
(protokół wielodostępu z badaniem zajętości nośnika i w ykryw aniem kolizji). Doktorant
szczegółow o

opisał

budowę

ramek

w spom nianych

protokołów

sieciowych,

sposób

naw iązyw ania połączenia (ang. three-way handshake) oraz kom unikacji (klient-serw er) za
pom ocą protokołu TCP.
W rozdziale trzecim autor omawia opracow aną i przyjętą koncepcję badania procesów
sterow ania

przez

odpow iadające

Internet,
im

polegającą na zastąpieniu

m odele

matematyczne,

obiektów

rzeczywistych,

zaim plem entow ane

w

przez

środowisku

M ATLA B/Sim ulink oraz na karcie procesorów sygnałow ych D SP1104. Zaproponow ane
podejście um ożliw ia zm ianę param etrów m odelu (które w ystępują w rów naniach m odelu jako
odpow iednie w spółczynniki) oraz badanie w pływu tych zm ian na jakość regulacji. Sieć
Internet oraz sieć lokalna są rzeczywiste lub najczęściej sym ulow ane za pom ocą em ulatora
sprzętow ego, pracującego w edług zadanych param etrów em ulatora.
W rozdziale tym autor przedstaw ia rów nież warunki realizacji proponowanej koncepcji
badań, na które składają się w yszczególnione przez autora dwa w arunki szczegółowe.
W arunek pierwszy stanow i, że warunki badań sym ulacyjnych, nie m ogą odbiegać od
w arunków badań realizow anych na obiektach rzeczyw istych oraz sugeruje, że "„...należało
zapew nić warunki sym ulacji ja k najbardziej zbliżone do w arunków rzeczywistych czyli
synchronizow ać obliczenia tak, aby model m atem atyczny zachow yw ał się dokładnie w taki
sam sposób ja k obiekt rzeczyw isty". W celu spełnienia tego w arunku, autor zaproponow ał
dwie metody. M etodę A oraz M etodę B.
M etoda A polega na zastosow aniu kom putera z system em W indows 7 Professional
i realizację symulacji układu sterow ania wraz z algorytm em i obiektu sterow anego przy
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pom ocy programu M atlab/Sim ulink z zastosowaniem bloku RTBlock, synchronizującego
pracę środowiska Simulink z czasem rzeczywistym. W metodzie tej wymiana danych przez
sieć

kom puterow ą (Intranet lub Internet) między modelami matematycznym i układu

sterow ania i obiektu realizow ana jest przy pomocy autorskiego w ielowątkowego program u
SKM Thread.
M etoda

B polega

na

zastosowaniu

karty

procesorów

sygnałow ych

DSP1104,

wyposażonej w system czasu rzeczywistego do implementacji m odelu matem atycznego
układu sterow ania w raz z algorytmem oraz modelu matem atycznego obiektu. System
w spółpracuje z komputerem PC przez kartę rozszerzeń D SP1I04 ISA. W m etodzie tej
w ym iana danych między m odelami matem atycznym i je st realizow ana za pośrednictwem
kom puterów podłączonych do sieci Internet (lub Intranet) przy pom ocy autorskiego
w ielowątkowego program u SKCDSP1104 działającego pod kontrolą systemu operacyjnego
działającego na kom puterze PC.
W arunek

drugi,

stanowi,

iż

proponow ana

koncepcja

(nazyw ana

przez

autora

m etodologią) będzie poprawna, jeżeli w w yniku zastosow ania dodatkowego autorskiego
program u SKM Thread lub S K C D S P 1104, czasy transm isji przez sieć lokalną nie zw iększą się
znacząco (tzn. zw iększą się w sposób pom ijalnie mały), tj. jak pisze autor, konieczne je st
zapewnienie w obecności proponow anego oprogram ow ania bezstratnej w ym iany danych oraz
zapewnienie m inim alnego (pomijalnego z punktu w idzenia prow adzonych badań) czasu
transm isji w dodatkowym torze transmisji.
W podrozdziale 3.4 autor opisuje stanowisko badawcze, stw orzone w celu spraw dzenia
w arunku drugiego realizacji proponowanej metodologii badań. Ponadto autor przedstawił
zrealizow any program badań, opis przeprow adzonych eksperym entów , algorytm realizacji
eksperym entu oraz ich wyniki, zestawienia tabelaryczne i wykresy porów naw cze oraz
wnioski. Celem przeprow adzonych przez autora badań było w yznaczenie oraz porów nanie
czasów opóźnień transm isji w sieci lokalnej, dla trzech konfiguracji łącza sieci zestawionej
odpow iednio z kabla sieciowego z przeplotem , przełącznika sieciowego oraz routera
bezprzewodow ego. Program badań obejm ow ał w ykonanie serii eksperym entów , w których
m ierzono

