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1. Dane bibliograficzne

Rozprawa zawiera 226 stron. Sktada się z dziewięciu rozdziałów, spisu literatury, spisów rysunków i
tabeI oraz czterech zatqczników.

2. Charakterystyka rozprawy

opiniowana praca dotyczy fundamentów inżynierii elektrycznej. Próby opisu zjawisk występujqcych w
obwodach e|ektrycznych zasilanych ze źrode| o okresowo zmiennych napięciach i prądach majq już
ponad stuletniq historię. Dyskusje ciqgle trwajq, nada| wywołujqc duże emocje, a |iczba pub|ikacji
dotyczqcych tej tematyki w każdym roku jest znaczqca,Ty|ko nieIiczne z tych prac trwale zapisujq się w
historii dziedziny, stanowiqc oryginaIne e|ementy tworzonej od ki|kudziesięciu lat tzw. teorii mocy W
obwodach elektrycznych.

Za główny cel swoich rozwaŻań Doktorant przyjqł opracowanie opisu matematycznego składowych
prqdu odbiornika |iniowego niezrównoważonego w układzie trójfazowym czteroprzewodowym
zasi|anego napięciem sinusoidaInym Iub niesinusoidaInym asymetrycznym. Zadeklarował, spetnienie
dwóch celów.

Pierwszego poznawczego - jest nim zaproponowanie takich sktadowych prqdu, d|a których będzie
moż|iwa interpretacja oparta o zjawiska fizyczne występujqce w obwodzie - stqd odwołanie do teorii
Sktadowych Fizycznych Prqdu jako podstawy analizy.

Drugim ce|em jest wyznaczenie parametróW pasywnego kompensatora równoważqcego, który
umożliwi kompensację i symetryzację prqdu biernego (mocy biernej) i prqdu niezrównoważenia
ko|ejności zerowej i przeciwnej odbiornika.

oceniana praca jest gtosem w ciqg|e trwajqcej dyskusji, próbq - nie dziełem skończonyłn - zmierzenie
się z prob|emem opisu zjawisk w obwodach e|ektrycznych.

Zalety pracy

1. Wybór tematu rozpraWy - bardzo istotnego w aspekcie poznaWczym i apIikacyjnym. Tematyka
rozważana przez Autora, dotyczqca podstaw e|ektrotechniki, nie jest nowq propozycjq, a|e od
dłuższego czasu rzadko bywa tematem wiodqcym prac doktorskich'

Autor:

Tytuł:



2' Dysertacja jest dowodem dużej wiedzy Autora i budzqcej uznanie ciekawości badawczej.
Doktorant sięgnqł. po trudny temat, prawie stu|etnia historia badań nad opisem zjawisk w
obwodach e|ektrycznych sprawia, że nie jest łatwo zaproponować coś oryginaInego. Sadzę, że
to się Autorowi udało, co nie wyk|ucza wie|u pytań i wqtp|iwości, które zapewne zostanQ
wyrażone podczas obrony.

3. Praca jest przykładem zastosowania poprawnej metody badawczej, rozumianej jako zbiór
czynności niezbędnych do rozwiqzywania prob|emu technicznego. W tym łańcuchu działań
zawarto: (1) przedstawienie problematyki i tematu rozprawy w szerszej perspektywie, (2)
prezentację stanu wiedzy, (3) rozważania teoretyczne, (4) badania symu|acyjne i laboratoryjne
oraz (5) podsumowanie iwnioski końcowe.

4. Na podkreś|enie zastuguje staranna forma edytorska tekstu.

5. Praca jest ciekawa, wnosi nowe e|ementy do dyskusji na temat opisu zjawisk występujqcych w
obwodach e|ektrycznych, prowokuje pytania, jest dobrym zaczynem dyskusji. Tak na|eży
traktować przedstawione w ko|ejnym punkcie recenzji uwagi krytyczne - jako głos w naukowej
dyspucie z Autorem.

Uwagikrytyczne

1. Brak spisu używanych W pracy oznaczeń i symboli. Uwaga ma charakter edytorski, a|e w
kontekście treści pracy jest bardzo ważna. Autor założyt, że stosowane przez niego oznaczenia
sq powszechnie zrozumiałe i nie objaśnia ich znaczenia także w tekście. Szkoda.

