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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych  
 

 01.11.2001 – 30.09.2006 r.: asystent, Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie  

 

 01.10.2006 r. – obecnie: adiunkt, Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie  

 

 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego  
Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)  

 
 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

 
Jednotematyczny cykl publikacji pt.:  

 

Redukcja drgań wież elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem 

magnetoreologicznych tłumików masowych 

 
 

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy  

 
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się na liście MNiSW: 

 

I. Paweł Martynowicz, Development of laboratory model of wind turbine's tower-nacelle 

system with magnetorheological tuned vibration absorber, 2014, Diffusion and Defect 

Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena, vol. 208, s. 40–51.   
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Indeksowane referaty konferencyjne: 
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proceedings of the 14th International Carpathian Control Conference (ICCC): 

Rytro, Poland, May 26–29, 2013.  

 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

(JCR): 

 

III. Paweł Martynowicz, Vibration control of wind turbine tower-nacelle model with 

magnetorheological tuned vibration absorber, 2017 (publikacja dostępna online od 

2015.06.26), Journal of Vibration and Control, vol. 23, iss. 20, s. 3468–3489.  

 

IV. Paweł Martynowicz, Study of vibration control using laboratory test rig of wind 

turbine tower-nacelle system with MR damper based tuned vibration absorber,  2016 

(publikacja dostępna online od 2016.06.22), Bulletin of the Polish Academy of 

Sciences. Technical Sciences, vol. 64, no. 2, s. 347–359.  

 

V. Paweł Martynowicz, Control of a magnetorheological tuned vibration absorber for 

wind turbine application utilising the refined force tracking algorithm, 2017, Journal 

of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, vol. 36, iss. 4, s. 339-353.  

 

VI. Paweł Martynowicz, Nonlinear optimal-based vibration control for systems with MR 

tuned vibration absorbers, 2019 (publikacja dostępna online od 2019.01.10), Journal 

of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Special Collection: 

Analytical methods for nonlinear vibration (edytor: J.H. He), DOI: 

10.1177/1461348418819410. 

 

VII. Paweł Martynowicz, Real-time implementation of nonlinear optimal-based vibration 

control for a wind turbine model, 2018 (publikacja dostępna online od 2018.08.24), 

Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Special 

Collection: Analytical methods for nonlinear vibration (edytor: J.H. He), DOI: 
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Udzielone patenty: 

 

VIII. Paweł Martynowicz, Zbigniew Szydło, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, Sposób i stanowisko do modelowego badania sprężystych 

właściwości słupowej konstrukcji wsporczej, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej  

[Method and test-stand for the model testing of elastic properties of the column 

supporting structures, of a wind turbine mast], patent PL 227628 B1, udzielony 

2017.07.04, opublikowany 2018.01.31. 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Wymuszenia zmienne w czasie są źródłem drgań, które mogą być niebezpieczne dla 

konstrukcji. Drgania strukturalne mogą prowadzić zarówno do uszkodzeń, jak i ich zużycia 

zmęczeniowego. Smukłe, belkowe struktury takie jak wieże, maszty, kominy, elektrownie 

wiatrowe (Caterino, 2015; Enevoldsen, Mork, 1996; Kucuk i in., 2015; Xu, Zhu,Wang, 2014), 

mosty (Wang, Gordaninejad, 2002; Weber,  Maślanka, 2014), wysokie budynki (Ali, 

Ramaswamy, 2009; Esteki, Bagchi, Sedaghati, 2011), czy struktury płytowe (Bakhtiari-Nejad, 

Meidan-Sharafi, 2004; Oates, Smith,  2008), zwykle posiadają małe tłumienie wewnętrzne i 

dlatego mogą doświadczać nadmiernych drgań rezonansowych. Drgania wielu układów i 

struktur są niepożądane, dlatego wyposaża się je w rozwiązania z zakresu redukcji drgań (Łatas, 

Martynowicz, 2012).  

Problematyka drgań konstrukcji elektrowni wiatrowych 

Elektrownie wiatrowe są najszybciej rozwijającymi się rozwiązaniami z zakresu energii 

odnawialnej na świecie, a jednocześnie są obecnie największymi obracającymi się maszynami 

na Ziemi. Wieże i łopaty są produkowane z lekkich i wytrzymałych materiałów o wysokiej 

elastyczności i małym tłumieniu wewnętrznym. Z tego powodu są podatne na drgania, 

zwłaszcza podczas pracy przy gwałtownych podmuchach wiatru (i wzburzonym morzu, w 

przypadku konstrukcji morskich, ang. offshore). Zmienny w czasie napór wiatru (i fal 

morskich), a także obrót turbiny i elementów układu przeniesienia napędu, przyczyniają się do 

wzbudzania drgań wież i łopat. Obciążenia okresowe prowadzą do zużycia zmęczeniowego 

(Enevoldsen, Mork, 1996), a niekiedy nawet do zniszczenia konstrukcji. W ciągu ostatniego 

dziesięciolecia wysokości wież i długości łopat zdecydowanie się zwiększyły, prowadząc do 

wzrostu ich smukłości, a w przyszłości będą powstawać jeszcze większe i smuklejsze 
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konstrukcje o niższych częstotliwościach drgań własnych, które coraz częściej będą 

lokalizowane na głębokim morzu i przez to będą poddawane silniejszym pobudzeniom 

rezonansowym (Brodersen, Bjørke, Høgsberg, 2017). Drgania łopat mogą mieć negatywny 

wpływ na produkcję energii. Drgania wież również mogą ograniczać konwersję energii wiatru, 

a także skracać zakładaną trwałość zmęczeniową konstrukcji. Drgania wież mogą prowadzić 

do wadliwego działania wrażliwych na przyspieszenia urządzeń gondoli, co skutkuje 

zmniejszeniem wykorzystania mocy zainstalowanej turbiny. Ponadto, znaczna liczba wież, 

które się zawaliły na skutek przeciążeń, to konstrukcje poddane nadmiernym drganiom podczas 

silnych, porywistych wiatrów. Elastyczność wież i łopat nowoczesnych elektrowni wiatrowych 

ma istotny wpływ na czasy przestoju, trwałość zmęczeniową, integralność całkowitą 

konstrukcji, a co za tym idzie koszt produkowanej energii. Drgania strukturalne i ich 

konsekwencje zdecydowanie podnoszą nakłady na energetykę wiatrową; przykładowo dolne 

segmenty wież mają na tyle duże średnice, że nie mogą być już produkowane poza miejscem 

instalacji, co zwiększa koszty i złożoność procesu budowy (Caterino, Spizzuoco, 2017). 

Dlatego też obserwuje się rosnące zainteresowanie redukcją niekorzystnych efektów 

związanych z drganiami wież i łopat, a naprawa fundamentów i posadowień turbin wiatrowych 

staje się coraz bardziej aktualnym tematem (HCE, 2016; Sarkar i in., 2017). 

Drgania wież są powodowane przez takie zjawiska jak wiry Karmana, efekt przejścia 

łopaty (ang. blade pass effect), profil pionowy wiatru, różnice w warunkach aerodynamicznych 

dla każdej z łopat, zmiana kąta ustawienia łopat, niewyrównoważenie obracających się 

podzespołów, praca generatora, w tym wahania obciążenia elektromagnetycznego i zakłócenia 

sieci elektroenergetycznej (Jain, 2011). Jak wcześniej wspomniano, drgania te są generalnie 

słabo tłumione. Współczynnik tłumienia pierwszych dwóch postaci drgań giętnych wieży jest 

zwykle mniejszy lub równy 0.5%, wyłączając tłumienie aerodynamiczne (Butt, Ishihara, 2011; 

Hansen i in., 2012; Matachowski, Martynowicz, 2012). Tłumienie aeroelastyczne pierwszej 

postaci wzdłużnej (ang. fore-aft) jest zwykle około dziesięciokrotnie wyższe niż pierwszej 

postaci poprzecznej (tj. w płaszczyźnie wirnika, ang. side-side) (Bak  i in., 2012; Hansen i in., 

2012); w przypadku poprzecznych postaci drgań, całkowite tłumienie związane z własnościami 

strukturalnymi i zjawiskami aerodynamicznymi może być mniejsze od zera (Basu, 2014). 

Poprzeczne postacie drgań wieży są wzbudzane w większym stopniu przez wiry Karmana, 

pracę generatora, niewyrównoważenie obracających się podzespołów, czy fale morskie, niż 

przez bezpośredni, zmienny w czasie napór wiatru i efekt przejścia łopat, jak w przypadku 
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postaci wzdłużnych. Zakłócenia i awarie sieci elektroenergetycznej skutkują znacznymi 

amplitudami drgań wież i łopat w płaszczyźnie wirnika (Basu, 2014).  

Metody redukcji drgań strukturalnych 

Rozwiązania wykorzystywane w celu redukcji drgań konstrukcji smukłych obejmują 

(Rotea, Lackner, Saheba, 2010; Tsouroukdissian i in., 2011; Kwon, Park, 2016): 

- strojone tłumiki masowe (tłumiki dynamiczne, ang. tuned mass dampers – TMD, tuned 

vibration absorbers – TVA) o maksymalnej efektywności tłumienia zależnej od współczynnika 

masy,  

- strojone tłumiki płynowe (ang. tuned liquid (column) dampers TLCD), 

- inne tłumiki wiskotyczne lub tarciowe: hydrauliczne, granulatowe, itp., 

- siłowniki piezoelektryczne, cięgnowe (ang. active tendons) itp. 

