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pt.: ,,Mdde| układu napędowego |okomotyrry spa|inowej

z przekład n ią elektry czną,,

1. Uwagi wstępne

Recenzja rozprawy wykonana na zlecenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdanskiej
pismo nr l.dz.8ilWMr2fi5 dr hab. inf. Marka Szkodo, prof. PG Prodziekana ds. Nauki Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gda skiej z dnia 25.05.201 5 r., do ktÓrego dołqczono egzemplarz
rozprawy doffiotskiej wraz z dokumentacjq.

Recenzowana praca będąca przedmiotem rozprawy obejmuje:
t 120 stron zbindowanego wydruku komputerowego formatu A4,
. bib|iografię |iczącą 93 pozycje kĘowe i zagranlczne W tym: W tym wie|e

obcojęzycznych. Aktua|ność (z ki|koma wyjątkami) cytowanej W pracy |iteratury
Świadczy o dobrym rozeznaniu Autora w tematyce rozprawy,

. streszczenie w języku polskim i angielskim,
r vrykaz wazniejszych oznaczen i skrotow.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. inz. Jacek Kropiwnicki.

2. Ocena doboru tematu rozprawy

Tematyka Rozprawy doktorskiej mgr inŻ. Pawła Kortasa koncentruje się na
zagadnieniach modelowania układu napędowego lokomotywy spalinowej
z przekład n ią elektryc zną.

ograniczeniazwiązane z redukcją zuŻycia paliwa oraz wie|koŚci emisji związkow
szkod|iwych spa|in do atmosfery, w tym rożnego rodzaju Dyrektywy KE
i Rozporządzenia W zakresie rozwoju zrÓwnowaionego transportu wymuszają
Wprowadzanie innowacyjnych roauiązan do środkÓw transportu. Problematyka
redukcji zuŻycia paliwa dotyczy wszystkich środkow transportu, W tym l transportu
kolejowego. Wymogi związane z ekologią spowodowały m.in. rosnące
zainteresowanie trakcją e|ektryczną. Jednak nada| zdecydowana większośc
|okomotyw manewrowych i liniowych WyposaŻona jest W ukłbdy napędowe
z tłokowymi silnikami spalinowymi. Dotyczy to nie tylko krajow Europy, gdzie około



50% |okomotyw posiada ten rodzĄ napędu, a|e rÓwnieŻ takich krajow jak USA czy
Kanada, gdzie udział ten pzekracza75o/o.

Zainteresowanie lokomotywami spalinowymi wynika przede wszystkim z nizszych
kosztow eksp|oatacji tych pojazdÓw, aułaszcza na |iniach o małym natęieniu ruchu,
w porÓwnaniu z kosztami eksploatacji lokomotyw e|ektrycznych i utrzymaniem trakcji
e|ektrycznej. Badania prowadzone przez rozne ośrodki badawczo-naukowe, dotyczą
opracowywania procedur odwzorowujących pracę środkÓw transportu W rzeczY-
w|stych warunkach na potzeby projektowania symu|atorÓw umożliwiających analizę
i ocenę eksploatacji środkÓw transportu podczas rzeczywistych warunkow pracy.

Ze wzg|ędu na wysoki stopien wykorzystania lokomotyw spa|inowych z jednej
strony a coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia wynikającr- z eko|ogii transportu
z drugiej strony niezbędne jest poszukiwanie metod pozwatających W moz|iwie
d okład ny sposÓb odwzorowywać proces eksploatacj i |okomotyw spa| inowych.

Mgr inz. Paweł Kortas mając doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania
taborem ko|ejowym oraz oceny efektywności energetycznej układÓw napędowych
|okomotyw (PKP Cargo s.A. i PKP lnterciĘ s.A.), podjął się opracowania procedur
pomiaru, kalibracji i Ęestracji parametrow pracy lokomoĘw spa|inowych. W efekcie
pozwoliło to Doktorantowi na wykonanie modelu układu napędowego |okomotywy
spa|inowĄ z przekładnią elektryczną celem m.in. poprawy odwzorowania warunkÓw
rzeczryistej pracy |okomotywy spalinowej w porÓwnaniu do mode|i dotychczas
stosowanych.

