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mgr Eduarda Maievskyiego pt. ,,Comparative studies of energy dissipation
minimum in BSCCO-2223 and YBCO-|23 HTS tapes"

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Ecluarda Maievskyiego.
Promotoręm rozprawy.|est prof' nadzw. PWr dr hab. Marian Ciszck,

a

przcrł'ód

doklorski .jest prowadzony przez P.adę Naukową Instytutu Niskich Temperatur i BadaIi

Strukturalnych

PAN we Wrocławiu. Niniejsza

recenz'ja została opracowana na

podstawie zlecenia z-cy dyrektora Instytutu ds. Naukowych prof. dr hab. Witolda
Rybę_Romanowskiego,

z

dnia 23 marca

Ż0l7 roku' opiniowana rozprawa doktorska

składa się z:

1l7 stron maszynopisu' tozpravła została rrapisana w.ięzyku angielskim,
sl

rcszcren ia w jgzyku polskirn.

spi su ważn i ej szy ch

oznaczeń,

Wstępu oraz sfbrmułowanych celów pracy,

czteręch zasadniczych rozdziałów'

wniosków końcorł1zch,

wkazu literatury składającego się z

89 wielo.języcznych poz,yc.ji.

/?

I).

Czcrwiński

l{cccnŻia rolprawy d()ktorskici

mgrl]duardaMaicvsk],icgo..(bnlparalivcst('dicsol'oncrqv.'''"

Problema$tka naukową i charakterysĘlka rozprawy
Tematyka rozprawy micścisię w obszarzc nauk technicznych zc szczcgólnym

uwzględnieniem problernatyki symulac.|i komptlterowych słuzących do wyznaczania
parametrów modeli taśmnadprzewodnikowych pod kątetn wyznaczania minimum
strat energii.

Na uwagę zasługu.je dobrze opanowany warsZtat pomiarów eksperymentalnych
.iak również dobra znajomośó środowisk do tnodelowania z wykorzystanicll nrolody
elementów skończonych. Niestety w pracy po.jawiło się wielc ponlyłck redakcy.jnych

(wyszczególnionych w dalsze.j częścirecenz-.ii), co nie wpływa w znaczącym stopniu
na merytoryczną zawartośćrozprawy.

We wstępie Doktorant przrybliŻa zagadnienia z'wiąz'anc z rozlł,ojem urląd'l'cli

i wykorzystywanych do ich budowy taśnlpicr'wsze.i iclrugit.i

nadprzewodnikowych

generac.ji. Tematykę pracy uważam

za aktualną oraz pcrspektywiczną pod

kątem

zastosowań praktycznych.

Doktorant sfbrmułował następującc cele rozprawy: pierwszyn celenr lryło
zaprojektowanie

i

wykonanie slanowiska pomiarowego do wyznaczania lł'artości

prądu krytycznego

i

zjawisk rozpraszania energii

w

róŻnych kon1igurac.jach

działającego Zewnętrznego pola magnetycznego, drugim cclem było otrzymallie

wyników eksperymentów pomiarowych, a ostatnim celenr była tcoretyczna ocena
jakoŚciowa i ilościowa otrzymanych wyników. CeIe pracy zostały osiągnięte za
pomocą odpowiednio skonstruowanego stanowiska ponliarowcgo oraZ

narzędzl programowych' rł'ykorzystaniu aparatu matcmatycznego
analizę

z

SZcl.ogu

obe.jrnu.jąccgo

uŻyciem mctody elemcntów skor'lczonych (MIJS)' makroskopowc.i

elektrodynamil<i nadprzcwodników i modeli stanu krytyr:znegtl.

