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1. Omówienie rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska Pana mgr inż. Marcina Lenarczyka pt. ,,Hardware
protection against laser impulses using materials with a complex structure",
wykonana pod opieką prof. dr hab. inz. Romana Domańskiego, została powierzona
mi do zrecenzowania na podstawie uchwały Rady Naukowej lnstytutu Lotnictwa z
dnia 27 .03.2018.

Opiniowana rozprawa doktorska została napisana w języku angielskim i liczy
134 strony. Rozprawa składa saę z 6 rozdziałow, bibliografii, załącznika oraz
wykazów ważniejszych oznaczeń, rysunków i tablic. Obszerna bibliografia zawiera
102 pozycje.

Rozprawa doktorska Pana mgr inz. Marclna Lenarczyka dotyczy przede
wszystkim wymiany ciepła w ciałach stałych poddanych promieniowaniu laserowemu;
ultrakrotkim impulsom i promieniowaniu ciągłemu. Analizowane są m.in. zjawiska
wynikające z rozwiązania hiperbolicznego równania przewod zenia ciepła w
odniesieniu do ultrakrótkich impulsow. Znaczna częśc pracy dotyczy ana|,izy
numerycznej różnych koncepcji ochrony przed skutkami ciągłego promieniowania
laserowego. Jako kryterium skuteczności ochrony przyjęto czas osiągnięcia
odpowiednich krytycznych wańości temperatury na przedniej i tylniej ściance osłony.
Analizowano rowniez rozkład temperatury w całej osłonie w roznych wariantach.
Zasadniczą koncepcją ochrony było rozprowadzenie strumienia ciepła w kierunku
normalnym do padającego promieniowania , czyli równolegle do powlerzchni osłony.
W tym celu zastosowano w płycie osłonowej wkładki z materiałów o duzej
przewodności cieplnej. Analizowano równiez pokrycie tych wkładek
cienkopowłokowymi barierami cieplnymi (TBC), umieszczenie w osłonie elementów z
materiału zmiennofazowego (w tym przypadku, ze względu na wysokie temperatury,
było to aluminium) oraz modyfikację termicznego oporu kontaktowego pomiędzy
roznymi warstwami. Autor wykazał, iż mozliwe jest nawet 10 - krotne wydłużenie
czasu osiągnięcia krytycznych wartości temperatur w przypadku zastosowania w
stalowej osłonie wkładki z syntetycznego diamentu z cienką barierą cieplną YSZ-NI
po stronie przeciwnej niż żrodło promieniowania.
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W rozdziale pienruszym rozprawy Autor omówił
typy oraz cechy promieniowania laserowego.

W drugim rozdzlale rozprawy Autor wyjaśnił
badawczej oraz zakres i cel pracy.

podstawy działania laserów, ich

przyczynę podjęcia tej tematyki

Rozdział trzeci rozprawy zawiera omówienie aktualnego stanu zaawansowania
techniki laserowej w zastosowanych wojskowych oraz naukowych.
Scharakteryzowane są zagadnienia związane z oddziahywaniem promieniowania
laserowego na ciało stałe, tj. mechanizm absorpcji energii, zjawiska fizyczne, ktore
temu oddziatywaniu towarzyszą i przewodzenie ciepła w wyniku krotkotrwałych
impulsów laserovvych.

W rozdziale czwańym Autor omowił metody numeryczne zastosowane do
rozwiązań klasycznego i hiperbolicznego równania przewodzenia ciepła. Są to jawne
i niejawne schematy różnicowe.

Rozdział piąty poświęcony jest ochronie konstrukcji przed ciągłym
promieniowaniem laserowym. Opisano mozliwe do wykorzystania 4awiska fizyczne
oraz bliżej scharakteryzowano analizowane w pracy koncepcje ochrony, tj.

wykorzystanie wietowarstwowych osłon i barier termicznych, zastosowanie
materiałów, ktore zmieniająfazę w badanym zakresie temperatury i wykorzystanie
zjawiska termicznego oporu kontaktowego. Zaprezentowano i przedyskutowano
wyniki obliczeń dla ultrakrotkich impulsow laserowych (porownano wyniki dla
rozwiązań klasycznego i hiperbolicznego równania przewodzenia ciepła) i
promieniowania ciągłego. Dla tego drugiego przypadku przedstawiono wyniki
obliczeń pól temperatury (przy wykorzystaniu kodu ANSYS-FLUENT) dla rożnych
koncepcji (i konfiguracji elementow w osłonie) ochrony przed cieplnymi skutkami
promieniowania laserowego.

Rozdział szosty rozprawy zawiera podsumowanie pracy, wnioski i

rekomendacje dalszych badań.
Bibliografia zawiera 102 pozycje. Załącznik A zawiera właściwości

termofizyczne materiałów, dla ktorych wykonano obliczenia oraz diagramy ilustrujące
zakresy temperaturowe przemian fazowych, a także ciepła topnienia wybranych
materiałow.

2. Główne osiągnięcia naukowe

Autor podjął ważny problem ochrony konstrukcji przed promieniowaniem
laserowym, a zwłaszcza przed cieplnymi skutkami oddziaływania tego
promienlowania na ciała stałe. Prace wykonane w ramach opiniowanej rozprawy
zaowocowały oryginalnymi koncepcjami ochrony konstrukcji przed promieniowaniem
laserowym, tj. ograniczenia cieplnych efektow zaabsorbowania tego promieniowania
przez osłonę konstrukcji. Znaczące zmniejszenie maksymalnych temperatur
uzyskano poprzez zastosowanie odpowiedniej struktury i właściwości cieplnych
elementow osłony oraz wybranych zjawisk flzycznych bezpośrednio wpływających na
proces przewodzenia ciepła i rozkład temperatury w osłonie.