Stosowane od wielu lat rozwiązania dedykowane do redukcji drgań wież elektrowni 

wiatrowych to głównie (Jelavić i in., 2007; Namik, Stol, 2011; Shan, Shan, 2012): 

- aktywna regulacja kąta ustawienia łopat (ang. active pitch control) – niwelowanie 

pobudzenia o częstotliwości 3p wynikającego z odmiennych warunków aerodynamicznych dla 

każdej z łopat oraz ruchu łopat w pobliżu wieży (ang. blade pass effect) (p jest częstotliwością 

obrotu wirnika); rozwiązanie to ma na celu zwiększanie tłumienia wieży, ale silnie wpływa na 

jej dynamikę, co w szczególnych warunkach może prowadzić do destabilizacji układu; w 

przypadku dużych elektrowni wiatrowych, z szybką i efektywną pracą mechanizmu regulacji 

kąta związane są duże naprężenia u nasady łopat, podczas gdy zdecydowana redukcja obciążeń 

strukturalnych tylko metodą ‘active pitch control’ nie jest możliwa bez ograniczania mocy 

mechanicznej wirnika (Staino, Basu, 2015),  

- regulacja momentu elektromagnetycznego generatora – niwelowanie drgań w płaszczyźnie 

wirnika (także wpływa na moc wyjściową). 

Pasywne, semiaktywne oraz aktywne tłumiki masowe, szeroko stosowane w 

zagadnieniach redukcji drgań układów i struktur smukłych (wież, masztów, wysokich 

budynków, mostów, kominów, itp.) są coraz częściej wykorzystywane w konstrukcjach 

wsporczych i łopatach elektrowni wiatrowych (Enevoldsen, Mork, 1996; Rotea i in., 2010; 

Tsouroukdissian i in., 2011; Oh, Ishihara, 2013). W klasycznym, pasywnym rozwiązaniu, 
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tłumik masowy składa się z dodatkowej bryły (‘masy’) ruchomej połączonej z zasadniczą 

konstrukcją za pomocą sprężyny i tłumika wiskotycznego, których parametry są dostrojone do 

wybranej (najczęściej pierwszej) postaci drgań własnych konstrukcji (Den Hartog, 1985). 

Stosowane są również rozwiązania wahadłowych tłumików masowych (np. Taipei 101), czy 

też wykorzystania części struktury/budynku jako ‘masy’ tłumika TVA (ang. mega‐substructure 

configuration) służącego do redukcji drgań głównej struktury/budynku (Sadek i in., 1997). 

Tłumiki masowe instaluje się w pobliżu miejsc, w których występują największe wychylenia 

konstrukcji – najczęściej w szczytowych sekcjach wysokich budowli. 

W przypadku elektrowni wiatrowych dwie najniższe krytyczne postacie drgań wieży są 

w znacznym stopniu niezależne od rotacji wirnika. Są one związane głównie z odkształceniem 

z powodu zginania. Największa krzywizna występuje u podstawy wieży, zaś największe 

odchylenie bezwzględne jest obserwowane u szczytu wieży. Dlatego najbardziej pożądane jest 

umiejscowienie tłumika TVA w szczytowych segmentach wieży lub w gondoli – tego typu 

rozwiązania są stosowane przykładowo przez firmy Vestas czy Nordex, a tłumika w układzie 

zastrzału – w dolnym segmencie wieży (Hansen, 2004). 

Pasywne tłumiki masowe są skuteczne w przypadku występowania obciążeń 

stacjonarnych w wąskim otoczeniu jednej częstotliwości, do której zostały dostrojone, ale nie 

posiadają zdolności adaptacji do szerokiego spektrum pobudzeń (np. obejmującego 

częstotliwość 3p) i mogą powodować wzrost amplitudy drgań w pewnych zakresach 

częstotliwości (Ghassempour, Failla, Arena, 2019; Kirkegaard i in., 2002; Łatas, Martynowicz, 

2012). W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, na skutek oddziaływania czynników 

środowiskowych, odpowiedź częstotliwościowa wielu układów i struktur o niskim tłumieniu 

wewnętrznym może się zmieniać (Butt, Ishihara, 2011). Konstrukcje zlokalizowane na 

obszarach sejsmicznych mogą być poddawane zaburzeniom o różnych częstotliwościach, które 

mogą wzbudzać wyższe postacie drgań. W przypadku elektrowni wiatrowych, dla których 

występują silne sprzężenia drgań wież i łopat (nie uwzględnienie drgań wież w modelu 

konstrukcji skutkuje kilkukrotnym niedoszacowaniem amplitudy wychylenia wierzchołków 

łopat (Staino, Basu, 2015)) oraz układu przeniesienia napędu, a ponadto prędkość kątowa 

wirnika jest zmienna (co wpływa też na zmianę częstotliwości drgań własnych łopat ze względu 

na ich usztywnianie odśrodkowe), trudno określić jedną dominująca częstotliwość drgań. 

Drgania łopat są pobudzane przez ruch wierzchołka wieży, który z kolei jest powodowany przez 

siły aerodynamiczne i siły bezwładności związane z pracą wirnika, a także przez aktywną 

zmianę kąta ustawienia łopat. W widmie wychylenia wieży, obok częstotliwości własnych, 
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występuje często dominująca częstotliwość obciążeń ze strony wirnika (zależnie od prędkości 

wiatru), stąd częstotliwość dostrojenia tłumika TVA powinna się zmieniać podczas pracy 

turbiny w zależności od prędkości wiatru (częstotliwość dostrojenia tłumika może być stała – 

równa częstotliwości pierwszej postaci drgań konstrukcji wsporczej – tylko w warunkach 

przestoju) (Ghassempour, Failla, Arena, 2019). Coraz powszechniejsze konstrukcje 

zlokalizowane na morzu, doświadczające nieustannych pobudzeń ze strony nie tylko wiatru, 

ale i fal morskich (ewentualnie również lodu), posiadają dominującą częstotliwość drgań w 

kierunku przód-tył (ang. fore-aft) powielającą częstotliwość naporu fal (w przypadku 

najczęstszych konstrukcji na fundamencie monopalowym) (Lackner, Rotea, 2011). Dlatego też 

ciągle poszukuje się bardziej zaawansowanych rozwiązań tłumików masowych, które mają 

szersze spektrum działania lub mogą się dostrajać do dominującej częstotliwości drgań. Wiele 

prac teoretycznych poświęca się metodom optymalnego doboru parametrów tłumików (Krenk, 

Høgsberg, 2008; Sgobba, Marano, 2010; Abdel-Rohman, John, 2006). Proponuje się 

przybliżone metody optymalnego dostrajania pojedynczych tłumików jednocześnie do kilku 

pierwszych postaci drgań własnych (Sadek i in., 1997). Rozważa się podwójne (Li, Zhu, 2006; 

pozycja (VI) osiągnięcia naukowego) i wielokrotne pasywne tłumiki masowe dostrajane do 

różnych częstotliwości, umiejscowione na różnych wysokościach konstrukcji (Zuo, Bi, Hao, 

2017), a także tłumiki semiaktywne i aktywne. Wśród nich, semiaktywne tłumiki masowe, 

wykorzystujące magnetoreologiczne (MR) elementy wykonawcze w miejsce pasywnych 

tłumików wiskotycznych, są coraz szerzej stosowane (Esteki, Bagchi, Sedaghati, 2011; 

Kirkegaard i in., 2002; Koo, Ahmadian, 2007).  

Tłumiki MR charakteryzują się relatywnie prostą konstrukcją, zapewniają szeroki 

zakres sił oporu, krótkie czasy odpowiedzi, małą wrażliwość na wahania temperatury i 

zanieczyszczenia cieczy roboczej, a przy tym wysoką trwałość oraz niezawodność 

eksploatacyjną. Tłumiki te wykorzystują własności cieczy MR (zmianę lepkości pozornej 

cieczy pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego), dlatego wyposaża się je w uzwojenia 

elektryczne do generowania pola magnetycznego. W porównaniu do układów aktywnych, 

wymagania energetyczne tłumików MR są pomijalnie małe – potrzebna jest ilość energii 

jedynie na poziomie sygnałowym (Caterino, 2015; Kciuk, Martynowicz, 2011; Laalej i in., 

2012; Lord Rheonetic, 2002; Neelakantan, Washington, 2008). Ponadto, w większości 

przypadków uszkodzony tłumik MR zachowuje się jak element pasywny, podczas gdy 

funkcjonowanie układów aktywnych jest uzależnione od niezakłóconego dostarczania energii, 

a ewentualna awaria lub błąd działania może prowadzić do destabilizacji całej struktury. 
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Ponieważ jednak tłumiki MR są elementami o silnie nieliniowej, histerezowej charakterystyce 

z nasyceniem, opracowanie strategii sterujących optymalnie wykorzystujących ich właściwości 

stanowi wyzwanie. Jednak jak wykazały badania symulacyjne i eksperymentalne, zastosowanie 

odpowiednio sterowanych tłumików MR w układach TVA umożliwia nie tylko dostrajanie 

tłumików masowych do zmieniającej się dominującej częstotliwości drgań, ale prowadzi 

również do zmniejszenia amplitudy drgań w porównaniu do pasywnych tłumików masowych 

przy częstotliwości, do której tłumik pasywny jest optymalnie dostrojony (Den Hartog, 1985; 

pozycje (III)÷(VI) osiągnięcia naukowego). 