W pracy nie

sfbrrnułowano tezy,

nie podano

1eŻ zakrcsu,

co

możr: być

uczynione zamiennie i budzi perł'ien niedosyt recenzenta.

z n1ą problemy anali7'y
są wyraźnie zat'naczone w treścipracy'

ZłoŻ'ona problematyka ora7. związane
i eksperymentalnej werytikac.ji badań

Doktorant wykaz.ał się zna.ionrością prz'eprowadz'ania badali eksperymenta|nych. jak
str.
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również wyciąganiem poprawnych wnioskórv. 7'ttłoż'ollc cele pracy są ważnc
z poznawc7'ego punktu widzcnia. .icdnak warto równicŻ zwrócić uwagę na ccchu|ącc

.je

walory praktyczne. Mclim zdaniem wyniki uzyskane przez Doktoranta będą przydatne

przy

przeprowadzaniu symulac.ji numerycznych cicnkowarstwowych

nadprzewodnikowych' co pozwol

i na

tasnt

lepsze odzwi ercicd| enie jarvisk zachodzącyr:h
z_

w urządzeniach nadprzc:wodnikowych zbudowanych z taśtn.

Przedstawione
planowania

i

w

realizowania

rozprawic oryginalnc rvyniki doworlzą
z,ł<>ż'<lnych zadań badaw cz'y

cl1.

umic.igtności

Za oryginalnc

elelncnty

'lnożna uz'nać'.

opracowanie stanowiska pomiarowego

i

przeprorvadzcnic badari

eksperymentalnych,

-

opracowanie modeli numerycznych

parametrów charakterystycznych

i

dla

wyznaczenic optylnalnyoh
cienkorł'arstrvowych taśnl

RSCCO-2Ż23/ Ag i REBCO- l 23.

Autor rozprawy podjął się rozwiązania oryginalnych
naukowych, takich

jak opracowanie zagadnienia

i

ważnych zagadnicIi

minimLrrn slrat encrgr:tycznych

w cienkowarstwowych 1aśmachnadprzcwodnikorvych z wykorzystan

iell1

Ź}paratu

matcmatycznego, narz'ędt.i program istyczIrych i nowoczesnc-'j aparattrry ponliarorł'c.j.

Należy zwróció uwagę, że Doktorant umie.iętnie wykorzystał doślviadczcnie
i wiedzę swojego promotora prof. Mariana Ciszka. uzIranego spec.jalisty w <lzicdzinicl

w laśmach nadprzewodnikowych' i był u, Slanie rozwiąz.ać postawionc
przed nim z'adanic badawoze. W bazie Wcb of Sciencc są rł,itlocznc czlcry
strat mocy

współautorskic pozycjc Pana magistra Eduarda Maievskyiego opublikowano od 20 l4
roku.

Uwagi szczegółowe
Na podstawie analizy pracy mogę strł'ierdzió' że ukłarl pracy.jest właściwy'
a rozprawa napisana

w komunikalywnym .języku angiclskim ale zawiera dużo błęclów
gramatycznych i edytorskich. W trakcie lektury nasuwa.ją się urvagi wyszczególnionc
str'- 3/10
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poniżej. Pragnę nadmieniÓ, Że częśćZ nich ma charakter dyskusyjny i nie umnie.isza
pozytywnej oceny recenzowanej pracy.

Uwagi redakcvine
l

)

We wstępie (Introduction) drugi akapit zdanie zawiera.jące

have any equivalents
sformułowane

iw

in the

production costs

',....just

..." jest

do not

niejasno

całym zdaniu brakuje przecinkórł' rozdz'ielających

zdania podrzędne.

2)

Tamże, powołanie się na to, że dzięki technologiom nadprzewodnikowym

uzyskuje się najbardziej stabilne macie rze kubitów, bez wprowadzenia

czytelnika

w

zagadnienie komputerów kwantowych _jest skrótern

myślowym.

3)

Tamże, w zdaniu,,'..LTS based wires lies in zrs...'' winno byó

',theii'

(l-

mnoga).

4)

Tamże, ostatni akapit ,,Scientific world involved ... brings to the word a
lot of', zbyt bliskie położenie powtarzających się słów "world''.

