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                                                      RECENZJA 

 pracy  doktorskiej mgr inż. Marcina LENARCZYKA pt. „Hardware protection against laser 

impulses using materials with a complex structure ” 

 

  

1. Przedmiot rozprawy. 

 

Przedstawiona praca doktorska pt Hardware protection against laser impulses using 

materials with a complex structure ”, której temat w języku polskim brzmi “Ochrona 

konstrukcji przed udarami laserowymi z wykorzystaniem materiałów o złożonej strukturze” 

została wydana przez Instytut Lotnictwa w 2018 roku. Rozprawa liczy 134 strony, składa się 

z 6 rozdziałów oraz spisu literatury zawierającego 102 pozycje w tym w trzech doktorant jest 

współautorem.  Ponadto, rozprawa zawiera  załącznik (łącznie 4 strony).  

Opiniowana praca dotyczy analizy wybranych zagadnień, związanych z oddziaływaniem 

energii promieniowania laserowego na ciała stałe. Doktorant w szczególności skupia się na 

procesie konwersji fali elektromagnetycznej na energię wewnętrzną atakowanego przez laser 

ciała , a więc na procesie wymiany ciepła zachodzącym w specyficznych warunkach. 

Rozważania doktoranta odnoszą się do zagadnień ochrony konstrukcji przed udarami 

cieplnymi o dużej mocy. Zagadnienie jest ważne dla techniki wojskowej, jak też i innych 

zastosowań. Temat niniejszej rozprawy doktorskiej można uznać za aktualny w kontekście 

dynamicznego rozwoju szeroko pojętej techniki laserowej, a w szczególności rozwoju w 

obszarze zastosowań militarnych, wdrażanych obecnie jako regularne uzbrojenie w armiach 

takich państw jak USA, Chiny, Rosja czy Niemcy. 

 Analiza doktoranta dotyczy pracy różnych typów laserów i emitowanych przez nich 

impulsów elektromagnetycznych oraz analizy nowoczesnych specyficznych materiałów i ich 

zachowania gdy uderza w nie promień laserowy. Zjawiska towarzyszące oddziaływaniu 

impulsu laserowego na materiał są bardzo złożone i pomimo licznych badań mało 

rozpoznane. Ich bliższe poznanie pozwala doktorantowi na sformułowanie propozycji 

materiałów chroniących konstrukcję przed udarami laserowymi. Aby rozpoznać te zjawiska 



doktorant robi obszerny przegląd literatury i przeprowadza jej analizę pod kątem 

wykorzystania jej w materiałach chroniących konstrukcję. 

 Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że autor prezentuje aktualny  stan 

wiedzy dotyczący mechanizmów wymiany ciepła w kontekście odziaływań 

wysokoenergetycznych wiązek elektromagnetycznych z materią. Szczegółowy opis 

parametrów pracy systemów laserowych jest punktem wyjścia do rozważań na temat tzw. 

broni energetycznej (directed-energy weapons). 

Tezą rozprawy jest, że poprzez użycie odpowiednich materiałów o złożonej strukturze oraz 

przy celowym wykorzystaniu niektórych procesów towarzyszących wymianie ciepła podczas 

udaru laserowego w ciele stałym, możliwe jest poprawienie charakterystyk materiałów 

ochronnych, mających służyć jako bariera termiczna przed udarami laserowymi. Teza 

rozprawy została wykazana na podstawie zaprezentowanych przez doktoranta rezultatów 

analiz numerycznych, których zadaniem była symulacja pól temperatur materiałów 

ochronnych, poddanych obciążeniom cieplnym. Obliczenia  doktorant prowadzi w oparciu o 

Fourierowski i nie Fourierowski mechanizm przewodzenia ciepła. W rozprawie zostały 

zaprezentowane analizy porównawcze równania klasycznego oraz hiperbolicznego dla 

warunków brzegowych pierwszego i drugiego rodzaju. Przedstawiono również wyniki 

symulacji kolizji frontów zaburzeń termicznych w środku struktury oraz pola temperatury po 

odbiciu się fali cieplnej od ścianki adiabatycznej. Doktorant uważa, że w kontekście procesów 

szybkozmiennych, w których mamy do czynienia z impulsami gigantycznymi, ujawnienie się 

procesów nie-Fourierowskich może skutkować dodatkowym obciążeniem termicznych 

materiałów konstrukcyjnych. Powinno się to brać pod uwagę w procesie projektowym. 