W ramach niniejszego osiągnięcia naukowego autor opracował założenia, koncepcję 

oraz projekt modelu laboratoryjnego układu wieża-gondola elektrowni wiatrowej z tłumikiem 

MR TVA (magnetoreologicznym tłumikiem masowym), zachowującego częściowe 

podobieństwo dynamiczne (podobieństwo dynamiczne ruchu wierzchołków wież) z 

rzeczywistą konstrukcją elektrowni wiatrowej Vensys 82 przy ograniczeniach kinematycznych 

i dynamicznych związanych m.in. z dostępną przestrzenią laboratoryjną i wymiarami 

stanowiska, dopuszczalnymi momentami gnącymi przy podstawie, materiałami do budowy 

stanowiska i ramy fundamentowej, w tym odpowiednią granicą proporcjonalności i tłumieniem 

wewnętrznym pręta modelującego wieżę (w przypadku eksploatacji w warunkach 

rezonansowych przy zblokowanym tłumiku masowym), zakresami częstotliwości drgań 

własnych struktury (z uwagi na stałe czasowe i zakresy częstotliwości pracy tłumika MR, 

wzbudnika drgań oraz aparatury czasu rzeczywistego) oraz zakresem skoku, prędkości oraz 

minimalnej i maksymalnej siły dostępnych rynkowo (ze względu na niezawodność i 

powtarzalność charakterystyki, a także odpowiedni koszt) tłumika MR i wzbudnika drgań. 

Opracowany i wykonany model przeznaczony jest to badania drgań wież (konstrukcji 

wsporczych) elektrowni wiatrowych, a wszystkie podzespoły turbiny tj. łopaty, piasta, wał, 

skrzynia przekładniowa, generator, wraz z konstrukcją gondoli i oprzyrządowaniem są 

skupione w postaci bryły sztywnej (reprezentowanej przez odpowiednią masę i masowe 

momenty bezwładności) na szczycie belkowego modelu wieży (konstrukcji wsporczej), gdzie 

również jest wbudowany tłumik MR TVA pracujący w układzie poziomym. Uwzględnienie 

zjawisk aerodynamicznych czy hydrodynamicznych związanych z oddziaływaniem wiatru i fal 

morskich na konstrukcję wsporczą bezpośrednio lub poprzez wirnik, a także  wpływu 

niewyrównoważenia obracających się podzespołów i pracy generatora jest realizowane poprzez  

obciążenia skupione (w przypadku stanowiska laboratoryjnego – generowane przez 

dedykowany wzbudnik drgań) oraz skupione lub rozłożone (w przypadku modelu 
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symulacyjnego) przyłożone poziomo na odpowiedniej (wymaganej) wysokości do modelu 

belkowego wieży lub do modelu gondoli/turbiny. Model laboratoryjny umożliwia badania 

pierwszych dwóch postaci drgań giętnych układu wieża-gondola w płaszczyźnie wzbudzania 

drgań (i jednocześnie płaszczyźnie pracy tłumika MR TVA), a także w płaszczyźnie 

prostopadłej (pozycje (I)÷(IV) osiągnięcia naukowego). Ze względu na ograniczenia związane 

z parametrami tłumika MR (maksymalny skok tłumika i maksymalna prędkość tłoka, dolne i 

górne ograniczenie wartości siły oporu, dynamika tłumika/efekt MR), wzbudnika drgań 

(maksymalna siła i skok) i aparatury czasu rzeczywistego oraz z uwagi na wymogi 

podobieństwa dynamicznego przeskalowanego modelu laboratoryjnego, badania układów 

redukcji drgań skoncentrowały się na pierwszej postaci giętnej układu wieża-gondola w 

płaszczyźnie pobudzenia, a  tłumik MR TVA został dostrojony do tej postaci wg (Den Hartog, 

1985) (wartość częstotliwości drugiej postaci giętnej przekracza 30 Hz). W warunkach redukcji 

drgań rzeczywistej konstrukcji wsporczej elektrowni wiatrowej, charakteryzujących się 

niższymi częstotliwościami krytycznej pierwszej i drugiej postaci giętnej (przykładowo dla 

NREL 5.0 MW: około 0.3 Hz oraz 2.7/2.3 Hz (konstrukcja lądowa/morska monopalowa), a dla 

Vensys 82: około 0.4 Hz oraz 2.7 Hz, odpowiednio) oraz możliwością zaprojektowania tłumika 

MR pełnej skali wyłącznie na te potrzeby, ograniczenia związane z prędkością tłoka oraz 

szybkością efektu MR i aparaturą czasu rzeczywistego wydają się do pominięcia lub 

rozwiązania. Częstotliwości własne modelu laboratoryjnego zostały przeskalowane zgodnie z 

analizą podobieństwa dynamicznego długości i czasu (Snamina, Martynowicz, Łatas, 2014). 

Analiza obliczeniowa rozważanej struktury została wykonana dla pełnego, dyskretno-

ciągłego modelu belkowego z bryłą sztywną (przyjęto model odkształceń belki Eulera-

Bernoulliego i model materiałowy Voigta-Kelvina) i tłumikiem TVA, modelu 

zdyskretyzowanego dla pierwszej postaci drgań giętnych z tłumikiem TVA oraz modelu 

symulacyjnego z wykorzystaniem środowiska elementów skończonych Comsol Multiphysics i 

pakietu MATLAB/Simulink. W środowisku Comsol Multiphysics został wykonany model 

belkowy z bryłą sztywną o 42 stopniach swobody, a następnie, po przeprowadzeniu analizy 

dokładności modelu i obciążenia obliczeniowego, model ten został zredukowany do 18 stopni 

swobody, wyeksportowany i wbudowany w modelu symulacyjnym pakietu 

MATLAB/Simulink, gdzie zdefiniowano wejścia (obciążenia skupione i/lub rozłożone 

modelujące oddziaływania/zaburzenia zewnętrzne oraz siłę reakcji tłumika MR TVA), wyjścia 

(przemieszczenia/prędkości odpowiednich punktów modelu wieży i gondoli) oraz model 

sterowanego prądowo tłumika MR TVA.  
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Kolejne etapy projektowania, budowy/prototypowania i uruchomienia stanowiska 

laboratoryjnego oraz jego modelu symulacyjnego są szczegółowo opisane w publikacjach 

autora (Łatas, Martynowicz, 2012; Matachowski, Martynowicz, 2012; Rosół, Martynowicz, 

2019, 2016; Snamina, Martynowicz, 2014; Snamina, Martynowicz, Łatas, 2014) oraz 

pozycjach (I)÷(IV) osiągnięcia naukowego. Stanowisko laboratoryjne jest zlokalizowane w 

Laboratorium Adaptroniki Katedry Automatyzacji Procesów AGH, gdzie jest wykorzystywane 

do celów badawczych, a także na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych oraz prac inżynierskich i 

magisterskich dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw oraz Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Od 2017 roku koncepcja stanowiska do badania drgań konstrukcji wsporczych m.in. elektrowni 

wiatrowych stała się przedmiotem ochrony patentowej – pozycja (VIII) osiągnięcia 

naukowego. 

Przedmiotowy model symulacyjny i laboratoryjny został opracowany w ramach 

projektu naukowo-badawczego N501228640 pt. „Semiaktywny układ redukcji drgań 

elektrowni wiatrowej z tłumikami MR”, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt ten uzyskał 

finansowanie na wniosek autora i był  prowadzony pod jego kierownictwem. 

Magnetoreologiczne tłumiki masowe 

Większość działających w czasie rzeczywistym układów redukcji drgań 

wykorzystujących nieliniowe tłumiki MR, w tym układy MR TVA, bazuje na bezpośrednim 

sterowaniu dwustanowym (ang. bang-bang) takim jak przemieszczeniowa lub prędkościowa 

reguła sky-hook lub ground-hook (Zemp, Llera, Breschi, 2008), sterowaniu ślizgowym, 

rozmytym (Kim, 2016; Bathaei, Zahrai, Ramezani, 2017), heurystycznym (Cha i in., 2013) lub 

sterowaniu kaskadowym (Eroglu, Sims, 2014; Laalej i in., 2012; Martynowicz, 2006; 

Maślanka, 2017; Weber, 2014, 2015; Weber i in., 2016; Weber, Maślanka, 2014; Yalla, 

Kareem, Kantor, 2001; pozycja (V) osiągnięcia naukowego), w którego zewnętrznej pętli jest 

obliczana wymagana wartość siły oporu tłumika, a pętla wewnętrzna zajmuje się odtwarzaniem 

wymaganej wartości siły oporu (ang. force tracking) poprzez odpowiednie sterowanie 

napięciem/natężeniem prądu płynącego w uzwojeniu tłumika i może wykorzystywać 

sprzężenia zwrotne od pomiaru siły generowanej przez tłumik i/lub od pomiaru natężenia prądu 

w uzwojeniu wraz z algorytmami PI, a także sprzężenie w przód z modelem tłumika MR 

(wewnętrzny algorytm odtwarzania siły oporu często również generuje dwustanowy sygnał 
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sterujący (Jansen, Dyke, 2000; Cha i in., 2013)). Do obliczania wymaganej wartości siły oporu 

tłumika w pętli zewnętrznej wykorzystuje się zwykle, między innymi, algorytmy bazujące na 

sterowaniu LQG/LQR (dla zlinearyzowanego modelu układu), H∞, teorii stabilności 

Lapunowa, sterowaniu ślizgowym, rozmytym, adaptacyjnym dostrajaniu sztywności i 

tłumienia układu TVA do dominującej częstotliwości drgań, czy też tłumieniu liniowym lub 

nieliniowym. Jakkolwiek sterowanie wyznaczone przez te metody można wprost zastosować 

używając aktywnych elementów wykonawczych, nie może być bezpośrednio 

zaimplementowane z użyciem elementów semiaktywnych – w takim wypadku pętla 

wewnętrzna algorytmu kaskadowego przełącza funkcję sterującą, emulując wymaganą wartość 

siły tylko wtedy, gdy ma ona charakter dyssypacyjny. Gdy wymagane jest sterowanie aktywne, 

semiaktywny tłumik MR generuje najmniejszy możliwy do uzyskania sygnał sterujący. 