Uwazam, Że mgr inŻ. Paweł Kortas podejmując się W swojej rozprawie
zagadnienia mode|owania układu napędowego lokomotywy spa|inowej z przekładnią
e|ektrycZ|lą, znakomicie wpisuje się w potzeby zarowno teoretykow jak i praktykow
zajmujących się środkami transportu. Podjęty przez Doktoranta prob|em badawczy
W rozprawie jest jak najbardziej uzasadniony, a samo sformułowanie tematu
rozprary uwazam za wtaściwe.

3. Analiza zakresu, celu i treści rozprawy

W przedstawionej do recenzji rozprawie, Autor podjął się rozwiązania złozonego
zagadnienia dotyczącego wieloaspektowego modelowania układu napędowego
|o ko motywy s pa I i n owej z przekład n ią e |ektryczn ą.

Zasadnicza treść rozprawy zawartajest w 8 rozdziałach, przy czym rozdział 1 to
Wprowadzenie do rozpravly, natomiast rozdział 8 to podsumowanie i wnioski.
Rozprawa zawlera rownież streszczenie W języku polskim i angielskim oraz wykaz
wazniejszych skrotow i oznaczen.

Zakres bada pzedstawiony w rozprawie został podporządkowany rea|izaĄi celu
rozprawy, ktÓry Doktorant formułuje jako (rozdz. 3), cytuję: ,,stwolzenie efektywnego
modelu układu napędowego lokomotywy spalinowej z przekładniq elektrycznq.,,

Treść rozdziałÓw jest powiązana z tytułem rozprary i stanowi jego rozwinięcie
oraz od powiad a sfo rm ułowa nem u ce |owi rozp rawy.

RozdziaĘ 1-3 to wprowadzenie do problemu badawczego, omÓwienie trendÓw
W analizowanej prob|emaĘce oraz przedstawienie celu, tezy i zakresu rozprawy.



l tak, rozdział pierwszy (6 stron) zawiera opis prob|emaĘki podjętej w dysertacji,
w tym ro|ę lokomotyw spa|inowych w funkcjonowaniu systemu transportu ko|ejowego.
Ponadto przedstawia trendy W rozwoju napędow spalinovqych oraz typowe
|okomotywy spa|inowe eksploatowane wspołcześnie przez przewoŹnikÓw na terenie
Polski.

W rozdzia|e drugim (18 stron) Autor rozprawy pzedstawia stan wiedzy doĘczący
modelowania układow napędowych |okomotyw oraz opis struktury warunkÓw
eksploatacji |okomotyw manewrowych i liniowych. Podkreś|a, iŻ naj|iczniejszą grupę
eksp|oatowaną w Polsce stanowią |okomotywy spa|inowe z przekładnią e|ektryczną.
Dla analiz porÓwnawczych rozdział ten zawiera rÓwniez opis struktury eksploatacji
statkÓw morskich. .W rozdzia|e tym przedstawiono trzy rodza1e programÓw
symulacyjnych, do modelowania układow napędowych: program do symu|acji jazdy
lokomotyw elektrycznych (RSEI Run Simulation of Electric Locomofives)
i spalinowych (RSDI Run Simulation of Diesel Locomotives) oraz program do
modelowania pracy maszynisty.

Rozdział trzec. (,|l2 strony) zawiera tezę i cel pracy. Jak juŻ wcześniej
wspomniałam celem rozprawy jest opracowanie ,,modelu układu napędowego
lokomotywy spalinowej z przekładniq elektrycznq,,. Natomiast teza dysertacji brzmi,
cytuję: ,,Wykorzystujqc wyniki analizy literaturowej oraz rezultaĘ badan własnych
przyjęto, że moiliwa 1.esf poprawa odwzorowania pracy lokomotywy spalinowej
z przekładniq eleKrycznq W rzeczywistych warunkach eksploatacji za pomocq
modelu matematycznego wykorzystujqcego wybrane charakterystyki silnika
spalinowego, prqdnicy głÓwnej, silnikÓw trakcyjnych i urzqdzen pomocniczych oraz
model automaszynisty lokomotywy, ktory odwzoruje proces decyzyjny operatora tego
systemu".