2. Rozważania dotyczqce doboru parametrów kompensatora prowadzone sq pr7v
niewypowiedzianym założeniu o pominięciu impedancji wewnętrznej źrodta zasi|ania
anaIizowanych obwodów. Równocześnie na wszystkich rysunkach prezentujqcych te obwody
znajdujq się impedancje źródłowe, co wprowadza czyteInika W błąd. Przyłqczenie
kompensatora połqczonego W gwiazdę zmienia wartości napięć zasi|ajqcych dla ana|izy
kompensatora połqczonego W trójkqt i vice versa, a Autor załozyt w swoich rozważaniach
niezmienniczość wartości napięć, czy|i ideaIne źrodła napięcia.

3. Z tym wiąże się druga uwaga' Ce|em proponowanych teorii mocy jest opis zjawisk fizycznych
zachodzqcych w obwodzie e|ektrycznym (ce| poznawczy) oraz uzyskanie wiedzy o tym jak
można poprawić warunki dostawy energii e|ektrycznej do odbiorcy, czy|i innymi słowy co
na|eży kompensować (ce| ap|ikacyjny). Na|eży więc postawić pytanie: co mamy uzyskać w
efekcie kompensacji w układzie czteroprzewodowym w przypadku niesymetrii napięć i
niesymetrii impedancji zastępczych odbiornika - jakie wartości prądów i/|ub mocy w
poszczegó|nych fazach? Autor proponuje maksymaIizację współczynnika mocy, co W
przypadku rzeczywistych źródeł zasi|ania z Wewnętrznymi impedancjami (rzeczywista sieć
zasi|ająca Iub energoelektroniczne źródło zasi|ania o ograniczeniach wartości prqdów
fazowych) nie zawsze będzie stanem pożqdanym.

4. Nie do końca zrozumiała jest koncepcja ko|ejności trzech pierwszych rozdziatów' Rozdział 1.
zawiera wie|e historycznych informacji (wstęp na miarę monografii), następnie pojawiają się
ogólne stwierdzeniaftezy, które zostana potwierdzone dopiero w ko|ejnych rozdziałach -
sformułowane W tym miejscu budzq wie|e pytań i wątpliwości, choćby fundamentaIny prob|em
jak Autor rozumie pojęcie ,,moc bierna,, w obwodach niesymetrycznych z rliesinusoidaInymi
przebiegami napięć i prqdów.

W rozdziale drugim pojawia się przeg|qd wybranych teorii mocy mający głównie historyczny
zwiqzek z tematem pracy i będqcy wytqczhie dowodem erudycji Autora. Jakie kryterium przyjqł
Autor przy wyborze teorii mocy omawianych w rozdziale drugim? W historii rozwoju istnieje
ki|ka koncepcji proponujqcych podejście optyma|izacyjne, które Warto było przedstawić w



zbiorczej anaIizie porównawczej różnych koncepcji opisu zjawisk w obwodach e|ektrycznych,
np. jako referencja d|a uzyskanych wyników. Brak także komentarza do normy IEEE 1459-2010.

oceniając poszczegó|ne teorie Autor podkreśla szczególnie jako kryterium ich przydatność do
wyznaczenie parametrów kompensatorów reaktancyjnych. To dyskusyjne kryterium, bowiem
wie|e z tych teorii sprawdza się znakomicie jako podstawa a|gorytmów sterowania
kompensatorów energoe|ektronicznych w ocenianej pracy nazywanych niezbyt fortunnie
,, kom pensatora mi k| uczujqcym i,,.

Tak jak prace Budeanu, czy Fryzego rozpoczęły pewne trendy badań w dziedzinie częstot|iwości
i czasu, tak prace Akagi byty poczqtkiem wie|u koncepcji opartych na transformacji wie|kości z
naturalnego układu współrzędnych do stacjonarnego iwirujqcego uktadu. Warto byto pokusić
się o pewnq syntezę tej grupy propozycji, przedstawienie ich e|ementów wspó|nych i
wskazanie za|et i wad. Teorie te powstaty w ce|u sterowania energoe|ektronicznych układów
kompensujqco.symetryzujqcych, trudno wobec nich ciqg|e podkreś|ać zarzut, że nie sq dobrym
narzędziem do projektowania kompensatorów pasywnych. To nie jest ich ce|em głównym.