Powszechne rozwiązania kaskadowe posiadają zasadnicza wadę jaką jest niemożliwość 

odtworzenia wymaganego (obliczonego w zewnętrznej pętli) profilu siły oporu ze względu na 

charakterystykę tłumika MR, tj. niezdolność do generowania sił aktywnych, ograniczenia siły: 

dolne wynikające z siły rezydualnej przy zerowym prądzie oraz górne, narzucone przez 

prędkość tłoka oraz maksymalne natężenie prądu, jaki może płynąć w uzwojeniu tłumika i 

nasycenie obwodu magnetycznego (w tym cieczy MR), a także histerezę / bezwładność 

podukładu elektromagnetycznego i hydraulicznego tłumika. W efekcie, obliczony wymagany 

profil siły tłumika MR, często bardzo precyzyjnie dostrojony do dynamiki obiektu oraz 

aktualnej dominującej częstotliwości drgań, jest daleki od charakterystyki siły, która faktycznie 

została wygenerowana przez tłumik. Sama niezdolność do generowania sił aktywnych 

powoduje, że w dwóch czwartych okresu drgań siła jest inna co do wartości i/lub znaku. W 

pozostałych dwóch czwartych okresu siła jest tym dokładniej odtwarzana, im doskonalszy jest 

układ regulacji w pętli wewnętrznej, tj. algorytm, pomiar siły, środowisko czasu rzeczywistego 

i wyjściowy sterownik prądowy, a także sam element wykonawczy czyli tłumik MR.  

W ramach niniejszego osiągnięcia naukowego autor opracował złożony układ 

odtwarzania siły oporu tłumika MR oparty na modelu prostym tłumika, pomiarze siły oporu (z 

możliwą eliminacją składowej bezwładnościowej) i dostępnym środowisku czasu 

rzeczywistego oraz sterowniku prądowym, przy założeniu, że składowa wymaganej siły oporu 

tłumika związana ze sztywnością (dodatnią lub ujemną) realizuje dostrajanie układu MR TVA 

do aktualnej dominującej częstotliwości drgań przy zerowej składowej wymaganej siły oporu 

związanej z tłumieniem (w przypadku precyzyjnego dostrojenia sztywności układu MR TVA 

do dominującej częstotliwości drgań, optymalna wartość tłumienia jest zerowa), z możliwą 
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kompensacją sztywności i tłumienia (jak opisano niżej). Wykorzystanie modelu prostego, 

zamiast modelu odwrotnego (jak w innych rozwiązaniach) tłumika MR umożliwiło 

odpowiednią predykcję zmiany znaku mierzonej (tj. odtwarzanej) siły oporu oraz rozwiązanie 

problemu z odwzorowaniem histerezy, a co za tym idzie eliminację opóźnienia odpowiedzi 

tłumika w momencie, gdy:  

 odtwarzana siła zaczyna mieć charakter dyssypacyjny i powinna w tym samym 

momencie przyjąć relatywnie dużą wartość (patrz Fig. 21(a), pozycja (V) osiągnięcia 

naukowego), albo:  

 odtwarzana siła zaczyna mieć charakter aktywny i powinna w tym samym momencie 

przyjąć minimalną wartość (patrz Fig. 21(b), pozycja (V) osiągnięcia naukowego).  

W rozwiązaniu tym autor wykorzystał także m.in. podukład służący demagnetyzacji obwodu 

magnetycznego tłumika, który powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie niepożądanej siły 

rezydualnej (patrz np. Fig. 18-19 vs. Fig. 20, pozycja (V) osiągnięcia naukowego), filtr 

Kalmana do odtwarzania nie mierzonych sygnałów oraz złożoną logikę uwzględniającą 

możliwe relacje pomiędzy siłą wymaganą, modelowaną, a odtwarzaną (pozycja (V) osiągnięcia 

naukowego). 

Z uwagi na brak możliwości generowania pożądanej wartości i/lub znaku siły oporu 

przez dwie z czterech części okresu drgań, opracowuje się różne koncepcje kompensacji 

sztywności i tłumienia tłumika TVA w ciągu okresu drgań poprzez podnoszenie (np. 

dwukrotnie) sztywności dynamicznej w pozostałych dwóch częściach okresu oraz korekcję 

wypadkowego tłumienia. W (Hemmati, Oterkus, 2018) stwierdzono, że efektywność tłumika 

dynamicznego można zwiększyć, jeśli jego tłumienie zmniejsza się do zera, gdy 

przemieszczenie względne tłumika TVA wzrasta (tj. przesunięcie fazowe przemieszczenia 

bezwzględnego tłumika i struktury chronionej jest bliskie π/2 [rd]; wówczas przesunięcie 

fazowe przemieszczenia bezwzględnego struktury chronionej i prędkości względnej jest bliskie 

π [rd] – patrz pozycja (III) osiągnięcia naukowego); w przeciwnym wypadku tłumienie jest 

ustawiane na dwukrotność wartości wyznaczonej wg (Sadek i in., 1997). W częściach okresu, 

w których znak siły tłumika MR jest niewłaściwy (przeciwny do znaku siły wymaganej), 

problemem jest siła rezydualna o charakterze tarciowym, skutkująca niepożądanym tłumieniem 

wychylenia względnego tłumika TVA. Wypadkowe tłumienie tłumika TVA za okres drgań 

może być zmniejszane poprzez generowanie siły sztywności w połączeniu z ujemnym 

tłumieniem w częściach okresu, gdy siła tłumika ma charakter dyssypacyjny – podejście to było 
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przedmiotem oryginalnych badań autora. Jednak otrzymany w efekcie profil wymaganej siły 

oporu ma charakter ‘szpilkowy’ na skutek znacznej wartości ujemnego tłumienia niezbędnego 

do kompensacji siły rezydualnej użytego tłumika RD-1097-1 (Lord Rheonetic, 2002), a to 

wymaga dysponowania sterownikiem prądowym dużej mocy, przy czym bezwładność cieczy 

MR / histereza tłumika jest ograniczeniem, którego nie da się do końca wyeliminować. Z 

drugiej strony, odpowiednia kompensacja sztywności dynamicznej tłumika masowego, 

dobierana symulacyjnie (Weber, 2014) lub poprzez uśrednianie wypadkowej sztywności za 

okres drgań, ma charakter przybliżony – opierający się na założeniu, że dynamikę układu 

determinuje wartość sztywności uśredniona za cały okres drgań. W rzeczywistości sztywność 

znacznie się zmienia w ciągu okresu drgań przy zastosowaniu tej metody i nie jest optymalna 

w poszczególnych częściach okresu. Metody korekcji sztywności i tłumienia nie są w pełni 

efektywne, gdyż najlepsze sterowanie siłą tłumika MR wymaga zwiększania wartości siły w 

odpowiednich częściach okresu, a zmniejszania w innych (Hemmati, Oterkus, 2018) (pozycja 

(III) osiągnięcia naukowego), a połączenie dwóch niezależnych od siebie podukładów 

(podukładu związanego tylko z obiektem regulacji w pętli zewnętrznej i podukładu związanego 

tylko z elementem wykonawczym – tłumikiem MR – w pętli wewnętrznej) nie skutkuje 

najlepszym możliwym wynikiem redukcji drgań. Z kolei gdy w pętli zewnętrznej użyty jest 

algorytm optymalny, np. często używany w semiaktywnych tłumikach dynamicznych regulator 

LQR/LQG (Rosół, Martynowicz, 2016), otrzymane sterowanie jest optymalne tylko wtedy, gdy 

obliczona (optymalna) wartość sygnału sterującego faktycznie oddziałuje na system.  Ponieważ 

jednak sygnał sterujący podlega fizycznym ograniczeniom elementu wykonawczego (tłumika 

MR), efektem jest strategia nazywana ‘clipped optimal control’ (przełączane sterowane 

optymalne) (Sarkar i in., 2017; Jansen, Dyke, 2000), a wyniki sterowania na skutek przełączeń 

są kompromisem. Innym problemem jest to, że zaawansowane algorytmy wyznaczania 

wymaganej wartości siły oporu tłumika MR w pętli zewnętrznej (oparte na wyznaczaniu 

wymaganej sztywności, a także ewentualnie wymaganego tłumienia i dostrajaniu tłumika 

dynamicznego) wymagają obliczania w czasie rzeczywistym dominującej częstotliwości drgań 

struktury np. z użyciem krótko-czasowej transformaty Fouriera (ang. STFT) (Arrigan i in., 

2010; Hemmati, Oterkus, 2018), co może być problemem w przypadku drgań 

poliperiodycznych (częsty przypadek podczas pracy elektrowni wiatrowych, patrz jw.), 

przejściowych lub losowych (np. przy wymuszeniach sejsmicznych) – w takich przypadkach 

układy te przełączają się w tryb pasywny, w którym tłumik TVA może mieć efektywność bliską 

zera. Tego typu sytuacje stanowią realne zagrożenie dla konstrukcji m.in. elektrowni 

wiatrowych (Caterino, Spizzuoco, 2017), dla których największe momenty gnące wież 
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powstają podczas wyjątkowych, bardzo rzadkich przypadków obciążeń, takich jak np. 

procedury wyłączenia awaryjnego przeprowadzane podczas ekstremalnych porywów wiatru. Z 

tego powodu stosunkowo często stosowane są ciągle proste reguły jak np. ‘ground-hook’ wraz 

z licznymi modyfikacjami, z których jedna również stała się przedmiotem analiz autora – 

pozycje (III)÷(VII) osiągnięcia naukowego.  