czasy

opóźnień

transm isji

pakietów,

dla

trzech

konfiguracji

zastaw ień

oprogram ow ania. Dwa pierw sze w edług odpow iednio M etody A oraz M etody B. trzecia w
tzw. układzie odniesienia, w którym w ym iana danych odbyw ała się w yłącznie m iędzy
instancjam i program u SKM Thread pracującym i w architekturze klient-serwer.
Badania przeprow adzono dla czterech częstości w ysyłania pakietów , co w efekcie
pozw oliło na realizację pom iarów czasów transm isji pakietów dla 36 kom binacji konfiguracji
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stanow iska (wynikających z istnienia 3 konfiguracji programów, 3 konfiguracji łącza sieci
lokalnej, 4 częstości wysyłania pakietów). Pojedynczy eksperyment polegał na pomiarze
czasu transmisji dla 5000 pakietów, które wysyłano w równomiernych (zadanych) odstępach
czasu. Na podstawie pom iarów pojedynczego eksperymentu w yznaczano następujące
wartości: wartość minimalną, m aksym alną oraz średnią. Autor, w celu określenia zmienności
otrzym anych wyników pom iarów czasów opóźnień podczas transm isji pakietów w sieci
lokalnej (Intranet), w yznaczał odchylenie standardowe, charakteryzujące rozrzut w yników
w okół średniej arytmetycznej.
We wnioskach, na podstawie uzyskanych w yników pom iarów, autor stwierdził, że
w arunek

drugi,

związany

z

proponow aną

m etodologią

je st

spełniony

dla

obu

zaproponow anych koncepcji - M etody A oraz M etody B.
W rozdziale czwartym autor przedstawił, istotne z punktu w idzenia m ożliw ości
sterow ania, cechy sieci Internet. W rozdziale tym doktorant przedstaw ił też możliw ości
zastosow ania do badań em ulatora N E500 sieci Internet produkcji firm y SIM ENA, jego tryby
pracy i nastawy param etrów. Podał rów nież wyniki badań eksperym entalnych odnoszących
się do czasu transmisji i strat pakietów dla trzech kanałów transm isyjnych o długości od 200
do 600 km.
W rozdziale piątym doktorant analizuje układ sterow ania ze sprzężeniem zwrotnym
zam kniętym przez Internet z punktu w idzenia teorii układów z opóźnieniem . Sieć Internet
(lub sieć lokalną Intranet) autor zastępuje elementem opóźniającym o transm itancji e ~ST,
a następnie rozw ija funkcję e~sr w szereg M aclaurina uw zględniając w dalszych analizach 3
w yrazy

tego

rozwinięcia.

N astępnie

w yprow adza

transm itancję

układu

zam kniętego

z opóźnieniam i wprowadzanym i przez Internet zakładając, że układ sterow ania je st układem
liniow ym , inercyjnym pierw szego lub drugiego rzędu, a regulator jest postaci P lub PI.
W przeprow adzonym badaniach sym ulacyjnych zakłada w ym uszenie w postaci skoku
jednostkow ego oraz arbitralnie parametr}' regulatora i układu sterow ania (przedstaw ione w
tabeli 4) zm ieniając wartości czasu opóźnienia w prowadzanego przez Internet. A utor
stw ierdza, że dla w szystkich analizow anych przypadków dla zerow ego czasu opóźnienia
odpow iedź układu jest aperiodyczna. N astępnie określa graniczne czasy opóźnień, dla których
odpow iedź układu staje się periodyczna tłum iona oraz gdy układ przechodzi w układ
niestabilny. W podrozdziale 5.2.5

