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Recenzja 

cafoksztattu dorobku dr inz. Adama Jakubasa, przygotowana 

w zwiazku z wnioskiem o wszczecie przewodu habilitacyjnego 

Recenzje przygotowano na zlecenie Kierownika Dyscypliny Naukowej Wydziatu  Elektrycznego 

Politechniki Czestochowskiej, w zwiazku z powotaniem mojej osoby w dniu 26.11.2020 jako 

recenzenta przez Rade Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki 

Czestochowskiej. Recenzje przygotowano w oparciu na nastepujgce dokumenty: 

- Dyplom doktora nauk technicznych; 

- Autoreferat dotyczacy osiggnieé naukowo-badawczych kandydata; 

- OSwiadczenia Habilitanta i wspdtautordw opracowan naukowych; 

- Kopie prac stanowiacych jednotematyczny cykl publikacji; 

- Wykaz publikacji; 

- Informacja o pozostatych osiagnieciach naukowo-badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych i 

popularyzatorskich; 

1. informacje ogdine o Habilitancie 

Dr inz. Adam Jakubas urodzit sie w roku 1984. W roku 2006 uzyskat licencjat z Politologii na Wydziale 

Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego a w roku 2009 tytut magistra w specjalnosci 

Amerykanistyka. i Mass Media, na Wydziale Studid6w Miedzynarodowych i Politologicznych 

Uniwersytetu todzkiego. Rdownolegie studia wyzsze na Wydziale Elektrycznym Politechniki 

Czestochowskiej zakonczyt w roku 2009 w specjalnosci Elektrotechnika oraz 2010 — w specjalnosci 

Elektronika i Telekomunikacja. Prace doktorskg pod tytulem _,,Analiza wieloelektrodowaego systemu 

do pomiaru i diagnostyki rezystancji skrosnej i powierzchniowej powtok antyelektrostatycznych” — 

przygotowang pod promotorstwem dr-a hab. inz. Lecha Borowika obronit w roku 2014 na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej. Prace w jednostkach naukowych Habilitant rozpoczat w 

roku 2009, najpierw w _ Instytucie Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej na 

Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej, gdzie objai stanowisko asystenta, a w roku 2015 

— adiunkta. W roku 2017 przeszedt na stanowisko adiunkta do Instytutu Elektroenergetyki na 

Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej, na ktérym to stanowisku pozostaje do chwili 

obecnej. Bom 
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2. Informacja o obowigqzujacych przepisach i kryteriach oceny 

Oceny dorobku Habilitanta dokonano w oparciu o kryteria zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011r, w sprawie kryteri6w oceny osiqagniec osoby 

ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U nr 196, poz. 1165). 

Jako podstawe ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zgodnie z art. 219, ust. 1, pt. 

2, lit. b, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, Habilitant przedstawit 

osiqggniecie naukowe w postaci ,cyklu powigzanych tematycznie artykulé6w naukowych”. 

Wnhiosek koncowy sformufowano w oparciu o wymdg zawarty w art. 219, ust. 1, pt. 2, Ustawy jw. 

brzmiacy: stopien doktora habilitowanego nadaje sie osobie, ktéra posiada w dorobku osiqgniecia 

naukowe, stanowigce znaczny wktad w rozw6j okreslonej dyscypliny. 

3. Ocena aktywnosci naukowej 

3.1. Charakterystyka obszaru zainteresowan 

Zainteresowania naukowe Habilitanta obejmuja gt6wnie problematyke materiatéw niejednorodnych 

i kompozytowych, stosowanych w= szeroko pojetej elektrotechnice. Do Jego szczegdInych 

zainteresowan nalezaty kompozyty antystatyczne, magnetycznie czynne ii ekranujace, podobnie jak i 

tworzone z nich struktury (w tym tkaniny), oraz metody badan ich wtasciwosci. 

Na catkowity dorobek dr-a inz. Adama Jakubasa, po uzyskaniu doktoratu, sktada sie 41 publikacj, 

przy czym 4 z nich sq autorskimi, w 15 — jest autorem giéwnym a w 22 e — wspdtautorem. 37 

publikacji objetych jest bazq Scopus, zaS 26 bazq WoS. 16 publikacji znajduje sie w czasopismach 

opatrzonych IF, a 17 w czasopismach znajdujacych sie na liscie ministerialnej ,B”. Jest autorem lub 

wspotautorem 21 prac prezentowanych na konferencjach naukowych, w tym 6 na konferencjach 

krajowych. Jest rowniez wspdtautorem jednej monografii. 