Ekstremalne przypadki obciążeń dynamicznych (jak opisane wyżej) należy 

uwzględniać zarówno przy projektowaniu budowli (m.in. fundamentów, wież i łopat elektrowni 

wiatrowych), jak również przy projektowaniu układów redukcji drgań – co stało się celem prac 

badawczych autora, a jednocześnie jego przedmiotowym osiągnięciem naukowym – 

opracowanie układu redukcji drgań o wysokiej skuteczności oraz odporności na zaburzenia 

zmieniające się w czasie i o zmiennej częstotliwości bez potrzeby wyznaczania dominującej 

częstotliwości w czasie rzeczywistym (pozycje (VI)(VII) osiągnięcia naukowego). W ramach 

niniejszego osiągnięcia naukowego autor wykonał także implementację i przeprowadził analizę 

porównawczą wybranych istniejących rozwiązań z zakresu układów redukcji drgań z 

tłumikami MR TVA na modelu symulacyjnym i laboratoryjnym układu wieża-gondola w 

środowisku czasu rzeczywistego, wykazując zasadność i efektywność opracowanych przez 

siebie rozwiązań (pozycje (III)÷(VII) osiągnięcia naukowego). Jako układ odniesienia autor 

wykorzystał klasyczną regułę ‘ground-hook’, tłumienie liniowe tj. układ emulujący optymalnie 

dostrojony(e) tłumik(i) wiskotyczny(e), tłumienie  nieliniowe,  sterowanie ślizgowe, LQG oraz 

rozwiązania pasywne ze stałymi wartościami natężenia prądu w uzwojeniu tłumika MR. 

Nieliniowe układy sterowania w czasie rzeczywistym 

Z uwagi na opisane wyżej ograniczenia dotychczas stosowanych metod wpływające na 

jakość i odporność sterowania, autor podjął temat opracowania opartego na nieliniowym 

sterowaniu optymalnym systemu redukcji drgań układów i struktur dyskretno-ciągłych z 

wykorzystaniem nieliniowych tłumików MR TVA, na przykładzie wież elektrowni 

wiatrowych. W porównaniu do wymienionych metod redukcji drgań, autor zaproponował 

odmienne podejście do sterowania tłumikami MR TVA, a mianowicie wszystkie (wyżej 

opisane) ograniczenia siły generowanej przez tłumik MR zostały osadzone wewnątrz układu 

nieliniowego sterowania optymalnego lub suboptymalnego, eliminując wewnętrzną pętlę 

sterującą. Metoda ta może uwzględniać rozbudowany wskaźnik jakości (pozycje (VI)(VII) 

osiągnięcia naukowego), dzięki czemu możliwa jest minimalizacja amplitudy wychylenia i 

przyspieszenia drgającego układu, bądź jego energii potencjalnej i/lub kinetycznej, przy 
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jednoczesnej minimalizacji wymaganej siły tłumika MR, natężenia prądu płynącego w 

uzwojeniu i/lub amplitudy skoku tłumika. Ograniczenie wymaganej siły maksymalnej tłumika, 

jego obciążeń cieplnych czy też przestrzeni eksploatacyjnej tłumika to bardzo istotne 

uwarunkowania praktycznej implementacji tłumika MR TVA. 

Spośród metod sterowania nieliniowego rozważa się m.in. sterowanie optymalne oparte 

na zasadzie optymalności Bellmana lub zasadzie maksimum Pontriagina (Bryson, Ho, 1975; 

Kucuk i in., 2015; Oates, Smith, 2008) w tym sterowanie predykcyjne (ang. model predictive 

control) (Primbs, Nevistic, Doyle, 1999), metody oparte na funkcjach Lapunowa (Wang, 

Gordaninejad, 2002) i sterowanie ślizgowe oraz backstepping (Ali, Ramaswamy, 2009; Oveisi, 

Gudarzi, 2013; Pai, Yau, 2011; Freeman, Kokotovic, 1996; Chen, Peng, Yau, 2012), nieliniowe 

metody H2/H∞, metody linearyzacji (w tym linearyzujące sprzężenie zwrotne) w połączeniu z 

teorią sterowania optymalnego opartą na rozwiązaniu równania Riccatiego (Ali, Ramaswamy, 

2009), aproksymujący ciąg równań Riccatiego (Itik, 2016), czy sterowanie rozmyte. Każda z 

tych grup metod posiada swoje zalety i ograniczenia. Przykładowo, pierwsza grupa jest 

zorientowana na jakość regulacji z możliwością minimalizacji dowolnego aspektu zawartego 

we wskaźniku jakości, z uwzględnieniem ograniczeń nieliniowych. Jej wadą jest relatywnie 

duży nakład obliczeniowy (tj. konieczność rozwiązywania równania Hamiltona-Jacobiego-

Bellmana, czy dwupunktowego problemu brzegowego w każdym kroku zadania sterowania) 

niezbędny do implementacji w czasie rzeczywistym przy niepewnościach eksploatacyjnych. 

Druga grupa kładzie nacisk głównie na stabilizację układu, ponadto problematyczne jest 

wymaganie istnienia i doboru wielomianu Lapunowa. Podejścia linearyzacyjne i 

aproksymacyjne, LQR, H2/H∞ borykają się z problemami przy odwzorowaniu on-line / w czasie 

rzeczywistym nieliniowych ograniczeń obiektu, czy elementu wykonawczego (np. tłumika 

MR). Większość wymienionych rozwiązań nie jest odpowiednia do implementacji on-line / w 

czasie rzeczywistym, ewentualnie odpowiednia (do implementacji w czasie rzeczywistym) dla 

systemów nieliniowych z afiniczną zależnością od sterowania, systemów liniowych o 

zmiennych parametrach, czy systemów z nieuwikłaną zależnością stan-sterowanie, czyli nie w 

przypadku układów z tłumikami MR TVA. Z tego względu rozwiązania analityczne i 

numeryczne służące minimalizacji (maksymalnej możliwej redukcji) drgań układów i struktur 

z tłumikami MR TVA są ciągle poszukiwane. Wadą klasycznych metod sterowania 

optymalnego opartych na zasadzie maksimum jest niemożność określenia warunków 

końcowych dla większości rzeczywistych problemów fizycznych. Jednakowoż, w ostatnich 

latach He (He, 2012, 2017) zaproponował zmodyfikowaną wersję zasady maksimum dla 
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problemów początkowych, gwarantującą prostszą procedurę implementacji o zadowalającej 

dokładności.  

Autor niniejszego osiągnięcia naukowego zaproponował inne rozwiązanie tego 

problemu, obejmujące opracowanie oraz weryfikację symulacyjną i eksperymentalną opartych 

na zasadzie maksimum optymalnych i suboptymalnych koncepcji redukcji drgań specyficznych 

układów nieliniowych, tj. układów (struktur) dyskretno-ciągłych z tłumikiem (tłumikami) MR 

TVA. Koncepcje te, obejmujące jednokrokowe sterowanie optymalne, sterowanie quasi-

optymalne oraz  opartą na sterowaniu optymalnym zmodyfikowaną regułę ‘ground-hook’, mogą 

zostać bezpośrednio zaimplementowane do sterowania w czasie rzeczywistym, również bez 

konieczności rozwiązywania problemu dwugranicznego w każdym kroku zadania sterowania 

(w przypadku opracowanego sterowania quasi-optymalnego wymagana jest jedynie 

implementacja warunku maksymalizacji hamiltonianu, w tym modelu dynamiki układu i 

równania sprzężonego w czasie rzeczywistym, a w przypadku dwustanowej zmodyfikowanej 

reguły ‘ground-hook’ również to wymaganie jest pominięte). Wyjściem sterującym jest 

bezpośrednio natężenie prądu tłumika MR (a nie wymagana siła, jak w układach kaskadowych), 

stąd algorytm odtwarzania siły oporu, skutkujący niedokładnością sterowania, jest całkowicie 

wyeliminowany. Ponadto, wszystkie ograniczenia siły generowanej przez tłumiki MR są 

‘wbudowane’ w metodę sterowania, a więc rozwiązanie to jest optymalne lub suboptymalne 

dla zastosowanych konkretnych tłumików MR z uwzględnieniem ich ograniczeń.  

Typowe podejście do zagadnień sterowania optymalnego dla układów nieliniowych 

polega na obliczeniu optymalnej funkcji sterującej z wykorzystaniem zasady maksimum 

poprzez rozwiązanie dwupunktowego problemu brzegowego off-line. Jednak obliczone w ten 

sposób sterowanie w układzie otwartym nie jest odporne na niepewności eksploatacyjne, 

zakłócenia sił zewnętrznych, warunków początkowych, czy pomiarów, a także na uproszczenia 

modelu, które są nieuniknione w przypadku układów silnie nieliniowych. Oates i Smith (Oates, 

Smith, 2008) zaprezentowali przykłady całkowitej utraty skuteczności sterowania w 

przypadku, gdy warunki początkowe lub zewnętrzne zakłócenia są pominięte lub niewłaściwie 

założone. W celu poprawy odporności na różne typy niepewności stosuje się między innymi 

metody perturbacyjne (Bian, Gao, 2018; Bryson, Ho, 1975; Oates, Smith, 2008). Polegają one 

na obliczaniu sygnału sterującego na bazie układu uproszczonego (np. zlinearyzowanego) i 

korygowaniu tego sygnału w czasie rzeczywistym tak, aby niwelować wpływ zakłóceń 

(perturbacji). Jednakowoż, dla układów zawierających silne nieliniowości np. nasycenia, 

histerezę i uwikłane relacje pomiędzy stanem, kostanem (zmienną sprzężoną) i sterowaniem, 
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jak to ma miejsce w przedmiotowym problemie, trudno o uzyskanie wiarygodnego modelu 

uproszczonego. 