autor arbitralnie form ułuje kryterium popraw ności

w spółpracy danego układu regulacji z siecią Internet, stwierdzając: .J e że li odpow iedź układu
regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego je s t aperiodyczna, to w spółpracę tego sam ego układu
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regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zam kniętą przez Internet uznaje się za poprawną, gdy
zostanie zachowany aperiodyczny charakter odpowiedzi układu
Rozdział szósty odnosi się do badań symulacyjnych przeprow adzonych na stanow isku
badaw czym m. in. z w ykorzystaniem Em ulatora sieci Internet. B adania symulacyjne są
przeprow adzane przy zakłóceniu w postaci skoku jednostkow ego dla wybranych m odeli i
param etrów

układu

sterowania

i regulatora przy

zm ienianym

czasie

opóźnienia

w

następujących wariantach:
-

symulacje na jednym kom puterze bez Emulatora,
symulacje na dw óch kom puterach z Emulatorem.

W drugim przypadku sym ulacji modele obiektu regulacji oraz regulatora przedstawiono
w program ie SIM ULINK (M etoda A) oraz zam iennie na kartach procesorów sygnałowych
(M etoda B) dla dwóch trybów pracy Emulatora: w trybie „r/r,W (w którym podaje się stałą
wartość opóźnienia) oraz w trybie „ rmm i

Tmax"

(w którym zadaje się wartość m inim alną i

m aksym alną opóźnienia). Z przeprow adzonych badań wynika, że w trybie „Tfixed" Em ulatora
graniczne czasy opóźnień: gdy odpow iedź układu staje się periodyczna tłum iona {jgr(a.pj) oraz
gdy układ przechodzi w układ niestabilny (rgr(/,.„)) są prawie identyczne dla w szystkich
analizow anych przypadków symulacji. W trybie , ,r mi„ i Tmax" Em ulatora sprawdzany je st m. in.
warunek (32) r max < Tgr{a.p). Jak wykazały badania, granice r gr{a-P) uzyskuje się znacznie
wcześniej dla badań sym ulacyjnych na jednym komputerze, niż w badaniach sym ulacyjnych z
Em ulatorem Internetu, w którym w ym iana informacji pomiędzy regulatorem , a obiektem
regulacji odbywa się przez rzeczywiste karty sieciowe kom puterów , z w ykorzystaniem
protokołu TCP/IP.
W rozdziale siódm ym autor przedstawia uproszczony algorytm postępow ania dla
spraw dzenia poprawności w spółpracy zadanego układu regulacji z zadaną siecią Internet.
W rozdziale ósmym doktorant m. in. opisuje badania laboratoryjne na rzeczyw istych
obiektach. Podczas badań sterow ano prędkością obrotow ą silnika prądu stałego w układzie
zam kniętym poprzez Em ulator sieci Internet z modelem regulatora typu PI zam odelow anym
na karcie procesora sygnałow ego DSP1104. W ym iana inform acji pom iędzy Em ulatorem a
kartami

DSP1104

była

zrealizow ana

przez

autorski

program

doktoranta.

przeprow adzono najpierw dla m odelu silnika wyznaczając opóźnienie graniczne

Badania

Tgr[a.P),

przy

którym odpow iedź układu staje się periodyczna. N astępnie przeprow adzono badania w
układzie z rzeczywistym silnikiem zm ieniając param etry Em ulatora Tmm i Tmax. Porównano
w artości graniczne czasu opóźnienia TgĄa.p) dla układu z rzeczyw istym silnikiem i z jego
m odelem i stwierdzono nieznaczne zw iększenie tego czasu (z 11 do 14 ms) dla układu z
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rzeczywistym silnikiem . Z przeprow adzonych badań wynika, że możliw e jest sterowanie
rzeczyw istych obiektów np. silników prądu stałego przez Internet i sterow anie to może być
zadawalające.
W rozdziale dziewiątym przedstawiono szczegółowy opis autorskich program ów
napisanych w języku C++ (z w ykorzystaniem