W kolejnych rozdziałach Doktorant dąŻy do rea|izacji celu rozprawy
i udowodnienia postawionej tezy, ktÓra Ęm samym determinuje obszar badawczy
dysertacji. Jak juŻ wcześnlej wspomniatam problem ten jest waŻny i aktua|ny.
Problematyka modelowania układu napędowego lokomotywy spa|inowej
z przekładnią elektryczną jest szczegÓlnie waŻna ze względu na możliwośÓ
prowad zenia bada dla potrzeb ustalania rozkładu czasowego poszczegolnych
stanÓw eksploatacji pojazdu trakcyjnego (np. do prognozowania i normowania
zuŻycia paliwa przez pĄazd trakcyjny).

Rozdział cmaĘ (34 strony) zawiera załoŻenia d|a przy'jętej metodyki badawczej.
Autor przedstawia lokomotywę spalinową przystosowaną do ciągnięcia pociągow
towarowych z przekładnią elektryczną serii sT44 jako obiekt badan. Wybor obiektu
badan podyktowany jest doŚwiadczeniem zawodowym Doktoranta. omÓwione dane
pomiarowe i informacje dotyczące m.in. pomiarÓw zuŻycia paliwa (metoda
objętościowa i masowa) oraz pomiarÓw i Ęestracji parametrÓw jazdy lokomot}^^/y
sT44, stanowity podstawę do opracowania mode|u układu napędowego.

W rozdziale piątym (24 strony) dysertacji mgr lnŻ. Paweł Kortas przedstawił
autorski mode| struktury układu napędowego analizowanej lokomoh,lwy serii ST44
wykorzystując m.in. metody GrafÓw Wiąza i RÓwnan StanÓw. W modelu uwzg|ędnił
szczegotowe założenia doĘczące zespołu silnika spa|inowego i prądnicy, regu|atora



mocy, si|nikÓw trakcyjnych przekładni zębatej i urządzen pomocniczych. Rozdział ten
zawiera rowniez charakterystykę trakcyjną lokomoĘwy oraz opis oporow ruchu
działających na lokomoĘwę podczas jazdy.

Rozdział szÓsty (15 stron) zawiera opis modelu automaszynisty wraz
z prezentacją a|gorytmu w postaci schematu b|okowego. Model opracowany został
z wykorzystaniem rowna stanu oraz z uwzg|ędnieniem zasad postępowania przY
eksploatacji |okomotyw spalinowych na|eżących do jednego z przewoŹnikÓw
towarowych w Polsce - PKP Cargo.

Rozdział siÓdmy (5 stron) to charakterysĘka badan symulacyjnych układu
napędowego |okomotywy, wykonanych W oparciu o opracowane mode|e. Mode|
został zaimp|ementowany W postaci programu komputerowego napisanego
z wykorzystaniem języka VBA W programie Microsoft Excel. Weryfikację mode|i
przeprowadzono na danych rzeczpistych np. weryfikację modelu automaszynisty
przeprowadzono na podstawie porownania masy paliwa Wyznaczonej za pomocą
badan symulacyjnych z rzeczpistą masązuŻytego paliwa.

Rozdział Ósmy (2 strony) zawiera podsumowanie rozpravqy oraz najwazniejsze
wnioski wynikające z przeprowadzonych w rozprawie ron,taŻan. Na ogoł,
W rozprawach doktorskich, W posumowaniu autorzy wskazują kierunki dalszych
badan. W ocenianej rozprawie brak jest wskaza w tym zakresie, stad mojej pytanie
do Doktoranta - Czy przeprowadzone W rozprawie badania zamykają prob|em ana|iz
W zakresie mode|owania układÓw napędovqych pojazdow trakcyjnych? Jakie
zagadnienla, Pana zdaniem , na|eŻałoby kontynuowac |ub podjąc w da|szych pracach
badawczych?

4. Ocena rozprawy

Uwaiam, Że zasadniczym i najwazniejszym dorobkiem mgr inŹ. Pawła Kortasa
jest opracowanie koncepcji autorskiego mode|u struktury układu napędowego
|okomot}^^ry towarowej serii sT44 wykorzystując m.in. metody Grafow Wiązan
i RÓwnan StanÓw.