Przedstawione wyniki pokazują, że przy zastosowaniu struktur wielowarstwowych oraz 

porowatych, możliwe jest wydłużenie działania danego systemu ochronnego. Dzieje się tak w 

wyniku odpowiedniej redystrybucji ciepła pochodzącego z konwersji energii fali 

elektromagnetycznej na energię wewnętrzną ciała stałego. Dodatkowo doktorant wykazuje, że 

użycie materiałów konstrukcyjnych, w których (w zakresie rozważanych temperatur) 

zachodzi zjawisko przemiany fazowej, pozwala na efektywne obniżenie temperatury systemu 

ochronnego w wybranej lokalizacji. Podobną funkcję spełnia celowe wykorzystanie zjawiska 

termicznego oporu kontaktowego. Poprzez wykorzystanie bardzo dobrego kontaktu dwóch 

sąsiadujących warstw oraz kontaktu charakteryzującego się wysokim oporem termicznym, 

doktorant przedstawia koncepcję materiału ochronnego, który spełnia zarówno funkcję 

redystrybucji ciepłą, jak i ekranowania wybranych lokalizacjach w rozpatrywanej strukturze. 

W odniesieniu do zagadnień nie-Fourierowskich autor opisuje efekty, których możliwość 



wystąpienia sugerują wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych. Efekty te mogą 

skutkować znacznymi obciążeniami cieplnymi w strukturach wielowarstwowych, poddanych 

gigantycznym obciążeniom cieplnym. Klasyfikacja bazująca na zjawiskach pochłaniania 

energii elektromagnetycznej, przemiany fazowej oraz termicznego oporu kontaktowego, 

posłużyła doktorantowi do przedstawienia własnych koncepcji materiałów, mających pełnić 

rolę ochrony przed udarami laserowymi. Dla każdej z przedstawionych koncepcji została 

przeprowadzona symulacja numeryczna, sprawdzająca słuszność danego rozwiązania. 

Zaproponowano struktury wielowarstwowe wykorzystujące materiały o zarówno wysokiej 

przewodności cieplnej (miedź, grafit, diament syntetyczny) jak i bardzo niskim 

współczynniku przewodzenia ciepła (warstwy TBC). Dla koncepcji wykorzystujących 

zjawisko przemiany fazowej wprowadzono dodatkowo struktury porowate. Zjawisko 

termicznego oporu kontaktowego zaimplementowano w strukturach wielowarstwowych. 

Głównym kryterium oceny przyjętym przez doktoranta jest czas, jaki dana konfiguracja jest w 

stanie przyjmować zdefiniowane obciążenie cieplne bez przekroczenia temperatury 

krytycznej (limitu) przedniej i tylnej ścianki. 

Za osiągnięcie pracy doktorskiej można uznać szczegółowe przedstawienie opisu 

matematycznego zagadnień nie-Fourierowskich oraz praktyczną realizację algorytmu 

obliczeniowego (programu), dzięki któremu przedstawiono studium porównawcze 

klasycznego równania przewodzenia ciepła oraz równania hiperbolicznego, w odniesieniu do 

tematyki materiałów ochronnych. Doktorant prezentuje rozwiązania, otrzymane przy 

wykorzystaniu metod numerycznych, klasycznego równania przewodzenia ciepła oraz 

równania hiperbolicznego, uwzględniającego skończoną prędkość rozchodzenia się zburzeń 

pola temperatury. Do rozwiązania powyższych zagadnień wykorzystano metodę różnic 

skończonych, przy zastosowaniu schematów jawnych i niejawnych. Dla schematów jawnych 

(klasycznego oraz dwukrokowego schematu MacCormacka) przeprowadzono dyskusję 

kryteriów stabilności rozwiązań. Metody numeryczne zostały zaimplementowane przez 

doktoranta i wykorzystane do wybranych symulacji przedstawionych w rozprawie. 