3. Uwagi natury merytorycznej

A. Strona 40; wiersz 4 od dołu, strony 41 a 42. Autor w pewnym stopniu
marginalizuje mozliwą przepuszczalnośó ciał dla promieniowania
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B.

elektromagnetycznego, ktore generalnie zależy od długości fali. Wańo
zauważyc, że monokryształy germanu i krzemu, stosowane w optyce kamer
termowizyjnych są przepuszczalne tylko w zakresie bliskiej podczerwieni. Dla
skory ludzkiej okno terapeutyczne (optyczne) zawiera się w granicach 550 -
1200 nm, a dla rogówki w zakresie 400 - 700 nm.

Strony 41 a 42. Autor w opisie mechanizmu absorpcji promieniowania
przemiennie używa współczynnika odbicia i absorpcji. Wydaje się, że można
ograniczyc się w opisie do wspołczynnika absorpcji. Brakuje jednoznacznego
stwierdzenia, że w pracy analizowane są ciała nieprzepuszczalne dla
promien iowan ia laserowego.
Strona 42; tablica 3.4. Brakuje informacji o stanie powierzchni, dla ktorych
podano współczynniki absorpcji (czy są polerowane, chropowate, utlenione itp.).

Strona 66; wiersz 12 od dołu. Dla jakich zakresów spektralnych podano wańości
absorpcyjności i emisyjności dla Kaptonu? Wańo zauważyc, że w praktycznych
zastosowaniach, takich jak MLl, Kapton jest pokMy cienką warstwą metaliczną,
np. aluminium, która modyfikuje jego właściwości radiacyjne.
Strona 71; wiersz 9 od gory. Zamiast ,,the gas conduction through the gas that
fills these gaps" powinno być: ,,the conduction through the medium that fills
these gaps".

Rozdział 5.2. Przykładowe obliczenia wykonano d!a określonych warunków
brzegowych ! i t! rodzaju. Szkoda, że nie odniesiono tych warunków do
konkretnego lasera, tj przykładowego impulsu o określonym czasie tnruania i

określonej energii.
Rozdział 5.2. Obliczenia dla ultrakrotkich impulsow są wykonywanie w geometrii
jednowymiarowej. W rzeczryistości ciepło jest przewodzone również wzdłuż
warstwy materiału. Warunki, jakie analizowano w obliczeniach mogą mieć
miejsce w środkowej części powierzchni opromieniowanej (średnica wiązki
lasera wynosi przewaznie od paruset mikrometrów do paru milimetrow).
Analizowane są warstwy o grubości 1 mikrometra. Czy podobne zjawiska są
prawdopodobne w grubszych warstwach?
Rozdziały 5.2 i5.3. W obIiczeniach przyjęto stałe, tj. niezależne od temperatury
właściwości termofizyczne materiałow. Jak zmienią się wyniki obliczeń,
zwłaszcza w rozdziale 5.3, jezeli uwzględnimy zmienność wspołczynnika
przewodzenia ciepła i dyfuzyjności cieplnej z temperaturą?
Załącznik A. Dla jakiej temperatury podano właściwości materiałów w tym
załączniku? Współczynnik przewodzenia ciepła miedzi podany w pracy jest
nieco zawyżony.

G.

D.

F.

E.

G.

H.

!.

4. Uwagi dotyczące redakcji rozprawy

A. Strona 45; wiersz 10 od gory; powinno być ,,cloud", a nie ,,could",
B. Strona 53; wzor (4.12); symbol Tl niefońunnie kojarzy się z temperaturą (nie

ma go w spisie oznaczeń),
C. Strona 103; wiersz 12 od dołu; powlnno byc ,,filIed",

D. Strona 109; wiersz 3 od gory; powinno byc: ,,stańed".
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5. Wniosek końcowy

Recenzowana rozprawa doktorska podejmuje ważne zagadnienie ochrony
konstrukcji przed skutkami promieniowania laserowego. Rozprawa jest dobrze i jasno
napisana, poprawnym językiem angielskim. Zawiera obszerne omówienie zagadnień
związanych z przedmiotem rozprawy. Jej treśc świadczy o duzej wiedzy mgr inz.
Marcina Lenarczyka w zakresie badanego zagadnienla. Autor wykazał, iz możliwa
jest bardzo skuteczna ochrona konstrukcji przed cieplnymi efektami promieniowania
laserowego, zwłaszcza w wyniku zastosowania odpowiedniej struktury osłony z
materiałami o wysokiej przewodności cieplnej i barierami cieplnymi. Przeanalizował
rezultat wykorzystania przemian fazowych oraz zjawiska termicznego oporu
kontaktowego. Mozliwe jest efektywne wykorzystanie kombinacji tych zabiegow.

Oceniając rozprawę doktorską Pana mgr inz. Marcina Lenarczyka pt. ,,Hardware
protection against laser impulses using materials with a complex structure"
stwierdzam, że spełnia ona wymagania określone w ,,Ustawie o stopniach i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" z dnia 14 marca 2003 r.

(z poźniejszymi zmianami). W mojej opinii Kandydat zasługuje na nadanie mu
stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn. W związku z powyższym wnioskuję o dopuszczenie rozprawy
doktorskiej Pana mgr inż. Marcina Lenarczyka do publicznej obrony.
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