5)

TamŹe, w zdanie ,,Windings, devices and machines with thę parts made

HTS composite tapes...'' brzmiałoby lepiej "Windings, devices

of

and

machines containing parts made of HTS composite tapes..."

6)

W rozdziale 1.l Suprconductivity, na stronie 6 brakuie przecinków
końcu wypunktowań i w zdaniu,'Stańing from

na

l9l l" zamiast,.its" winno

być ,,their'' (materials to l.mnoga)

7)

W rozdziale 1.2 HTS Tapes, str. 11 zbędna jest kropka po powołaniu na
literaturę [l 6Wils' 17Dres|

8)

Tamże, na str. i2 zbędna jest kropka po nazwię pierwiastka samar Sm.

str. 4/10
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Tamże, rysunek 8, nieczytelne opisy częścirysunku w prawym górnym
rogu.

l0)

Rozdział 1.4 Application of HTs tapes, akapit pięrwszy w

Zdaniu

zawierającym "... segment approximatęly equals to 3 billions IJSD per
yęar..'' brak powołania się na literaturę skąd to oszacowanie wartości.

11) Rozdział 2.2 Critical

state model. na stronie Ż3 przez zaleŻnością(Ż.10)

jest ,,...formulae'' powinno być ,,formula''. ,,Formulae'' .|est inną fbnną
liczby mnogiej tożsamei z

12)

',formuIas''.

TamŻe, str. 25, zdanie ,,However the n-factor fbr HTS materials i slow that

results

in .. .'' jęst gramatycznie

przecinków oraz

13) Rozdział 2.4

"ir'

po "However''.

Brandt-Indenbom model, zależność,(2.16), brak wy.jaŚnicnia

wprowadzonego symbolu

14) RozdziaĘ

niepoprawnie zbudowane, brakuje

c

jako stałej.

Ż.5 oraz 2.6, następuje zła numeracja wzorów od 2.29 do Ż.31,

numery powlarzaią się na stronach

15) Rozdział 2.6,

31

, 33,34 oruz 35

i 36.

slrona 37, ostatni akapit, brak przecinka przed ,,which''.

16) Na stronach 44

i 47

nastąpiła pomyłka w numeracji rozdziałów,

dwukrotnie użyto numeru 3.2.

17) Na stronie 50 następuje powołanie się na wzór 3.2, brak

takiego

w numeracji, są3.2ai 3.2b. Jest też niewłaściweodwołanie się do rysunku
2l (b)' na którym są charakterystyki a nie schemat układu zasilania'

18) Na

stronie

5

l

odwołanię się do rysunku 24 jest niewłaściwe,powinno być

powołanie się na rysunek 27.
l

9)

Na stronie 52, rysunek 29, oplsy na rysunku s4 w języku polskim (termiki
na radiatorach, sterowanie zasilaczetn, do sterowania żródeł), a powinny
być w języku angielskim, tak jak cała praca'

str.5/ro
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Ż0) Na rysunku 35 (str. 60) również znalazły się opisy w jęZyku polskim.
21) W tabeli 2 na stronie 6ó grubośó warstwy nadprzewodnika wynosi
nie

1

l

pm a

mm (pomyłka w jednostkach).

22) Na

stronie 74 podana iest wańośćpodatnościmagnetycznei 1
to nie jest jednostka podatności.

n'u*

w m1''

23) W rozdzia|e 4.5 na stronie 83 błędne powołanie się na rysunek 40.
24) Na stronie 85 następuje omyłkowe powołanie się na rysunki 41 i 42.
25) Rysunek 63 na stronie 90 ma tą samą numerac.ję

podobnie

w

jak na stronie

88,

dalszei częścidysertac.ji należałoby Zmienić numerację

rysunków.

26) Na stronie 93 następuje omyłkowe odwołanie się do rysunków 60
prawdopodobnie chodziło o rysunki 63 i 64.

27)

i6l,

Występują błędy w streszczeniu polskim.