DuŻą za|etą rozprawy mgr inz. Pawta Kortasa jest jej utylitarny charakter, co jest
bardzo waŹne przy tego typu opracowaniach. Mgr inŻ. Paweł Kortas opracował
unikatowe metody twozenia charakterystyk silnika napędowego oraz urządzen
pomocnlczych lokomotywy. Przeprowadzone analizy na danych rzeczpistych,
(rozdz. 7) potwierdzalą moiliwoŚci praktycznego zastosowania zaproponowanego
podejścia. W badaniach symulacyjnych zastosował autorską strukturę podziału
warunkÓw pracy, ktora W większym stopniu niŻ dotychczas stosowane metody
odwzorowuje rzeczpiste warunki pracy lokomotyw z silnikami spalinowymi.

Na uznanie zasługuje opracowany przez mgr inŻ. Pawła Kortasa mode|
automaszynisty, uwzględniający istniejące uwarunkowania techniczne oraz przepisy,
umozliwiając tym samym odwzorowanie rzeczpistych procesÓw decyzyjnych
maszynisty, np. może wptywaÓ na energochłonnoŚć ruchu |okomotyw, a tym samym
np. na zuŻycle pallwa. Mode| układu napędowego |okomotywy wraz z mode|em
automaszynisty ułatwia precyzyjne (średni bĘd nie przekracza 2%o) szacowanie



zuŻycia paliwa. W modelu automaszynisty wyrÓzniono dwa zasadnicze bloki.
Pierwszy słuzy do okreś|ania biezących parametrÓw jazdy dla danego stanu pracy
|okomoq^,vy, natomiast drugi do wyboru właŚciwego stanu pracy lokomotywy po
uwzg |ęd n ien i u aktua I nych wa ru n kow jej eksp|oatacj i.

Dokonując oceny układu rozprary, na|eŻy podkreś|ić, Żejej ogolna forma i zakres
podyktowane zostały rea|izacja celu i udowodnieniem tezy rozprawy.

Za głowne osiągnięcie mgr inz. Pawła Kortasa uważam:
1. opracowanie modelu układu napędowego lokomotywy spa|inowej

z przekładnią elektryczną, opisanego za pomocą metody Grafow Wlązan
i RÓwna Stanu. opracowany przez Doktoranta mode| umozliwia m.in.
przeprowadzenie bada symulacyjnych celem uzyskania rozkładu czasowego
poszczegolnych stanÓw eksploatacji pojazdu dla potzeb np. prognozowania
i normowania zuŻycia pa|iwa przez pojazd trakcyjny.

2. Zastosowanie metody GrafÓw Wiąza i Rowna Stanu do opisu mode|u
układu napędowego |okomotywy spa|inowej z przekładnią e|ektryczną. Ze
względu na prostotę modyfikacji i możliwość rozbudowania o nowe e|ementy
zastosowana metoda umozliwia odwzorowanie pracy lokomotywy spalinowej
Wyposazonej w dowolny układ napędowy.

3. opracowanie mode|u automaszynisty, ktÓry odwzorowuje procesy decyzyjne
podejmowane przez maszynistę podczas prowadzenia pociągu. Może mieĆ on
zastosowanie np. przy wznaczaniu czasÓw przĄazdÓw przez dane odcinki d|a
potrzeb opracowywanych rozkładÓw jazdy, ce|em aksyma|izaĄi efektywności
e nergetycznej lokom otywy.

4. Przeprowadzenie kalibracji mode|u układu napędowego lokomoty\,vy
spalinowej na podstawie opracowanych metod pomiarowych oraz przy
vqykorzysta n i u cha rakterystyk e|ementÓw energochło n nych u kład u,

5. Przeprowadzenie bada symulacyjnych przy wykorzystaniu autorskiego
programu komputerowego napisanego z wykorzystaniem języka VBA
W programie Microsoft Exce| (uwzględniając model układu napędowego
lokomotywy spalinowej). Nazędzie to jest szczegÓ|nie wygodne zewzg|ędu na
moż|lwośc prezentacji wynikow w postaci graficznej. Weryfikacja modelu
przyniosła bardzo dobry rezultat, gdyŻ błąd wzg|ędny odwzorowania wyniosł
1 ,01 o/o, Co uważam za bardzo dobry wynik.