 Doktorant  zaprezentował w rozprawie oryginalne koncepcje materiałów o złożonej budowie, 

które, są w stanie pełnić funkcję ochronną dla zadanych warunków obciążenia cieplnego, 

symulujących opromieniowanie wiązką laserową. 

 

Konkludując można stwierdzić, że:  

 opracowane zagadnienie jest ważne z punktu widzenia poznawczego i praktyki 

inżynierskiej, 



 Doktorant zaproponował własną metodę badawczą- analizę pozwalającą na ilościowe 

oszacowanie wrażliwości materiałów na udar laserowy, 

 Realizację symulacji nie-Fourierowskich oraz praktyczną realizację algorytmu 

obliczeniowego (programu), dzięki któremu przedstawiono studium porównawcze 

klasycznego równania przewodzenia ciepła oraz równania hiperbolicznego, w odniesieniu do 

tematyki materiałów ochronnych 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz  wskazał jakie cechy konfiguracyjne powinien 

mieć materiał dobrze chroniący konstrukcję oraz własne propozycje takich materiałów 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że w moim przekonaniu przedstawiona praca 

może stanowić rozprawę doktorską.  

W podsumowaniu doktorant podkreśla fakt, że analiza zagadnień związanych z 

oddziaływaniem energii promieniowania laserowego na ciała stałe jest wciąż tematem 

ważkim i niezamkniętym w sensie definitywnego opisu zjawiska. Zwraca uwagę na trudności 

stojące przed badaczem wynikające m.in. z nieznajomości właściwości materiałowych dla 

procesów szybkozmiennych, którym towarzyszą przemiany fazowe materiału 

opromieniowanego wiązką elektromagnetyczną. W zakończeniu proponuje kierunki 

przyszłych prac badawczych. 

 Podsumowując pracę można stwierdzić, że autor wniósł istotny wkład w rozwiązanie 

postawionego zagadnienia. Uzyskał wyniki na drodze analiz, symulacji. Wykazał się 

umiejętnością wnioskowania, znajomością problematyki oraz głęboką wiedzą dotyczącą 

zagadnienia.  

 

2. Uwagi krytyczne. 

 

 Przy lekturze pracy  nasuwają się następujące ogólne uwagi krytyczne: praca napisana 

jest poprawnie ale zbyt rozwlekle szczególnie jeżeli chodzi o część wprowadzającą do 

własnych badań. W części badawczej należało zwrócić uwagę, że dla stopionego materiału 

oraz plazmy mechanizm wymiany ciepła przez przewodnictwo jest wzbogacony przez 

konwekcję naturalną. W pracy brak jest jakichkolwiek porównań z symulacjami lub 

wynikami eksperymentu innych autorów. Wzbogaciłoby to znacznie pracę  

  Powyższe uwagi  nie pomniejszają istotnie wartości merytorycznej pracy. Uważam, że 

praca wnosi poważny wkład do metod badania udarów laserowych a jej wyniki są ważne dla 

praktyki inżynierskiej. 

 



3.Wniosek końcowy 

 

 Doktorant wykazał się szeroką wiedzą w zakresie podstaw teoretycznych jak i techniki 

laserowej oraz dobrą znajomością zagadnienia i stosowanych do jego rozwiązania metod 

badawczych. Wykazał  dużo inwencji twórczej, jak też dużą samodzielność w rozwiązaniu 

postawionego zagadnienia. Cenne są jego wnioski i interpretacje wyników badań.  

            Stwierdzam, że w moim przekonaniu, praca spełnia warunki stawiane pracom 

doktorskim przez odpowiednie ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę, stawiam wniosek o 

dopuszczenie pracy do publicznej obrony i nadanie mgr inż. Marcinowi LENARCZYK 

stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.  

 

  

        

         