Warto było w krótkim zbiorczym rozdzia|e porównać omawiane teorie mocy, np. przyjmujqc
za kryterium łatwość ap|ikacji a|gorytmów w obwodach sterowania kompensatorów,
moż|iwości zastosowania W systemach rozliczeniowych mocy/energii, moż|iwość
Wykorzystania do |oka|izacji dominujqcego źrodła zaburzeń, itp. Taka autorska ocena teorii
mocy byłaby z pewnościq znacznie ciekawsza niż powszechnie występujqca w |iteraturze
prezentacja h istoryczna.

Autor do dalszej ana|izy wybrał metodę składowych fizycznych prądu (SFP), podkreś|ajqc, że
ważnq za|etq tej koncepcji jest moż|iwość skojarzenia fizycznych zjawisk Występujqcych w
obwodzie e|ektrycznym z wyróżnionymiskładowymi prądu. A|e równocześnie rozktadajqc prqd
niezrównoważenia na da|sze sktadowe zwiqzane ze składowymi symetrycznymi pozbawia
swojq propozycję tej podkreś|onej wcześniej za|ety teorii SFP - zaproponowane sktadowe nie
majq fizyka Inej interpretacji.

5. W rozdziale 3: Cel, teza i zakres pracy Autor dek|aruje korzystnq ,,modyfikację parametrów
reaktancyjnych kompensatora równoważqcego o strukturze trójkąta, która pozwoli na
kompensację i symetryzację prqdów niezrównoważenia ko|ejności zgodnej i przeciwnej,,.
Proszę o wskazanie, na czym po|ega nowa Wartość propozycji Autora w stosunku do
istniejqcego stanu wiedzy i praktyki w tym obszarze.

6. W mojej ocenie k|uczowy dla pracy jest rozdział 4. To w nim Autor przedstawia swojq
koncepcję, która w ko|ejnych rozdziałach zostanie rozszerzona o dodatkowe warunki.

l tak rozważania prezentowane w rozdzia|e piqtym sq rep|ikq ana|iz przedstawionych w
rozdzia|e poprzednim dotyczqcym harmonicznej podstawowej - tym razem ana|iza jest
prowadzona w dziedzinie każdej Występujacej harmonicznej. Bardzo proszę o szczegółowe
przedstawienie struktury odbiornika z narysowaniem e|ementów RLC oraz takiej samej
struktury kompensatora połqczonego W gwiazdę iw trójkqt, który był rozwaŻany w rozdziale
7.

7. W ki|ku miejscach pracy Autor stwierdza, że kompensacja mocy biernej rnoż|iwa jest w jednej
bqdź drugiej strukturze kompensatora, tzw' w układzie gwiazdy Iub trójkqta, Teoretycznie to
stwierdzenie jest prawdziwe' A|e w praktyce istnieje jeszcze warunek kosztów kompensatora.
Kompensacja składowej symetrycznej ko|ejności zerowej może być wykonana za pomoca
dwóch e|ementów pasywnych, jeże|i do tego dodamy trzy e|ementy kompensatora
połqczonego W trójkqt, otrzymujemy kompensator pięcioeIementowy. Kompensujqc
natomiast moc biernq w uktadzie gwiazdy w ogó|nym przypadku otrzymamy kompensator
sześcioelementowy, a więc droższy.



8. Nie budziwiększych wqtpliwości koncepcja badania poprawnościwyprowadzonych za|eżności
analitycznych poprzez ich powtórzeniem w mode|u symu|acyjnym. Można, jednak postawić
pytanie, czy nie jest to e|ement Warsztatu badawczego, a nie samoistna wartość pracy. Trudniej
zrozumieć czemu miaty stużyć badania |aboratoryjne w formie zaprezentowanej w pracy? Jakq
nowq Wartość poznawczą w kontekście tematu pracy można uzyskać za ich pomocq?

9. W rozdzia|e 5.3 Autor rozważa dobór parametrów w kontekście moż|iwych wzmocnień
rezonansowych. Rozważany jest niesymetryczny uktad niesinusoidaInych napięć zasi|ajqcych
do którego dobierany jest kompensator/symetryzator. W obwodzie utworzonym przez
impedancje zastępcze sieci zasilającej, równo|egłe połqczenie odbiornika i
kompensatora/symetryzatora występujq liczne częstot|iwości rezonansów równo|egtych i
szeregowych, w których uczestniczq zarówno e|ementy siecijak i e|ementy odbiornika.