Reasumując, uważam Że omÓwionakonstrukcja rozprawy doktorskiej mgr. inŻ.
Pawła Kortasa oraz sposÓb opracowania materiału empirycznego, a
przeprowadzonej ana|izy i przyjęta metodyka badari są właściwe d|a
prac. Doktorant vlykazał się ogoIną wiedzą teoretyczną, dobrą
przedmiotu bada oraz opanowaniem metod eksperymentalnych,

takŻe forma
tego rodzaju
znajomoŚcią

analitycznych
i numerycznych stosowanych w dyscyplinie Budowa i eksploatacia maszyn.

5. Uwagi szczegołowe

Pomimo wszystkich za|et i dobĘ oceny rozprawy pod wzg|ędem zawartości
merytorycznej, dysertacja ma pewne niedostatki do ktÓrych za|iczam m.in.:

a) Uwagi ogÓlne:

drobne btędy ,,|iterÓwki'' - np. w języku po|ski- (str. 3), teggie (str. 27), przekładnia
e|ektryczną (str. 114),



drobne błędy ortograficzne np. Prądnica głowna (str. 17), Wierzyca (zamiast
Wiezyca na str. 59), Grup (zamiast Group na str. 1 1g),
wlele błędow edytorskich - liczne puste miejsca (np' na str. 14, 17,25,29, 30, 38, 48,
50, 52, 53, 56,61,70, 81,93,95, 109, 111); brak odwoła do pozycj i I iteraturowych
(np. na str. 17), niewłaściwy sposÓb wypunktowania (np. str. 94),
niejednoznaczność w zapisach symbo|i matematycznych symbole przyjęte dla
zdefiniowania zjawiska, procesu powinny byi zapisane jednakowo w caĘ pracy -
jeŚli we wzorze zapisano symbo| np. kursywą czy małą literą |ub jako lndeks dolny
czy gÓrny to w całej pracy powinien być stosowany przyjęty zapis, dotyczy to rÓwnież
rysunkÓw i wzorÓw,
na niektÓrych schematach b|okowych (nlłaszcza rozdz. 7) brakuje grotÓw przy
strzałkach (np.str .28,98,99, 100, 101, 1o2,103, 1u, 105, 106, 1o7,108).  Ponadto,
w tego typu atgorytmach powinno stosować się zapis togiczny a nie słowny,
brak spisu rysunkÓw i tabe|, co miejscami utrudnia ana|izę niektÓrych elementÓw
rozprawy.

b) Uwagi szczegołowe:

str. 9 prędkośćoznaczona została symbolem V, natomlast na stronie 10 symbolem y.
W pracy symbole te używane są naprzemiennie.
str. 10 stopie hamowania oznaczony został symbolami F . v. Na str. 28 przez y(i)
oznaczono stopie obciążenla układu napędowego. Czy zatem symbo| B oznacza
stopien hamowania, a symbol Y oznacza stopie obciązenia układu napędowego?

str. 23 we vtzo|ze 2.1 prędkość oznaczono symbolem y (W objaśnieniu wzoru jednak
jest juz Ę, natomiast we vlzorze 2.2 symbo|em V (w objaśnieniu wzoru jednak jest już
v(0).
str. 23 na rysunku 2.7 pojawiają się oznaczenia vm i V'",. W pracy nie zostało
wyjaŚnione lch znaczenie.
str. 40 we vaorze 4.1 udziaty czasu pracy oznaczane są symbo|em f y, jednak
w opisie np. pracy przesyłowej uzyto symbolu Aopp'.

str. 43 na rys. 4.6 przedstawiono rys. lokomotywy SM42, podczas gdy podrozdział
poświęcony został lokomotywie sT44.
str. 48 na rys. 4.14 moc elektryczna prądnicy głownej oznaczona jest symbolem Pel,
na rys. 4.15 a 4.16 symbolem Pel, a we wzorze 4.3 i w wykazie wainiejszych
oznacze i skrotÓw P"1.
str. 59 na rysunku 4.28 przedstawiono loka|izację wszystkich posterunkÓw ruchu
i punktÓw eksptoatacyjnych na fragmencie drogi ko|ejowej 201 - brak p.o. Krzeszna.

str. 69 We Wzorach 4.18 l 4.19 występują inne oznae,zenia niż w wyjaśnieniu symbo|i.

str. 78 Autor powotuje się na rys. 3.9 zamiast na rys. 5.9.

str. 89 We Wzorze 5.19 pojawia slę symbol a, ktory nie został wyjaśniony anl pod
\^fzorem ani w wykazie ważniejszych oznacze i skrotow.