Uwagi merytoryczne (merit remarks)

1)

Po uzgodnieniu jednostek we wzorach 2.18 str. 27 oraz2.33 str. 33 są one
róŻne. Czy Doktorant może to wyiaśnić?

Eng. After agreeing the units in equations 2.18 p. Ż7 and Ż.33 p. 33, they
are different. Can a candidate explain this?
2)

Dlaczego we wzorze 2.l7

w iloczynie cx , x

bezwzględna, skoro we wzorze 2.19 pojawia się

nie jest .jako wartość
jako ]x|?

Eng. Why in fomula 2.17 in the product cx, x is not an absolute value,
since in formula 2.19 it appears as lrl?
3)

Strona 37, zdanie ,,Duę to approximation of infinitely long tape leading to

two-dimensionality of our problem, only z- components ...'', co się stanie

w przypadku kiedy wystąpi zjawisko pĘnięcia wirów zgodnie z teorią
str'6ir0
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sttldie5 ofenorgy

azy nie pojawi Się

wtedy

dodatkowo składowa Ą?

Eng. Page 37, the sentence "Due to approximation of infinitęly long tape

leading to two-dimensionality of our problem, only z-components

what will happen, if the flux flow phenomenon according to the theory

of

Ginsburg-Landau-Abrikosov

Ą

component
4)

...",

will

-Gor'koa appear, whether the additional

appear?

Rozdział Ż.6' strona 39' skąd pochodzi wartośćwspółczynnika
skalującego

ln:l

0-8

Vs/m?

Eng. Chapter 2-6, page 39, where does the scaling factor l":10-8Vs/m
value come from?
5)

Czy wartościwe wzorze (3.4) na stronie 56 to skuteczne

czy

maksymalne?
Eng. Are the values in fbrmula (3.4) on page 56 RMS or maximum?
6)

Na stronie 8l w rozdziale 4.5 podana jest wańośćpromienia

okręgu

ograniczającego model taśmy R:0.15 m' Czym był podyktowany wybór
takiej, a nie inne.| wańości?

Eng' on page 8l, in Chapter 4.5, thę outer radius of the tape model
boundary R - 0.15 m is given. What was the reason for choosing this and
not another value?

7)

w zdaniu ,,The boundary conditions of considered problem are
ęstablished by the equation (2.33)", Doktorant nie wyjaśniłna jakich
TamŻe,

krawędziach modelu
obliczeniowym

i

jakimi warunkami dostępnymi w środowisku

CoMSoL (moduł AC/DC Magnetic posiada

Magnetic

Insulation Boundary Condition, Perfect Magnetic Conductor Boundary

Condition' Periodic Boundary Condition) została odzwierciedIona
poprawnośćwarunków zdefiniowanych w zależności(2.33).

str. 7110
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Eng Therein,

in

' ' '

'_'

the sentence ,.The boundary conditions of considcrcd

problem are established by the equation (2.33)", thc candidate did not
explain at what edge of the model and what boundary conditions available

in the COMSOL computational environment (AC / DC Magnctic modulc
has Magnetic Insulation Boundary Condition, Pcrlbct Magnetic Conductor

Boundary Condition, Perioclic Boundary Condition) has bcen sct and
reflcct the correctness of the conditions defincd in (2.33).

8) Na

stronie 83

w

ostatnim akapicie L)oktorant pisze ..Optimal CSM

ol the least squarc nicthod and thc
genetic algorithm, ...'' Proszę podać jakic były kryteria optymalizac.ji
parameters were fbuncl with the help

i

jaka była funkcja celu uŻyta w algorytmie genctycznym.

Eng. On page 83 in the last paragraph the PhD studcnt wrote "Optimal

CSM parameters wcre lbund with the hclp of the least squares melhod and
the genetic algorithm, ..." Please specity what were the optimizalion
criteria and what was the goal hrnction used in the genetic algorithm.