,,Aby zapobiec takiemu zjawisku (rezonansowi), gałąź kompensatora powinna mieć charakter
czysto indukcyjny Iub też być potqczona szeregowo z kondensatorem tworząc ga|qź LC.,, _fakt
połqczenia układu lC w gałęzi kompensatora nie e|iminuje rezonansu (szeregowego,
równo|egtego?) natomiast dobór parametróW indukcyjności i pojemności oraz znajomość
częstotIiwości występujqcych harmonicznych pozwaIa IokaIizować go W bezpiecznych
przedziatach częstot|iwości. Proszę o obszerniejsze wyjaśnienia treści rozdziału 5.3 w części
przedstawionej na stronach 94 i95.

10. W pracy jest wiele niezręcznych sformułowa ć oraz w ki|ku miejscach stosowana termino|ogia i
pojęcia sq nieprecyzyjne. W uwagach szczegółowych wskazano przykładowo kilka takich
przypadków.

ocena ogó|na iwniosek końcowy

Stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inż. Zbigniewa Sołjana stanowi opracowanie dotyczqce
aktuaInego zagadnienia naukowo-technicznego i dowodzi zadawaIajqcego opanowania przez
Doktoranta dyscyp|in naukowych, z którymijest związana.

Przedtożona rozprawa spełnia wymagania stawiane przez Ustawę z L4 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U. nr 65) oraz
rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2oo4 r. w sprawie
szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim i habiIitacyjnym'
Wnioskuie o przvstaoienie do ko|einvch przewidzianvch w/w Ustawie etapów procedurv.



zAŁĄczNlK: Uwagi szczegółowe (wybrane)

Rozdział 7: Wstep

Str. 7 drugi akapit, ,,doprowadzenie pradu do domu,, - niezręczne sformutowanie

ostatniakapit, ,,... oraz mocy biernej Q" która powiazuie sie.'.,,- niezręczne sformułowanie

Str. 8, ,,Energia dostarczana odbiorcy powiqzana jest z mocq czynnq, zatem gdy moc czynna jest niższa
(mniejsza) od mocy pozornej to potencjał przesyłowy (???) takich urzqdzeń (jakich?) nie jest w
pełni wykorzystywany,, - niezręczne sformułowania. Co to jest ,,potencjał przesyłowy
odbiornika,,? Powinniśmy raczej mówić o stopniu wykorzystania przez odbiornik potencjału
przesyłowego sieci.

Drugi akapit od końca,,,Spośród wieIu ''., teorii mocy ich koncepcji i mode|i matematycznych ...,'
-???

,,Teoria ta opisuje obwodv iednofazowe z odbiornikami liniowymi niezrównoważonvmi,, -????
Jak zdefiniowano ..niezrównoważenie,,?

ostatni akapit - oczywiście teoria SEP może być nie ty|ko podstawa Wyznaczania ,,parametrów
rea kta ncyjnych kom pensatorów równoważących,,'

Str. 9, Czym różni się treść wyróżnienia drugiego i trzeciego? Całkowita kompensacja to graniczny
przypadek,, m inima Iizacji,, wyróżnio nych składowych prqd u.

W każdym z wyróżnionych na stronie przypadków jest mowa o mocy biernej (poszczegó|nych
harmonicznych) i składowych prqdu czynnego, niezrównoważenia i rozrzutu. Warto być
konsekwentnym - pisać tylko o składowych prqdu Iub ty|ko o zwiqzanych z nimi mocach.

ostatniakapit - d|aczego symetryzator ma mieć strukturę trójkqta, może być także połqczenie w
gwiazdę bez przewodu neutraInego.

Str. ].0, Pierwszy akapit, nie ,,i|ość e|ementów pasywnych,,, |ecz ich |iczba. Element jest rzeczownikiem
policzalnym

,,Wykorzystując minimalizację poszczegó|nych prądów w uktadach trójprzewodowych zasiIanych
ze źrodta napięcia niesinusoidalnego, kosztem niepełnej kompensacji równoważqcej
poszczegó|nych składowych, ogranicza iIość potrzebnych elementów reaktancyjnych do
maksyma|nie dwóch w jednej gałęzi (kondensator i dławik) lub do jednego, jeże|i ma być to
dławik.,, - ???? W tym miejscu tekst jest mało czyte|ny.