6. Pytania szczegołowe

Analiza tekstu rozprawy rodzi kitka pyta szczegołowych, ktore nasunęły się
w trakcie czytania. odpowiedzi na pytania oezekuję podczas pub|icznej obrony.

1. na str. 9 średnla wartość rzeczryistej ilości zuŻfiego pa|iwd tTlprz v,tyraŻona jest

W ki|ogramach, natomiast objętośc pa|iwa w zbiorniku Vo. wyrażona jest
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w decymetrach sześciennych (dm3). Czy mogłby Pan odnieŚć się do tej kwestii?
Czy taki zapis zapewnia porownywalnośÓ obu wie|koŚci?

2. na str. 23 uŻywa Pan pojęcia masa zastępcza pociqgu z uwzględnieniem
dodatkowej bezwładności mas wirujqcych. Czy mogłby Pan odpowiedzieć w jaki
sposÓb uzyskał Pan jej wartość?

3. na str. 23 We wzorze 2.1 (rownanie ruchu pociągu) występuje sita pociągowa (Fr)
oraz opory ruchu pociągu (Fn). Wie|koŚci te Pan do slebie dodaje. Jednym
słowem siła pzyspiesza!ąca będzie sumą siły pociągowej i oporÓw ruchu. opory
ruchu zasadniczo przeszkadzają w ruchu a nie mu pomagają. CzY mogłby Pan
wyjaśnić tą kwestię.

4. na str. 58 na rysunku 4.27 pojawia się szereg symbo|i, ktÓre W pracy nie zostały
wyjaśnione. Czy mÓgłby Pan odnieść się do tej kwestii i wyjaŚnić te symbole. D|a
osob zajmujących się projektowaniem infrastruktury transportu kolejowego
oznaczenia te są czyte|ne, jednak d|a osÓb, ktore s.ę tym na co dzien nie
zajmu1ą, r ozszyfrowa n i e m oże n a stręczyć p ro b |e m Ów.

7. Wniosek ko cowy oceny rozprawy

Uważam, Że pzedstawiona do recenzji rozprawa, mimo przedstawionych powyzej
uwag krytycznych, ktÓre nie podwaŻają zasadniczego dorobku Doktoranta, została
wykonana na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Pzyjęte, przez mgr inŻ.
Pawła Kordasa, tezy Rozprawy zostały udowodnione, a Wznaczony ce|
konsekwentn ie osiąg n ięty.

Dokonując oceny całości rozprawy wyrażam opinię, .Ż stanowi ona orygina|ne
roaliązanie problemu naukowego, wskazując na odpowiedni poziom wiedzy
teoretycznej jej Autora W reprezentowanej dyscyplinie nauki, dobrą znajomośÓ
przedmiotu badan, zdolność do ana|itycznego spojrzenia na rozpatrywany problem
oraz umiejętnoŚĆ samodzie|nego prowadzenia bada naukowych.

Zaprezentowane W rozprawie wyniki bada są oryginalnym dorobkiem naukowym
Doktoranta, a rezultaty pracy mogą zostaÓ bezpoŚrednio wykorzystane w praktyce,
czego dowodem są badania symu|acyjne przeprowadzone w rozdzia|e 7 .

Reasumując stwierdzam, Że rozprawa mgr inz. Pavtłła Kordasa pt. ,,Model układu
napędowego lokomotyw spalinowej z przekładniq elektrycznq,,, spełnia warunki
przewid ziane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i t$ule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poa.595.

Stawiam więc wniosek o przyjęcie opracowania przedstawionego do recenzjl -
jako rozprawy doktorskiej mgr inŻ. Pawła Kordasa na stopie doktora nauk
technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn i dopuszczenie jĄ do
publicznej obrony.