9)

Na stronic 84 Doktorant podaje ,.Cross scction of the ItllBCO- I 23 tapc
was presented by the rectangle with sides a".-{x l6-r m and b-"--l x l0-(' ln

(see Fig. 19(b)". Dlaczego, skoro mowa .jest

o

taśmie1o .jc:st ona

modelowana iedynie Za pomocą warstwy nadprzewodnik a? PrzecieŻ na
rySunku 9 doktorant podaje budowę te.i taślnyi znajdu.jc się tam znacznic

więce.i warstw. Cz'y Ż pm warstwa srebra styka.jąca się bezpośrcdnio
z nadprzewodnikiem nie będzie brała udziału w przepływie prądu? .Iaki

będzie miało to wpływ na wartościzamodelorvanych gęstościprąrlów
przedstawionych na rysunku 62?

Eng. On page 84, the author wrotc ,,Cross section of the REBCO-123 tape
was presented by the rectangle with sides asc-4

x l0-3

m and b""-l

x

l0-" m

(see Fig. l9(b))". Why, when talking about tapc, is it modelled only by
superconductor layer? Aftcr all, in Figure 9, the PhD studcnt studies thc
construction of this tape and there arę many more layers. WiII 2

trrrn

silvcr

str.
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layer, which is in direct contact with the superconductor, be involved in

the current flow? How it will affect the values of the modelled current
densily shown in Figure ó2?

10) Na rysunku

59 (strona 85) znajduie się podpis ,.Visualization of magnetic

flux density distributions and critical current density distributions...". Jak

rozumieć stwierdzenię ,,rozkład gęstościprądu krytycznego"' skoro
producent podaie jedną wartośćprądu dla taśmyBSCCO-Z2Ż3/Ag

A, co w przeliczeniu na powierznię taśmydaje wańośćgęstości
prądu w przybliżeniu równą J.:2x108 A/^'? Na rysunku 59 tnożIra
zaobserwować wartości zarówno większe jak i mnie.jsze, czy |)oktorant
I":Ż00

mógłby to wyjaśnió?

Eng. Figure 59 (page 85) contains the caption ,,Visualization of magnetic

flux density distributions and critical current density distributions...". How

to understand the statemęnt "critical current density distribution'' as the
manufacturer gives one current value for the BSCCO-2223/Ag tape

200

A, which, in

I":

terms of area of tape cross section, gives a current

density value approximately equal to

J":

Żx

108

A/mz? In Figure 59 you

can see both values, bigger and smaller, could the candidate to the degree
explain this?

11) Doktorant na stronie
dla

mode

lu równą

85 podaje liczbę parametrów charakterystycznych

14.

Czy Doktorant mógłby podać dla

przykładu

wybrane parametry?

Eng. The author on page 85 gives the number of characteristic parameters

for the model equal to 14. Can the author give for example selected
parameters?

str.
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Konkluzia
Całośćprzrygotowanej rozpraw doktorskiej wskazuje jednoznacznie

na

opanowanie warsztatu naukowego przez Doktoranta. Przedstawiona rózprawa z.awiera

interesujące

wyniki badań eksperymentalnych oraz symulacji

numerycznych,

z

opĘmalizac.ią

Doktorant wykazał się znajomościązagadnień związanych

parametrów modeli numerycznych nadprzewodników drugiego rodzaju.

Dlatego też z pełnym przekonaniem stwierdzam, Że rozpra.wa doktorska spełnia

warunki określone w art. l3 Ustawy

z

dnia 14 marca Ż003 r. o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
595 zpóźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki

30.10.2015r.

i

sŹuki (Dz. U. nr 65/03, poz.

i Szkolnictwa Wyższego z dnia

vmoszę do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Niskich 'I'emperatur

i Badań Strukturalnych

PAN we Wrocławiu o dopuszczenie pana mgr

Eduarda

Maievskyiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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j

dr hab. inż. Dariusz Częrwiński, prof. nadzw. PI-
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