interfejsu program istycznego W inAPI)

um ożliw iających w ym ianę inform acji pom iędzy programem SIM ULINK zainstalow anym na
dw óch kom puterach oraz zam iennie pom iędzy kartami procesorów sygnałow ych DSP1104
przez sieć TC P/IP/Ethernet. N apisanie tych programów um ożliw iło w ykonanie badań
sym ulacyjnych oraz badań na rzeczywistym silniku prądu stałego.
W rozdziale dziesiątym przedstawiono podsumowanie i wnioski i podano perspektywę
dalszych badań w analizow anym zakresie.
W

załącznikach

podano:

wydruki

programów,

szczegółowy

opis

działania,

im plem entacji oraz schem aty blokow e analizow anych modeli m atem atycznych w program ie
SIM U LIN K oraz na karcie procesorów sygnałow ych D S P 1104, wyniki badań sym ulacyjnych
nie um ieszczonych w głów nych bloku rozprawy.
Spis literatury je st reprezentatywny i dobrze wybrany.
Tekst napisany je st w sposób zrozum iały, dobrym językiem polskim i nie zawiera
nieścisłości pojęć i treści. Tekst zaw iera mało pomyłek redaktorskich. U kład pracy jest
praw idłow y, a w yw ody przedstawione są w sposób zrozumiały. Świadczy to o umiejętności
autora redagow ania rozpraw naukowych. Teza rozprawy doktorskiej dotyczy możliwości
popraw nego działania układu regulacji z pętlą ujemnego sprzężenia zw rotnego zam kniętą
poprzez sieć Internet. Teza ta je st oryginalna oraz w pewnym sensie udow odniona w pracy.
Oceniam recenzow aną rozpraw ę doktorską mgra inż. P. K ielana pozytyw nie jako
uzupełnienie w iedzy w omawianej tematyce.
3. G łówne pytania i uwagi dyskusyjne

a) Teza pracy składa się z trzech luźno ze sobą związanych tez składow ych. W ydaje mi
się, że trzecie zdanie w tezie pracy je st zbędne.
b) Tytuł rozpraw}' skrom nie sugeruje, iż praca dotyczy jed y n ie analizy protokołu
sieciow ego TC P/IP (analizy ruchu sieciowego), w istocie tem atyka pracy je st szersza
jednakże nie w yczerpuje w pełnym

zakresie w szystkich tytułow ych aspektów

sterow ania urządzeniam i m echatronicznym i.

c) W rozprawie brakuje pogłębionej, krytycznej analizy efektów prac innych badaczy.
A utor wspomina jedynie na str. 8, iż takie badania były prow adzone i podkreśla przy
tym, iż "...ze względu na brak determ inizmu czasowego, w wielu publikacjach nie
zaleca się stosowania sieci opartej na protokole TCP/IP w tych zastosow aniach". Brak
ten jest szczególnie odczuw alny w stosunku do analizy źródeł z teorii regulacji.
d) W rozdziale 5.2.5 autor form ułuje „kryterium popraw ności współpracy zadanego
układu regulacji z zadaną siecią Internet” w oparciu o charakter przebiegu
odpowiedzi układu regulacji na skok jednostkow y. W edług autora w spółpraca je st
poprawna, jeżeli przebieg je st aperiodyczny. Dlaczego w pracy nie próbow ano
analizować „standardow ych” (znanych z teorii regulacji) kryteriów stabilności,
odporności i jakości sterow ania? Ponadto w pewnych w arunkach odpow iedź układu
może być periodyczna także bez opóźnienia.
e) Przeprowadzono
programie

badania działania

M atlab/Sim ulink

oraz

układu przede w szystkim
na

modelach

na m odelach

zaprogram owanych

na

w

karcie

procesorów sygnałow ych D S P 1 104. Tylko jeden przykład odnosi się do rzeczyw istego
obiektu - silnika prądu stałego. W badaniach wykorzystano em ulator sym ulujący sieć
Internet. Czy m ożem y być pew ni, że układ będzie zaw sze popraw nie pracow ał w
rzeczywistych w arunkach? N a str. 35 autor pisze, że należało z a p e w n ić w arunki
sym ulacji ja k najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych czyli synchronizow ać
obliczenia tak, aby m odel m atem atyczny zachow yw ał się dokładnie w taki sam sposób
ja k

obiekt

rzeczyw isty\

Zasadniczo

model

m atem atyczny

nigdy

nie

będzie

zachowywał się dokładnie tak samo ja k obiekt rzeczywisty. Ponadto stosowanie
m odelow ania m atem atycznego w ym aga analizy stosowalności m odelu w tym analizy
założeń upraszczających.
0