Aby rozwiązać problem utraty skuteczności układu redukcji drgań z powodu zakłóceń 

zewnętrznych, uproszczeń modelu nieliniowego lub zmiany warunków eksploatacyjnych, autor 

zaimplementował dla układu/struktury z tłumikami MR TVA zasadę maksimum Pontriagina w 

każdym kolejnym pojedynczym kroku zadania sterowania on-line (na gruncie symulacyjnym) 

oraz sterowania w czasie rzeczywistym (na gruncie eksperymentalnym) z wykorzystaniem 

modelu dynamiki układu/struktury z wbudowanymi nieliniowymi modelami tłumików MR o 

sygnale sterującym (natężeniu prądu) ograniczonym do zakresu [0, imax] A. Autor opracował i 

pozytywnie zweryfikował analitycznie lub semi-analitycznie, symulacyjnie i eksperymentalnie 

trzy podejścia do tego zagadnienia dla układu/struktury z tłumikami MR TVA – pozycje 

(VI)(VII) osiągnięcia naukowego:  

a) Procedurę rozwiązywania dwupunktowego problemu brzegowego w każdym kolejnym 

kroku i z horyzontem czasowym równym długości jednego kroku zadania sterowania 

(tj. jednego kroku próbkowania), z uwzględnieniem aktualnych wartości stanu, kostanu 

i sygnałów zewnętrznych – jednokrokowe sterowanie optymalne; metoda ta wymaga 

implementacji warunku maksymalizacji hamiltonianu, w tym modelu dynamiki układu 

i równania sprzężonego on-line / w czasie rzeczywistym; rozwiązywanie 

dwupunktowego problemu brzegowego w każdym kroku próbkowania pociąga za sobą 

znaczne obciążenie obliczeniowe; możliwa jest minimalizacja amplitudy wychylenia i 

przyspieszenia drgającego układu, bądź jego energii potencjalnej i/lub kinetycznej przy 

jednoczesnej minimalizacji wymaganej siły tłumika MR, natężenia prądu płynącego w 

uzwojeniu i/lub amplitudy skoku tłumika. 

b) Procedurę uproszczoną, nie wymagającą rozwiązywania dwupunktowego problemu 

brzegowego – sterowanie quasi-optymalne; metoda ta wymaga jedynie implementacji 

warunku maksymalizacji hamiltonianu, w tym modelu dynamiki układu i równania 

sprzężonego on-line / w czasie rzeczywistym; przeprowadzona analiza błędu tego 

podejścia oraz wyniki badań symulacyjnych dowodzą, iż metoda ta jest słuszna poza 

ograniczoną liczbą punktów czasowych (gdy wychylenie układu/struktury chronionej 

zmienia znak), a jakość sterowania nie odbiega od jakości jednokrokowego sterowania 

optymalnego (pkt. a) przy odpowiedniej częstotliwości próbkowania; możliwa jest 

minimalizacja amplitudy wychylenia i przyspieszenia drgającego układu, bądź jego 
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energii potencjalnej i/lub kinetycznej przy jednoczesnej minimalizacji wymaganej siły 

tłumika MR, natężenia prądu płynącego w uzwojeniu i/lub amplitudy skoku tłumika. 

c) Procedurę uproszczoną, nie wymagającą rozwiązywania dwupunktowego problemu 

brzegowego – zmodyfikowana reguła ‘ground-hook’; metoda ta, poddana również 

szerszej analizie porównawczej w pozycjach (III)(IV) osiągnięcia naukowego, w 

przypadku sterowania dwustanowego nie wymaga implementacji warunku 

maksymalizacji hamiltonianu, ani modelu dynamiki układu i równania sprzężonego; w 

podstawowym podejściu możliwa jest jedynie minimalizacja amplitudy wychylenia 

drgającego układu chronionego, lecz na bazie opracowanego rozwiązania możliwe jest 

dostosowanie tej prostej metody do optymalizacji innych istotnych wielkości 

eksploatacyjnych, np. przyspieszeń. 

Aby wykazać efektywność opracowanych rozwiązań, weryfikacja symulacyjna i 

eksperymentalna objęła klasyczną regułę ‘ground-hook’ oraz rozwiązania ze stałymi 

wartościami natężenia prądu w uzwojeniach tłumików MR / z optymalnie dostrojonymi 

pasywnymi układami TVA. Autor wykazał zasadność i zalety opracowanych koncepcji na 

gruncie symulacyjnym dla układu z dwoma oraz jednym tłumikiem MR TVA, a na gruncie 

eksperymentalnym – dla układu z jednym tłumikiem MR TVA. W warunkach symulacyjnych, 

różnice w efektywności podejść (a)(b)(c) są pomijalnie małe (Optimal control, Quasi-Optimal 

control, Mod.GND, odpowiednio – pozycja (VI) osiągnięcia naukowego), a w rzeczywistych 

warunkach eksploatacyjnych różnice w efektywności podejść (b)(c) są relatywnie małe (Opt7, 

Mod.GND2, odpowiednio – pozycja (VII) osiągnięcia naukowego). Podejście (a) nie było 

badane na gruncie eksperymentalnym ze względu na obciążenie obliczeniowe wymagające 

dysponowania środowiskiem czasu rzeczywistego o niedostępnych parametrach sprzętowych. 

Pozytywna weryfikacja odpornej stabilności opracowanych rozwiązań, oparta na kryterium 

koła, jest przedmiotem przyszłej publikacji autora. 

Wyżej opisane koncepcje, wchodzące w zakres przedmiotowego osiągnięcia 

naukowego autora zostały opracowane w celu redukcji drgań układów i struktur dyskretno-

ciągłych, dyskretnych i ciągłych, wyposażonych w tłumiki MR TVA. Z uwagi na aktualność 

zagadnienia redukcji drgań wież elektrowni wiatrowych, autor posłużył się przykładem układu 

wieża-gondola elektrowni wiatrowej z tłumikiem MR TVA. Autor wykorzystał w tym celu 

opisany wyżej, przeskalowany zgodnie z zasadami podobieństwa dynamicznego model 

symulacyjny i laboratoryjny. Szczegółowe opracowania zawierające analizy teoretyczne, 
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symulacyjne i eksperymentalne są zawarte w publikacjach autora, a w szczególności w 

pozycjach (I)÷(VII) osiągnięcia naukowego.  

Osiągnięcie naukowe  

Przedstawione rozwiązania, stanowiące osiągnięcie naukowe autora opracowane  po 

otrzymaniu stopnia doktora, stanowią znaczący wkład autora w rozwój dyscypliny Budowa i 

eksploatacja maszyn, a w szczególności w układy redukcji drgań wież elektrowni wiatrowych, 

przy czym rozwiązania te mają charakter bardziej ogólny. Główne elementy przedmiotowego 

osiągnięcia naukowego: 

 opracowanie założeń, koncepcji oraz projektu (włączając dobór materiałów 

konstrukcyjnych, tłumika MR i wzbudnika drgań, określenie/obliczenie 

parametrów masowo-geometrycznych, sił i momentów sił oraz częstotliwości 

własnych) modelu laboratoryjnego układu wieża-gondola elektrowni wiatrowej 

z tłumikiem MR TVA (magnetoreologicznym tłumikiem masowym), przy 

złożonych ograniczeniach kinematycznych i dynamicznych związanych m.in. z 

zachowaniem częściowego podobieństwa dynamicznego (podobieństwa 

dynamicznego ruchu wierzchołków wież) z rzeczywistą konstrukcją elektrowni 

wiatrowej Vensys 82, z dostępną przestrzenią laboratoryjną, dostępnymi 

tłumikami MR i aparaturą badawczą – więcej szczegółów podano powyżej oraz 

w pozycjach (I)(II)(III)(VIII) osiągnięcia naukowego, 

 opracowanie złożonego algorytmu odtwarzania siły oporu tłumika MR, 

opartego na modelu prostym tłumika, pomiarze siły oporu i dostępnym 

środowisku czasu rzeczywistego oraz sterowniku prądowym przy założeniu, że 

składowa wymaganej siły oporu tłumika związana ze sztywnością dynamiczną 

realizuje dostrajanie układu MR TVA do aktualnej dominującej częstotliwości 

drgań; wykorzystanie modelu prostego (zamiast modelu odwrotnego, jak w 

innych rozwiązaniach) tłumika MR umożliwiło rozwiązanie problemu z 

nieróżnowartościowością zależności siła-prędkość ze względu na obecność 

histerezy (problem ten jest bardziej wymagający dla zaburzeń zmiennych w 

czasie, nieokresowych, przejściowych, czy losowych) oraz odpowiednią 

predykcję zmiany znaku mierzonej (tj. odtwarzanej) siły oporu, a co za tym idzie 

eliminację opóźnienia odpowiedzi tłumika w momencie, gdy odtwarzana siła 
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zaczyna mieć charakter dyssypacyjny i powinna w tym samym momencie 

przyjąć relatywnie dużą wartość, albo zaczyna mieć charakter aktywny i 

powinna w tym samym momencie przyjąć minimalną wartość; w rozwiązaniu 

tym autor wykorzystał także m.in. podukład służący demagnetyzacji obwodu 

magnetycznego tłumika (skutkujący niemal dwukrotną redukcją niepożądanej 

siły rezydualnej), filtr Kalmana do odtwarzania nie mierzonych sygnałów oraz 

złożoną logikę uwzględniającą możliwe relacje pomiędzy siłą wymaganą, 

modelowaną, a odtwarzaną – pozycja (V) osiągnięcia naukowego, 

 opracowanie oraz weryfikacja symulacyjna i eksperymentalna opartych na 

zasadzie maksimum optymalnych i suboptymalnych układów redukcji drgań 

układów i struktur dyskretno-ciągłych z nieliniowym tłumikiem (tłumikami) 

