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Mechatronika - nowe oblicze samochodu

Liczacy juz sobie 125 lat samo-
chód przechodzi na naszych oczach
zdumiewajaca metamorfoze. Stosun-
kowo prosty wynalazek Gottlieba
Daimlera i Carla Benza, do niedawna
calkowicie zalezny od woli czlowie-
ka siedzacego za kierownica, dzieki
wyposazeniu w zlozona elektronike
coraz czesciej sam podejmuje decy-
zje, sluzace podnoszeniu komfortu
i bezpieczenstwa jazdy.

Zródlem rewolucji w motoryzacji
jest mloda dziedzina wiedzy - mecha-
tronika. Dzisiejszy mercedes klasy S
ma co najmniej 70 elektronicznych
modulów automatycznego sterowania
i regulacji, podczas gdy 10 lat temu
wiekszosc samochodów miala do dys-
pozycji zaledwie trzy takie moduly. Pi-
sze o tym w swej ksiazce "Automotive
Mechatronics: Operational and Practi-
cal Issues" (Mechatronika samochodo-
wa: zagadnienia eksploatacyjne i prak-
tyczne) Bogdan T. Fijalkowski, uczony
od wielu lat zwiazany z Politechnika
Krakowska.

Dwa tomy ksiazki ukazaly sie niedaw-
no nakladem wydawnictwa Springer. Ni-
kogo, szczególnie w gronie ludzi nauki,
nie trzeba przekonywac, ze wydawca ów
reprezentuje najwyzszy poziom swiato-
wy. Publikacja pod znakiem Springera to
dowód szczególnego uznania dla kom-
petencji autora. W tym przypadku edytor
docenil w szczególnosci nowatorskie po-
dejscie prof. Fijalkowskiego do omawia-
nych zagadnien.

Tym, co zwraca w ksiazce szczegól-
na uwage, jest ujecie systemowe. Autor
rozpatruje pojazd samochodowy jako
mechatroniczny nadsystem sterowania
podzielony na mechatroniczne systemy
sterowania napedem, hamowaniem,
kierowaniem i zawieszeniem pojazdu.
Nastepnie omawia poszczególne kwe-
stie w sposób hierarchiczny. Rozpatruje
przy tym wszystkie zagadnienia z punktu
przeksztalcania energii i przetwarzania
informacji.

Praca zostala podzielona na piec
czesci (trzy w tom.ie pierwszym i dwie
w tomie drugim). Pierwsza czesc roz-
patruje mechatroniczne nadsystemy
sterowania pojazdem samochodowym,
czesc druga - mechatroniczne syste-
my sterowania propulsja (napedem
pojazdu), a czesc trzecia - mechatro-
niczne systemy sterowania dyspulsja

(hamowaniem pojazdu). Czesc czwar-
ta jest poswiecona mechatronicznym
systemom sterowania prowadzeniem
pojazdu, natomiast czesc piata - me-
chatronicznym systemom sterowania
zawieszeniem pojazdu.

Pewien klopot, a nawet watpliwosci
moze sprawic czytelnikom stosowana
w ksiazce terminologia, która niejedno-
krotnie odbiega od ogólnie przyjetych
zwyczajów. Na przyklad zamiast wyra-
zu "hydraulika" autor uzywa okreslenia
"fluidyka", a silnik elektryczny nazywa
silnikiem elektromechanicznym. W ten
sposób Bogdan Fijalkowski stara sie
konsekwentnie eliminowac niedoskona-
losci terminologii, bedacej w powszech-
nym uzyciu. I dlatego termin "hydrauli-
ka" - zgodnie z greckim zródloslowem
- autor odnosi wylacznie do systemów
fizycznych, uzywajacych wody, nato-
miast systemy fizyczne, wykorzystujace
inny czynnik roboczy, nazywa systema-
mi fluidycznymi.

Silnik elektryczny przeksztalca ener-
gie elektryczna na mechaniczna, dla-
tego poprawnie powinien sie nazywac
silnikiem elektromechanicznym - i takie
okreslenie spotykamy w ksiazce. Analo-
gicznie, silnik pneumatyczny nazywa sie
w niej silnikiem pneumomechanicznym,
pradnice elektryczna, przeksztalcajaca
energie mechaniczna na elektryczna -
pradnica mechanoelektryczna itp. "Od-
powiednie dac rzeczy - slowo!" - napi-

sal Norwid, i wlasnie to stara sie czynic
Bogdan Fijalkowski na polu uprawianej
przez siebie dyscypliny.

Ksiazka adresowana jest do studen-
tów i doktorantów, ale moze sluzyc takze
jako poradnik dla naukowców i inzynie-
rów zaangazowanych w projektowanie
mechatronicznych systemów automa-
tycznego sterowania i regulacji.

Prof. Bogdan Fijalkowski zwiazany
jest z Politechnika Krakowska prawie
od 40 lat. Kierowal Zakladem Mecha-
troniki Samochodowej w Instytucie
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych na Wydziale Mechanicz-
nym. Zanim przeszedl na emeryture,
przez kilka lat byl dyrektorem Instytutu
Elektrotechniki i Elektroniki Przemyslo-
wej na Wydziale Inzynierii Elektrycznej
i Komputerowej. W swoim dorobku ma
nie tylko wiele publikacji (ponad 200,
w tym 26 ksiazek badz rozdzialów
w ksiazkach), ale takze 25 patentów,
w tym równiez zagraniczne. Wykonal
wiele prac dla przemyslu. Opracowal
koncepcje i wdrozyl m.in. mechatro-
niczne systemy propulsyjne dla auto-
busu miejskiego "Autosan", samocho-
du dostawczego "Nysa" i popularnego
pojazdu elektrycznego - melex. Jest
tez autorem nowych koncepcji mecha-
tronicznych systemów propulsyjnych
z niekonwencjonalnymi silnikami spa-
linowymi, w tym silnika ze specjalnym
komutatorem mechatronicznym (dzia-
lajacym na plynach magnetoreologicz-
nych), który mozna stosowac zamiast
konwencjonalnego mechanizmu kor-
bowodowego.

Czytajac specjalistyczne dzielo
z dziedziny mechatroniki, trudno sie do-
myslic, ze wielka pasja autora jest zeglar-
stwo. Studiujac w Szczecinie, wyczyno-
wo plywal na lódce klasy "Star" i odnosil,
zreszta, pewne sukcesy. Powaznie my-
slal o pracy na morzu i uzyskal patent
kapitana zeglugi wielkiej.

Mimo tego ze 10 lat temu przeszedl
na emeryture, prof. Fijalkowski pozosta-
je aktywny naukowo, czego najlepszym
dowodem jest wydana wlasnie ksiazka.
Nadal utrzymuje z PK bliskie kontakty.
Egzemplarz pracy "Automotive Mecha-
tronics: Operational and Practical Issu-
es" przekazal na rece rektora macierzy-
stej uczelni.
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