Rozdziat 2: Przeąlqd wvbranvch teorii mocv

Str. 13, Pierwszy akapit - sadzę, że ce|em działań badaczy kontynuujących rozważania Budeanu, nie
było poszukiwanie ,,corazto bardziej wyszukanego zapisu matematycznego,,. Z pewnościq ce|e
te byty bardziej ambitne.

W zbiorze prac, które kwestionowaĘ poprawność teorii Budeanu Warto wymienić także prace
Lyon W.: Reactive power and unbalanced circuits, Electrical World, vol. 75, no. 25 (1920), L4L7-
L42O. (pozycja 73 w spisie literatury).

Str. 14, czy w równaniu (2.9) nie powinna być suma ,,i(t)=ią(t)+i,(t),,? l
Str. 1.8 i da|sze - czy nie jest korzystniejszym w przypadku teorii mocy chwi|owej mówić o mocach:

rzeczywistej i urojonej, a nie o mocach: czynnej i biernej? Uniknie się. w ten sposób
nieporozumienia występujqcego w języku po|skim i będzie to zgodne z pierwotnym
brzmieniem teoriiAkagi, gdzie takie terminy występujq'

Str. 24, ,,W zwiqzku z tym, że w pewnym etapie wirujqcy układ d-q przenoszony jest do stacjonarnego
układu ą-p, to na podstawie pub|ikacji, jest on źródłem prqdu odkształconego,



Wprowadzanego do sieci.,, układ wirujqcy źródłem harmonicznych? Niezręczne
sformułowanie. Rozumiem, że chodzi o energoelektroniczny układ działajqcy zgodnie z
a|gorytmem opartym o rozważanq w tym miejscu teorię, który staje się źródłem przeptywu
odksztatconego prqdu.

Str.27, drugi akapit, nie ,, ... B. Bak-Je-nsena ...,,. Profesor B. Bak.Jensen jest kobietq.

Str. 29, ,,... bezstronną (nieobciqżonq) całkę napięć fazowych ...,, - ?

Str' 39, za|eżność |2.137), a co ze składowq ko|ejności zerowej w napięciach fazowych d|a
niesymetrycznych ha rmo nicznych,, potrójnych,, ?

Str. 42, akapit nad rozdziałem 2'16, tu i w ki|ku innych miejscach w tekście pracy - ,,... Prqd
niezrównoważenia natomiast, jest wie|kościq powodującq asymetrię prqdu zasilania ...,, -
niezręczne sformułowanie, raczej asymetria prqdu zasilania ujawnia się poprzez różnq od zera
wartość prqdu niezrównoważenia.

Str. 43, drugi akapit ,,Dlatego też, poprzez teorie Fryzego, nie jest moż|iwa poprawa warunków
zasi|ania,,. Jest moż|iwa - stosujqc energoe|ektroniczne układy kompensacji.

Rozdział 3: Cel. Teza i zakres pracv

Należało jawnie powiedzieć, ze rozwazane będq układy zasi|ane z idea|nego źrod|a napięcia, czemu
przeczY obecność impedancji Wewnętrznej na rysunkach' Autor jej nie uwzg|ędnia, dlaczego więc
wyróżnit impedancję przewodu neutraInego?

Rozdzioł 4: Teoria składowvch fizvcznvch pradu w tróifazowvch czteroprzewodowvch sieciach
elektroeneraetvcznvch zasilanvch napięciem sinusoidalnvm osvmetrvcznym

Str. 49, pierwszy akapit: ,,Wspomnieć na|eży również, że w przypadku zasi|ania niesymetrycznego
na|eży uwzg|ędnić impedancję wewnętrzna żródła zasi|ajqcego , a co za tym idzie, nie korzystać
ze Źródta ideaInego.,, - warunek ten powinien dotyczyć nie ty|ko asymetrii, także
harmonicznych w warunkach symetrycznych.

Str. 51, Za|eżności (4.8) i (4.9) - znak sumy d|a poszczegó|nych mocy fazowych?

Str. 52, za|eżność (4.13) i (4.1.5)- brak wektora u

Str. 53, (takze str. 74),,Prqd czynny l. zwiqzany jest z trwa.&m_ppep|vwem enereii ze źródta do
odbiornika." - ?

,,Prąd niezrównoważenia lu jest skutkiem asymetrii prqdów, powodowanej
niezrównoważeniem odbiornika oraz asymetriq napięcia zasiIajqcego.,, - stwierdzenie
prawdziwe, ty|ko jakijest,,udział źródła, a jaki odbiornika w tym prqdzie? ostatni akapit - jakq
ampIitudę ma napięcie symetryczne?