Charakteryzujace prace.Habilitanta wspotczynniki naukometryczne sq jak nastepuje: sumaryczny 

Impact Factor: 16.325; indeks Hirsha: 5 (WoS) oraz 6 (Scopus). Prace dr-a inz. Adama Jakubasa byty 

cytowane (bez autocytowan) 31 badz 57 razy - wedtug baz danych, odpowiednio (WoS) i (Scopus). 

Charakteryzujaca publikacje sumaryczna liczba punktdw z list ministerialnych wynosi 940, a po 

uwzglednieniu wspotautordw ~ 460. Habilitant jest ponadto wspdtautorem 1 wzoru uzytkowego oraz 

2 zgtoszen patentowych, krajowych. 

3.2. Wspotpraca naukowa 

Habilitant w roku 2016 odbyt 3 miesieczny staz badawczy w Faculty of Energy Technology, University 

of Maribor, w Stowenii, gdzie zajmowat sie badaniami wtasciwosci magnetycznie miekkich 

kompozytow typu metal-polimer. Nabyte doswiadczenie pozwolito mu zbudowaé¢ laboratorium a 

uzyskane wyniki prac badawczych - na opracowanie publikacji w chodzacej do ,,Osiagniecia”. W roku 

2019 prowadzit rowniez badania w firmie MagCam - w parku naukowo-badawczym Haasrode 

Research Park w Belgii, w ramach grantu MINIATURA 2. Zagraniczng wspotprace naukowg Habilitanta 

oceniam jako skromngq. ~ 

W okresie 2015-2020 Habilitant prowadzit ozywiona wspdtprace z sektorem gospodarczym, ktéra do 

chwili obecnej obejmowata badania jak i ekspertyzy wykonywane na zlecenia 10 firm. Badania miaty 

charakter gid6wnie badan materialowych, i w wiekszosci dotyczyty wtasciwosciach elektrycznych 

tekstylid6w do zastosowani specjalnych. 
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3.3. Udziat w projektach badawczych 

Po doktoracie, w latach 2018 — 2020 Habilitant kierowat dwoma projektami badawczymi, zwigzanymi 

z badaniami w obszarze kompozytowych materiatow magnetycznych oraz ich zastosowan. Sq to: 

- projekt nr 2018/02/X/ST7/00410, Nieinwazyjne badanie jednorodnosci struktury kompozytow 

miekkich magnetycznie. NCN — Miniatura 2, Okres realizacji 2018-19; 

- projekt B+R nr RPSL.O1.02.00-24-06G9/16, Dziatanie 1.2. Zastosowanie witasciwosci 

ferromagnetycznych elektronicznych obwodéw drukowanych do zabezpieczeh dokumentow, 

wyrobow i opakowan przed fatszerstwami. Okres realizacji 2018-2020. Projekt wspdifinansowany ze 

Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik B+R. 

Ponadto Habilitant pracuje w kolejnych 2 projektach: 

- projekt nr 0049/L/2018. "Eko-innowacyjne materiaty kompozytowe wykorzystujqgce surowce 

pochodzqce z recyklingu do zastosowan elektrotechnicznych” , NCBiR, Okres realizacji 2019-2021; 

- projekt nr 020/RID/2018/19, Regionaina Inicjatywa Doskonatosci w Dyscyplinach Informatyki, 

Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Czestochowskiej. Regionalna 

Inicjatywa Doskonalosci MNiSW. Okres realizacji 2019-22; 

w ktérych petni role odpowiednio, kierownika projektu i wykonawcy. 

Dziatalnos¢ w zakresie inicjatyw badawczych oraz realizacji projekt6w przez Habilitanta oceniam 

pozytywnie. 

3.4. Dziatalnosé dydaktyczna i organizacyjna 

Habilitant jest promotorem ponad 20 prac inzynierskich i magisterskich. Od roku 2016 petni funkcje 

opiekuna Studenckiego Kota--Metrologii Elektrycznej dziatajacego na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Czestochowskiej. Opracowat materiaty dydaktyczne dla przedmiotu Metody diagnostyki 

proceséw (w ramach_ projektu ,,Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Czestochowskiej - w 

ramach programu PO WER NCBiR) oraz multimedialne prezentacje poszerzajqce wiedze studentow w 

dyscyplinach Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, pt. ,Podstawy programowania 

mikrokontrolerow na przyktadzie Arduino” (w ramach programu Regionaina Inicjatywa Doskonatosci, 

nr projektu 020/RID/2018/19 - program MNiSW). 