MR TVA; koncepcje te, obejmujące jednokrokowe sterowanie optymalne, 

sterowanie quasi-optymalne oraz  opartą na sterowaniu optymalnym 

zmodyfikowaną regułę ‘ground-hook’, mogą zostać bezpośrednio 

zaimplementowane do sterowania w układzie zamkniętym w czasie 

rzeczywistym przy zaburzeniach okresowych (lub prawie okresowych) o 

parametrach stałych lub zmiennych w czasie, nieokresowych, przejściowych lub 

losowych (co stanowi ograniczenie dla wielu innych znanych metod); w 

zależności od wybranego wariantu (pkt. (a)(b)(c), jw.), możliwa jest 

umiarkowana lub zdecydowana redukcja nakładu obliczeniowego w 

porównaniu do innych metod nieliniowego sterowania optymalnego, przy 

zachowanej jakości i odporności układu redukcji drgań oraz uwzględnieniu 

wielorakich aspektów eksploatacyjnych – możliwa minimalizacja amplitudy 

wychylenia i przyspieszenia drgającego układu, energii potencjalnej i/lub 

kinetycznej, minimalizacja wymaganej amplitudy siły tłumika MR, natężenia 

prądu płynącego w uzwojeniu i/lub amplitudy skoku tłumika; opracowane 

rozwiązania charakteryzują się wysoką skutecznością redukcji drgań – uzyskane 

wartości współczynnika wzmocnienia dynamicznego (ang. dynamic 

amplification factor) są bliskie 2.0, podczas gdy dla najlepszego z układów 

pasywnych wartości te przekraczają 3.5 – pozycje (VI)(VII) osiągnięcia 

naukowego, 
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 analiza porównawcza wybranych typowych rozwiązań z zakresu redukcji drgań 

układów i struktur z tłumikami MR TVA na przykładzie wież elektrowni 

wiatrowych, na gruncie symulacyjnym i laboratoryjnym, w środowisku czasu 

rzeczywistego – opracowane optymalne i suboptymalne metody sterowania 

tłumikami MR (w tym zmodyfikowana reguła ’ground hook’), czy algorytm 

odtwarzania siły oporu tłumika MR z minimalizacją siły rezydualnej oraz 

predykcją zmiany znaku siły, umożliwiają uzyskanie lepszych rezultatów z 

zakresu redukcji drgań układu wieża-gondola niż inne stosowane dotąd metody 

takie jak np. tłumienie liniowe / nieliniowe, sterowanie ślizgowe, LQG, czy 

standardowa reguła ’ground hook’; ta ostatnia metoda posłużyła jako układ 

odniesienia dla wszystkich analiz porównawczych autora, podobnie jak 

rozwiązania ze stałymi wartościami natężenia prądu w uzwojeniach tłumików 

MR lub z tłumikami MR TVA emulującymi optymalnie dostrojone pasywne 

tłumiki TVA – pozycje (III)÷(VII) osiągnięcia naukowego. 

Omówienie wykorzystania osiągniętych wyników 

Poniżej przedstawiono możliwe przykłady przeniesienia uzyskanych wyników na 

rzeczywiste układy lub konstrukcje z magnetoreologicznymi tłumikami masowymi MR TVA, 

ilustrujące skalowalność opracowanych rozwiązań. 

  Na podstawie wyników analiz i badań przeprowadzonych na (przeskalowanym) 

modelu symulacyjnym i laboratoryjnym oraz w oparciu o wyniki analizy podobieństwa 

dynamicznego, w tym obliczony współczynnik podobieństwa sił (Snamina, Martynowicz 

2014), możliwe jest bezpośrednie wyznaczenie optymalnego lub suboptymalnego sygnału 

sterującego tłumikami MR TVA pełnej skali, służącymi do redukcji drgań rzeczywistych 

konstrukcji wsporczych elektrowni wiatrowych Vensys 82, stanowiących przykładowy układ 

odniesienia – szczegółowe obliczenia zawarte są w pracy (Snamina, Martynowicz 2014). W 

przypadku braku dostępności pomiaru wychylenia gondoli, znane są metody odtwarzania 

prędkości i przemieszczeń z wykorzystaniem przetworników przyspieszeń (Martynowicz, 

2010a; Rosół, Martynowicz 2016).  

Optymalne (suboptymalne) wartości sygnałów sterujących wyznaczone dla modelu 

laboratoryjnego, w oparciu o odpowiednie parametry przyjęte do obliczeń analizy 

podobieństwa dynamicznego długości, czasu i sił (Snamina, Martynowicz, Łatas, 2014; 

Snamina, Martynowicz 2014), mogą zostać użyte do obliczenia wymaganych wartości 
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sygnałów sterujących tłumikami MR TVA w układach redukcji drgań wież innych elektrowni 

wiatrowych lub, w ogólności, układów i struktur dyskretno-ciągłych, dyskretnych lub ciągłych, 

a zastosowanie sterowanych tłumików MR TVA pozwala zredukować wymagania 

wytrzymałościowe tych konstrukcji, co było przedmiotem analiz autora – patrz pozycja (III) 

osiągnięcia naukowego (rozdział Validation analyses oraz Tab. 1), gdzie zaprezentowano 

obliczeniowy przykład zastosowania tłumika MR TVA w istniejącej konstrukcji elektrowni 

wiatrowej oraz w zaproponowanej zmodyfikowanej, bardziej smukłej konstrukcji. W publikacji 

opisano korzyści z zastosowania tłumika MR TVA, obejmujące redukcję masy oraz 

maksymalnych momentów gnących wieży i maksymalnych przemieszczeń/przyspieszeń 

gondoli, z uwzględnieniem możliwych zabezpieczeń podczas eksploatacji (ang. fail-safe 

operation) tłumika MR TVA. 

Zagadnienie przeniesienia uzyskanych wyników laboratoryjnych na rzeczywiste 

konstrukcje elektrowni wiatrowych jest przedmiotem wniosku autora (będącego osobą 

odpowiedzialną ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) 

o finansowanie z programu Unii Europejskiej ITN2019, zatytułowanego “Reliable Wind 

Turbines” (proposal ID: SEP-210571925, call: H2020-MSCA-ITN-2019), w ramach szerszego 

konsorcjum obejmującego także jednostki naukowe i przemysłowe z Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Grecji i Belgii. 

 

4.4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

Pozostałe prace naukowo-badawcze  

W swoich pracach autor podejmował zagadnienia modelowania układów dynamicznych, 

analizy i syntezy systemów sterowania drganiami oraz ich implementacji dla złożonych modeli 

fizycznych. Autor specjalizuje się m.in. w redukcji drgań układów dyskretnych, ciągłych i 

dyskretno-ciągłych (głównie wież elektrowni wiatrowych), zwłaszcza z wykorzystaniem 

technologii cieczy MR. W tym zakresie po uzyskaniu stopnia doktora był i jest zaangażowany 

jako kierownik lub wykonawca w wiele projektów naukowo-badawczych, badawczo-

rozwojowych lub zadań implementacyjnych prowadzonych w Katedrze Automatyzacji 

Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, także we 

współpracy z Politechniką Śląską, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym 

Instytutem Badawczym, Politechniką Krakowską, czy The University of Sheffield (również w 
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ramach konsorcjum, obejmującego inne jednostki naukowe i przemysłowe z Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Grecji i Belgii):  

 Projekt naukowo-badawczy NCN nr N501 228640 „Semiaktywny układ redukcji drgań 

elektrowni wiatrowej z tłumikami MR”, 2011-2014, kierownik  

(w ramach projektu powstały pozycje (I)÷(IV) osiągnięcia naukowego), 

 Projekt badawczo-rozwojowy NCBiR nr R00-O0023/3 „Półaktywne układy zawieszeń 

szybkobieżnych ciężkich pojazdów wojskowych”, 2007-2009, wykonawca, 

 Program Wieloletni MNiSW nr 2.R.16 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 

2009-2010, „Opracowanie modelu semi-aktywnego układu redukcji drgań 

mechanicznych na stanowiskach pracy”, wykonawca, 

 The Royal Society International Joint Project “Experimental study of the beneficial 

effects of nonlinear damping on vibration control”, 2009-2011, wykonawca, 

 Projekt naukowo-badawczy MNiSW nr 4 T07B 016 26 „Badania układów redukcji drgań 

na modelach fizycznych zachowujących podobieństwo dynamiczne z obiektami 

rzeczywistymi”, 2006-2007, wykonawca, 

 Projekt naukowo-badawczy MNiSW nr 4 T07C 016 30 „Badania algorytmów czasu 

rzeczywistego dla semiaktywnego sterowania drganiami w wybranych obiektach 

mechanicznych”, 2006-2008, wykonawca, 

 Projekt naukowo-badawczy NCN nr N501 366 934 „Samodostrajające się układy 

redukcji drgań z tłumikami magnetoreologicznymi wykorzystujące ruch obiektu do 

generacji sterującego pola magnetycznego”, 2008-2011, wykonawca, 

 Projekt naukowo-badawczy NCN nr 2013/11/D/ST8/03387 „Sterowanie tłumieniem oraz 

ujemną lub dodatnią sztywnością dynamiczną w półaktywnych układach redukcji drgań 

z tłumikami magnetoreologicznymi”, 2014-2017, wykonawca  

(w ramach projektu powstała pozycja (VII) osiągnięcia naukowego), 

 Praca statutowa AGH o charakterze badawczo-rozwojowym „Metody projektowania i 

sterowania oraz technologie dla potrzeb automatyki”, 2009-2011, wykonawca, 

 Praca statutowa AGH o charakterze badawczo-rozwojowym „Elementy i układy 

sterowania w strukturach dynamicznych; Analiza i badania magnetoaktywnych 
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elementów wykonawczych w sterowaniu układów mechanicznych”, 2011-2013, 

wykonawca, 

 Praca statutowa AGH o charakterze badawczo-rozwojowym „Badania i identyfikacja 

wybranych charakterystyk i funkcji systemów zautomatyzowanych; Konstrukcje 

inteligentne: modelowanie, sterowanie i badania eksperymentalne”, 2014-2017, 

wykonawca (w ramach projektu powstała pozycja (V) osiągnięcia naukowego), 

 Praca statutowa AGH o charakterze badawczo-rozwojowym „Identyfikacja, 

modelowanie, sterowanie oraz badania eksperymentalne w mechanicznych i 

mechatronicznych układach regulacji”, 2018, wykonawca  

(w ramach projektu powstały pozycje (VI)(VII) osiągnięcia naukowego). 