Do określenia w pływ u

zm ian

param etrów

układu regulacji

(w

szczególności

opóźnienia w noszonego przez sieć Internet), w pracy w ybrano bardzo uproszczoną
metodę sym ulacyjną (podrozdziały 5.2.3 i 5.2.4) polegającą na system atycznej
zm ianie opóźnienia (arbitralnie przyjęto krok zm ian rów ny 1 ms) i obserw ow aniu
odpowiedzi układu na skok jednostkow y. M ożna, zatem przypuszczać, że w yznaczone
wartości

graniczne

opóźnień

zaw arte

w

tabeli

5

są jedynie

przybliżeniem

rzeczywistych w artości granicznych. Czem u do analizy sym ulacyjnej nie zastosow ano
bardziej złożonych, a zarazem dokładniejszych m etod, np. metod statystycznych.
Ponadto mając postać analityczną transm itancji operatorow ych układu regulacji,
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w yznaczoną

przez

autora

w

rozdziale

5

pracy,

można

szacować

zakresy

dopuszczalnych opóźnień.
g) Badania w rozdziale 5 prowadzono dla prostych, liniowych modeli o arbitralnie
dobranych param etrach (parametry z tabeli 4). Dlaczego w badaniach przyjęto takie
modele i wartości param etrów i dlaczego nie badano innych?
h) W rozdziale 5 (str. 63) wprowadzono elem ent opóźniający o transm itancji e~5T w
torze głównym i w torze sprzężenia zw rotnego, który zastępuje sieć Internet. W jakim
celu funkcję tą aproksym owano szeregiem M aclaurina? Do w yznaczenia transm itancji
układu regulacji otwartego i zam kniętego, jak również w obliczeniach odpowiedzi
układu na skok jednostkow y m ożna przecież użyć dokładnej postaci funkcji
wykładniczej. R ozw iązania takie są znane i opisywane w podręcznikach z teorii
regulacji.
i)

W jedynym eksperymencie, jaki przeprow adził autor nie podano założeń przyjętych
przy form ułowaniu równań silnika prądu stałego. Równania opisujące pracę silnika
dotyczą prostego, liniowego modelu. Zastrzeżenia budzą następujące zależności:
-

W zależnościach na siłę elektrom otoryczną i m om ent elektrom agnetyczny (wzory
40 i 41) użyto błędnie takiego sam ego w spółczynnika kf. Ten w spółczynnik też
dw ukrotnie występuje na rys. 67.
Czy w zależności (43) symbol T0 w m ianow niku oznacza stałą czasow ą
elektrom echaniczną Tml Stałą czasow ą elektrom echaniczną w prow adza się w
równaniach zapisanych dla jednostek w zględnych. A utor nic o tym nie pisze.

4. Drobne uwagi redakcyjne
a) N a str. 20 je st „.. stacja w strzym uje się transm isja ...”, pow inno być „.. stacja
w strzym uje się tra n sm isją . .. ”.
b) N a str. 47 we w zorze (7) w jednym indeksie w ystępuje „avr” , a pow inno być ,,av”.
c) Na str. 57 w piątej linii od końca oraz w środku str. 58 je st „ ...m in ...”, pow inno być
„m. in.”.
d) Dlaczego na schem acie blokowym z rys. 67 oznaczono prędkość przez /2, a w
rów naniach rP.
e) N a rys. 109 w załączniku Z4.1 zaznaczono błędnie, że prędkość obrotow a jest
m ierzona w radianach na sekundę.
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f) Na str. 112 do oznaczania liczb rzeczywistych zamiennie stosuje się kropkę i
przecinek dziesiętny.
g) Na str. 132 pom yłkowo występuje: „... Przedstawiono również główny kierunek badań
oparty na zało żen ie...” . Ma być „...o p arty na założeniu ...” .