Byt promotorem pomocniczym w rozprawie doktorskiej pt. ,Zastosowanie modelu GRUCAD w opisie 

wtasciwosci magnetycznych rdzeni kompozytowych” (praca dr inz. Radostawa Jastrzebskiego, 

obroniona w r. 2020). . 

W ramach pracy organizacyjnej autor wniosku byt miedzy innymi: cztonkiem Rady Wydziatu 

Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej (2015-2016), sekretarzem Wydziatowej Komisji 

Rekrutacyjnej (2017-2020), cztonkiem Wydziatowej Komisji ds. Studidw Doktoranckich (2017-2019), a 

od 2020 r petni funkcje wydziatowego brokera innowacji. 

Brat udziat w ‘organizacji konferencji naukowych: Symposium of Magnetic Measurements and 

Modeling - 2 edycje (2016, 2018), Miedzyuczelnianej Konferencji Metrologow (2017, 2018), w 

ktorych prowadzit rowniez sesje plenarne. 

Habilitant byt uczestnikiem programu ERASMUS+ dla nauczycieli akademickich — Koszyce (2018), Alba 

Julia, Rumunia (2017) , Maribor, Stowenia (2016). Podczas pobyt6w wygtosit wykiady: Threats of 

static electricity, The anty-electrostatics materials, Measurement methods of electrical parameters of 

antistatic materials, Methods for measuring physical parameters of the anti-static coatings. 
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Habilitant od 2016 r. petni role eksperta w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju, w Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiebiorczosci oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Sumarycznie ocenit 

ponad 125 wnioskéw projektowych. Jest rowniez recenzentem 26 artykutow, w tym 25 dla czasopism 

z listy JCR (IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Textile Research Journal, IEEE 

Sensors Journal, Cellulose, Materials). 

Dziatalnosé dydaktyczng i organizacyjna Habilitanta jak i jego zaangazowanie jako recenzenta 

oceniam pozytywnie. 

3.5. Dziatalnosé popularyzujaca nauke 

Habilitant prowadzi dziatalnos¢ w ramach Polskiego Towarzystwa Zastosowati Elektromagnetyzmu 

(PTZE) i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETIS) . Dziatalnos¢ te 

oceniam jako skromn@-‘* 

3.6. Nagrody i wyrdznienia 

Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Habilitanta zostaty wyrdznione indywidualnymi i 

zespotowymi nagrodami Rektora Politechniki Czestochowskiej w latach 2014, 2016, 2017, 2018, 

2019. Ponadto, autor uzyskat zespotowo III miejsce w XL edycji Konkursu im. prof. M. Pozaryskiego na 

najlepsze artykuty opublikowane w roku 2015 w czasopismach SEP. 

Otrzymat zloty medal *{zespotowo) na Miedzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 

2017, Bangkok, Tajlandia, za opracowanie ,,BabyTex - Textronics System for Monitoring Vital 

Functions of Small Children”. Otrzymat rdéwniez nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego 

Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przysztosci. 

4, Ocena osiagniecia naukowego 

Habilitant zgtosit, jako -osiagniecie naukowe, jednotematyczny cykl publikacji pt. Opis, analiza i 

predykcja wiasciwosci materiat6w kompozytowych, istotnych dla ich zastosowan w 

elektrotechnice. 

4.1. Charakterystyka prac 

Cykl prac obejmuje formalnie’ 9 artkutéw, z czego 6 zostato opublikowanych w czasopismach 

opatrzonych IF. 3 artykuty sq autorskie, 7 wspdotautorskich, z ktérych tylko w 2 potwierdzono udziat 

Habilitanta wyzszy badz-rowny 50%. Cykl publikacji powstat w wyniku prac badawczych, z ktorych 8 

byto zaplanowanych (czesciowo lub catkowicie) i prowadzonych pod kierownictwem Habilitanta. 
Wszystkie prace dotyczq tematyki badan wtasciwosci kompozyt6w magnetycznie miekkich typu 

metal-polimer. Na cykl skiadaja sie nastepujace pozycje: 

AJ.1. Jakubas A., Gebara P., Seme S., Gnatowski A., Chwastek K., 2017, Magnetic Properties of SMC 

Cores Produced at a Low Compacting Temperature, Acta Physica Polonica A, vol. 131, nr 5, ss. 1289- 

1293, DOI: 10.12693/APhysPolA.131.1289, IF2017=0,857, lista A, 15 pkt. (WoS, SCOPUS), udziat 35 %. 