Aktywność naukowa autora poparta jest publikacjami w zasadniczej części 

samodzielnymi lub z kluczowym wkładem autora, a także działalnością na wielu innych polach, 

m.in. recenzjami publikacji naukowych dla czasopism znajdujących się w bazie Journal 

Citation Reports. Szczegółowe opisy dokonań naukowo-badawczych autora znajdują się w jego 

publikacjach oraz w sprawozdaniach projektowych. Poniżej streszczono wybrane zagadnienia 

naukowo-badawcze oraz implementacyjne poza osiągnięciem naukowym i badaniami 

dotyczącymi redukcji drgań wież elektrowni wiatrowych, omówionymi w części 4.3. 

W ramach współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem 

Badawczym (Program Wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” nr 2.R.16) 

przeprowadzono badania laboratoryjne tłumików magnetoreologicznych RD-1005-3, 

wykonano model symulacyjny semi-aktywnego układu redukcji drgań wyposażonego w 

tłumiki MR, opracowano algorytm sterowania i przeprowadzono badania symulacyjne oraz 

laboratoryjne w układzie otwartym i zamkniętym (Sapiński, Martynowicz, Staśkiewicz, 2009). 

Ponadto, autor opracował wersję terenową systemu sterowania semiaktywnego układu redukcji 

drgań pionowych fotela operatora samojezdnej maszyny roboczej, wyposażonego w tłumik 

magnetoreologiczny RD 1005-3 firmy Lord Co., tj. wykonał implementację systemu 

pomiarowo-sterującego czasu rzeczywistego dla ciągnika Stiga Park Comfort i przeprowadził 

weryfikacyjne badania eksperymentalne w warunkach rzeczywistych, terenowych przejazdów 

testowych. Na tej podstawie autor dokonał weryfikacji parametrów systemu sterowania oraz 

przeprowadził analizę skuteczności redukcji drgań opracowanego układu semi-aktywnego w 

porównaniu do metod biernej redukcji drgań (tj. układu o stałej wartości prądu sterującego 

tłumikiem MR) i określił zakres stosowalności opracowanego semiaktywnego układu redukcji 
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drgań (Martynowicz, 2010b). W ramach współpracy powstała wspólna publikacja 

(Martynowicz, Kowalski, Zając, 2012). 

W ramach współpracy z The University of Sheffield opracowano koncepcję 

implementacji nieliniowego tłumienia drgań modelu pojazdu w płaszczyźnie przechyłów 

wzdłużnych z zastosowaniem tłumików MR. Koncepcja ta została z powodzeniem zastosowana 

na gruncie symulacyjnym i laboratoryjnym, a wyniki badań zamieszczono w kilku 

publikacjach, m.in. (Laalej i in., 2012). 

Opracowanie zaworu MR dla obrotowego amortyzatora platformy gąsienicowej PT-91 

W ramach projektu „Półaktywne układy zawieszeń szybkobieżnych pojazdów 

wojskowych” (współpraca z Politechniką Śląską) autor opracował założenia, koncepcję i 

projekt zaworu MR (który został wbudowany w przegrodę stałą obrotowego amortyzatora 

pasywnego w miejsce dotychczas stosowanego zaworu dławiąco-zwrotnego), ponadto 

opracował model matematyczny zaworu / amortyzatora MR i wyznaczył parametry tego 

modelu oraz charakterystyki pracy amortyzatora z wbudowanymi zaworami MR (Kowal i in., 

2009), a także opracował model symulacyjny zawieszenia pojazdu w płaszczyźnie przechyłów 

wzdłużnych z wbudowanymi amortyzatorami MR i wykonał jego analizę symulacyjną, 

włączając implementację algorytmu sterowania (Martynowicz, 2010a). Założenia 

konstrukcyjne przyjęte podczas projektowania zaworu / amortyzatora MR dotyczyły 

wymaganego zakresu momentu oporowego amortyzatora (spadku ciśnienia cieczy MR), 

zakresu przemieszczenia kątowego, maksymalizacji stosunku χ całkowitej wartości momentu 

oporowego do części niesterowanej, utrzymania warunków przepływu laminarnego w całej 

przestrzeni prędkości i sterowań, doboru materiałów konstrukcyjnych i cieczy MR z 

uwzględnieniem indukcji nasycenia, maksymalnej przenikalności magnetycznej oraz możliwie 

małej pozostałości magnetycznej, minimalizacji generowanej energii cieplnej oraz stałej 

czasowej obwodu elektrycznego zaworu, ograniczeń montażowych zaworu i jego instalacji 

elektrycznej, a także trwałości opracowanego rozwiązania w nominalnych warunkach 

eksploatacyjnych. Tak więc obok podstawowych ograniczeń kinematycznych i dynamicznych 

należało uwzględnić kwestie optymalizacji sterowanych właściwości tłumika. W efekcie autor 

opracował zawór MR ze szczeliną pierścieniową i dwoma uzwojeniami. W konstrukcji zaworu 

zastosowano niespotykane dotąd rozwiązanie podnoszące wartość współczynnika χ, 

mianowicie uzwojenia nawinięte na karkasy o trapezowym przekroju  poprzecznym. 

Rozwiązanie to pozwala zwiększyć wysokości nabiegunników magnetycznych przy 
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jednoczesnym zachowaniu (lub zwiększeniu) liczby zwojów. Zwiększenie wysokości 

nabiegunników powoduje spadek wartości indukcji magnetycznej oraz natężenia pola 

magnetycznego w szczelinie i pracę cieczy MR w obszarze większego nachylenia 

charakterystyki naprężeń ścinających w funkcji natężenia pola magnetycznego, eliminując 

także ryzyko nasycenia obwodu magnetycznego. Daje to w efekcie wzrost wartości 

zsumowanego wzdłuż całej wysokości szczeliny naprężenia ścinającego cieczy, a zatem wzrost 

sterowanej części spadku ciśnienia na zaworze, a przez to wzrost sterowanej części momentu 

oporowego amortyzatora. Rozwiązanie to, oparte na oryginalnej koncepcji i projekcie autora, 

zostało z powodzeniem zweryfikowane symulacyjnie i eksperymentalnie (Kciuk, 

Martynowicz, 2011; Martynowicz, Kciuk,  Mężyk, 2013; Kciuk i in., 2013), a od 2012 roku 

stało się również przedmiotem ochrony patentowej (Szydło i in., 2012).            

Praca dydaktyczna i organizacyjna  

W ramach zajęć dydaktycznych na stanowisku adiunkta autor prowadził wykłady, 

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i 

Robotyki oraz Wydziału Energetyki i Paliw z przedmiotów: „Control theory”, „Control theory 

fundamentals”, „Technika mikroprocesorowa”, „Microcontroller theory”, „Podstawy 

automatyki”, „Automatyka”, „Automatyka w energetyce”, „Automatyka i pomiar wielkości 

fizykochemicznych”, „Automatyka, sterowanie i regulacja”. Autor opracował program zajęć i 

wykłady z nowo prowadzonego przez siebie przedmiotu „Control theory”. Współpracował przy 

opracowywaniu programów przedmiotów „Automatyka w energetyce” (w tym m.in. opracował 

ćwiczenia laboratoryjne z zakresu redukcji drgań wież elektrowni wiatrowych), „Automatyka 

i pomiar wielkości fizykochemicznych” oraz „Control theory fundamentals”. Był promotorem 

prac inżynierskich i magisterskich. 

W ramach pracy organizacyjnej autor był wieloletnim członkiem Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, recenzentem oraz członkiem komitetów organizacyjnych i 

programowych międzynarodowych konferencji naukowych, a obecnie także jest 

pełnomocnikiem ds. oceny ryzyka zawodowego Katedry Automatyzacji Procesów.  

W pracowniczych ocenach okresowych po uzyskaniu stopnia doktora otrzymywał oceny 

5.0 lub 4.5. 
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Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych 

Zestawienie liczby publikacji po uzyskaniu stopnia doktora zawiera poniższa tabela: 

Rodzaj publikacji Liczba IF Punkty 

MNiSW 

Publikacje z listy Journal Citation Reports (JCR) 7 10,533* 145 

Udzielone patenty 2  55 

Recenzowane publikacje naukowe w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych  

12  77 

Recenzowane opracowania zbiorowe i materiały 
konferencyjne 

7  24 

* niektóre pozycje wg danych za rok 2017  

(dane za rok 2018/2019 były niedostępne w chwili opracowywania niniejszego zestawienia) 
 

Zestawienie liczby cytowań zawiera poniższa tabela: 

 

Baza 

Przed uzyskaniem stopnia doktora Po uzyskaniu stopnia doktora 

Liczba  
publikacji 

Liczba  
cytowań 

Indeks  
Hirscha 

Liczba  

publikacji 

Liczba  

cytowań 

Indeks  

Hirscha 

Web of Science 

(Core Collection) 

- - - 12 

(10) 

46 

(46) 

4 

(4) 

Scopus - - - 13 69 5 

Google Scholar 6 26 3 28 141 7 

(łącznie: 8) 
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