5. Podsum owanie i ocena końcowa pracy
Czytając tekst pracy m ożna przekonać się, że autor bardzo dobrze orientuje się w
zagadnieniach sieci kom puterowych i sprzętu komputerowego, które szczegółowo i fachowo
opisuje, natomiast elementy badanego układu rzeczywistego, które nie należą do Internetu,
zostały potraktowane bardziej pobieżnie. A utor opracował jednak koncepcję badania
procesów sterow ania przez Internet, dzięki zastosowaniu modeli m atem atycznych i ich
im plem entacji

w

program ie

SIM ULINK

oraz

z

zastosowaniem

karty

procesorów

sygnałow ych D SP 1104. Opracował stanowisko do badań sym ulacyjnych i pom iarowych. N a
pew no ciekawym elem entem pracy je st zastosow anie em ulatora sprzętow ego sieci Internet.
W ydaje mi się, że zastosow anie Em ulatora um ożliw iło uzyskanie w yników w zwartej postaci.
A utor przeprow adził ciekawe eksperym enty, dla szerokiej gamy konfiguracji stanowiska.
Ciekawe są rów nież uzyskane wyniki liczbowe badań przeprow adzonych dla różnych
konfiguracji

połączeń

(kabel,

przełącznik

sieciowy,

router

bezprzew odow y)

sieci

komputerowej. Jednak mówiąc, o sterow aniu przez Internet nie jesteśm y w stanie określić
struktury połączeń oraz za pom ocą jakich urządzeń to połączenie zostanie zrealizow ane.
Ponadto w Internecie pakiety m ogą dochodzić do odbiorcy różnymi drogami.
Jednym z zasadniczych m ankam entów pracy je st brak analizy opartej o podstaw y teorii
regulacji z w ykorzystaniem transm itancji operatorow ych (wyznaczonych w piątym rozdziale
pracy) z punktu w idzenia dopuszczalnych opóźnień w transm isji sygnałów w prow adzanych
przez sieć kom puterową. Ponadto A utor analizow ał jedynie najprostsze układy regulacji
stosowane w m echatronice, nie odnosząc się do bardziej złożonych struktur układu
napędow ego (np. układu pozycjonującego stosowanego w napędach m anipulatorów ) i
regulatora. W pracy analizow ano jedynie regulatory typu P i PI, które nie są optym alne dla
obiektów z opóźnieniem stochastycznym.
Pomim o pow yższych uw ag dyskusyjnych, uważam że przedstaw iona rozpraw a jest
istotnym

wkładem

autora

w

szeroko

rozum ianą

elektrotechnikę

i

autom atykę.

Z

przeprow adzonych przez autora m onografii badań wynika, że m ożliw e je st sterow anie
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rzeczyw istych obiektów np. silników prądu stałego przez Internet i sterowanie to może być
zadawalające. W związku z powyższym autor uzyskał zadawalające wyniki badań, które są
interesujące z punktu w idzenia teoretycznego i praktycznego.
Biorąc pod uwagę, że m gr inż. Paweł Kielan:
-

wywiązał się z postawionych w rozprawie zadań (chociaż niektóre aspekty
w ym agają dalszej

analizy

i pogłębienia

z

w ykorzystaniem

rzeczyw istych

przemysłowych system ów mechatronicznych),
-

w ykazał się um iejętnością form ułowania i rozw iązyw ania trudnych problem ów
naukowych,

-

zaprezentował dostatecznie wysoki poziom wiedzy z elektrotechniki, autom atyki,
informatyki i mechatroniki,

uważam, że praca doktorska „A spekty sterow ania urządzeniam i m echatronicznym i
przez Internet - analiza protokołu TC P/IP” spełnia w ym agania stawiane rozprawom
doktorskim , określone przez obow iązującą ustawę o stopniach i tytułach naukow ych i
staw iam Wysokiej Radzie W ydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w niosek o
dopuszczenie jej do publicznej obrony.