Str. 54, ,,admitancja odkształcenia,, - niezbyt fortunna nazwa, kojarzy się z odkształceniem wzg|ędem
przebiegu sinusoidaInego, a W rozważanym przypadku jej obecność wynika z asymetrii napięcia
zasilającego i/lub odbiornika'

Czy za|eżnoś ć (4.23) nie powinna mieć innq postać? Yo=Yu-Y"? Wówczas Yo byłaby sumq dwóch
składowych: Ę dotyczqcej przypadku symetrii napięć przy niesymetrii odbiornika i Yo która
pojawia się, jeżeIi dodatkowo napięcie będzie niesymetryczne.

Str. 59, admitancja odkształcenia ko|ejności mieszanej - brzmi egzotycznie

Rozdział 5. Teorio składowvch fizvcznych pradu w tróifazowvch czteroprzewodowych sieciach
elektroeneraetvcznvch zasilonvch napieciem niesinusoidalnvm asvmetrvcznvm

Str. 71, Czy w za|eżnościach (5'5) i (5.6) nie powinno być sumowanie po fazach?



Str.72, zależność (5.12) - powinno być G..

Str. 83, drugi akapit, .... (wyprowadzenie w załqczniku z-z) .... - w zatqczniku7-I,

Str. 95, ujemna indukcyjność . ?

Rozdział 6. obliczenia teoretvczne i svmulacvine w tróifazowvch czteroprzewodowvch sieciach
e I e ktroe ne raetvcznvch zasi I a nvch n a pie cie m si n usoi da I nv m asv metrvcznv m

Str. 97, pierwszy akapit: ,,...przY zatożeniu |iniowości i nie zmienności ...,, - niezmienności
ostatni akapit - odbiornika (5.1); ,,... napięć fazowych... ,,

Str. 98, ,,Wektory poszczegó|nych wieIkości ...,,

Str. 99, tytuł tabe|i 6.2 - prqdy |iniowe czy przewodowe?

Str. 105, pierwszy akapit: rysunek6J6?

Str. 109, akapit nad rysunkiem. ,,... przedstawiony został na rysunku a10." - ?

Rozdział 7: obliczenia teoretvczne i svmulacvine w tróifazowvch czteroprzewodowvch sieciach
elektroeneroetvcznvch zasilanvch napieciem niesinusoidalnvm osvmetrvcznvm

Str. 129, jakie przyjęto kryterium wyboru zastępczych impedancji fazowych odbiornika?

Str. 131, pierwsze zdanie (5.11)?

Rozdział 8: Badania laboratorvine kompensatora równoważaceao w uktadzie zasilanvm napieciem
si n usoida I nv m asv metrvcznv m

Str. 173, jakie urządzenie petniło ro|ę źródła napięcia w opisanym eksperymencie?

Akapit pod rysunkiem: ,,Wartość parametrów odbiornika niezrównoważonego ob|iczona zostata na
podstawie pomiaru wartości mocy czynnej P i mocy biernej Q w poszczegó|nych |iniach.,, - d|aczego w
ten sposób? Wartości pojemności kondensatorów i indukcyjności dławików byty z pewnościq podane
przez producenta |ub można je zmierzyć (rys. 8.6).

Str. 175, akapit pod Tabe|q 8.4 - podłqczono kompensatory o parametrach przedstawionych w Tabeli
8.4? W TabeIi 8.5 przedstawiono ob|iczone wartości zespo|one prqdów po dołqczeniu kompensatora o
parametrach podanych w Tabeli 8.3 (obliczone) czy w Tabeli 8.4 (zmierzone)? Przebiegi na rys. 8.4 to
wynik ob|iczeń, powstaje więc pytanie, d|aczego nie zamieszczono zarejestrowanych rzeczywistych
prqdów? Co ten eksperyment miał udowodnić?

Str. 179, akapit na rys. 8.6 - dlaczego tak długi pomiar, po co okno uśredniania, naj|epszym narzędziem
jest tu oscyloskop.

Załqcznik Z.3

Str. 2].1, W zbiorze przedstawionych przebiegów brak napięć.
D|aczego brak trzeciego prqdu W na rys. z.3-I0?