Artykut zawiera czes¢ eksperymentalno—pomiarowg oraz interpretacyjna i dotyczy badan wptywu 

zawartosci polimeru ‘na wtasciwosci magnetyczne kompozytu. magnetycznie. Wyniki badar 

wykazaty widoczny wptyw zawartosci polimeru (PVC: 0.5 — 2%) na ksztait petli histerezy. Do opisu 

zaobserwowanych zmian wykorzystano fenomenologiczny model Jiles’a ~ Atherton’a, uzupetniony 

bardzo istotnymi zafozeniami dotyczacych parametrow ,,a” (logarytmiczne prawo dla mieszanin) i 

,alfa” (postulat o zaleznosci wyktadniczej), umozliwiajgcymi powiagzanie ksztaitu petli histerezy ze 

skiadem kompozytu. Jest to najistotniejszy element pracy. Zgodnie z dotaczonymi oswiadczeniami, 

ta czesé artykutu zostata jednak opracowana przez wspdtautora K. Chwastka. 

Str. 4 ” 

mz Ns 

?



AJ.2. Jakubas A.; Chwastek K., 2020, A simplified Sablik’s approach to model the effect of compaction 

pressure on the shape of hysteresis loops in Soft Magnetic Composite cores, Materials, vol. 13, nr 1s. 

170, DOI: 10.3390/mai3010170, 1F2018 = 2,972, 140 pkt. (WoS, SCOPUS), udziat 60 %. 

W pracy przedstawiono’ wyniki badan wptywu warunkéw procesowych (ciSnienia) na wiasciwosci 

Mmagnetyczne kompozytu. Badania wykonano na kompozytach zelazo-PCV Wykazano istotny wplyw 

cisnienia prasowania prdobek na ksztatt petli histerezy. Obserwowane zmiany opisano przy 

wykorzystaniu modelu Jiles’a — Atherton’a- Sablik’a. W stosowanej metodologii dobierano tak 

parametry przyjete w modelu aby uzyska¢ mozliwie dobre przyblizenie krzywych doswiadczalnych 

krzywymi wynikajacymi z modelu. (Doktadnosé przyblizenia w osiach M i H lepsza od 25%). Ta czes¢ 

pracy jest jej najistotniejszym elementem z naukowego p-tu widzenia — podobnie jak AJ1. 

Jakkolwiek obaj autorzy wymienieni sq w ,,Contributions” w obszarach ,,koncepcji” i ,,metodologii” to 

analiza modelu (zgodnie réwniez z dotaczonymi oswiadczeniami “.... przeprowadzenie analizy 

modelowgj ...”) jest udziatem wspotautora (K. Chwastka). Sugerujg to r6wniez tytuty jego licznych (i 

cytowanych) publikacji. 

AJ.3. Jakubas A., 2018, Modeling of the effect of grain size on hysteresis curves using the Takacs 

model, w Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE’2018), IEEE XPlore, s.4. DO!: 

10.1109/PAEE.2018.8441150,15 pkt., (WoS, SCOPUS), udziat 100%. 

W pracy przedstawiono wyniki badan wplywu wielkosci ziarna na wtasciwosci magnetyczne 

kompozytu. Badania wykonano na kompozytach Fe-PCV (99.5/0.05%) Obserwowane zmiany opisano 

przy wykorzystaniu modelu Takacs’a. W stosowanej metodologii, dobierano tak parametry 

opisujgce model aby uzyska¢ mozliwie dobre przyblizenie krzywych doswiadczalnych krzywymi 

wynikajacymi z modelu. Pokazano, ze wartosci wszystkich parametrow modelu (a, M, , Heo, a), 

umoiliwiajgce spetnienie powyzszego warunku, ulegajq powaznym zmianom wraz ze zmiang 

wielkosci ziaren Fe. Jakkolwiek w pracy zawarto pewne uwagi dotyczace fizycznych podstaw 

obserwowanych zaleznosci, trudno je uznaé za ich fizyczng interpretacje. 

AJ.4. Najgebauer M., Jakubas A., Szczygtowski J., 2018, Analysis of magnetic losses in Fe-polymer 

composites, Journal of Electrical Engineering - Electrotechnicky Casopis, vol. 69, no. 6, ss. 454-457, 

DOI: 10.2478/jee-2018-0073, IF2018 = 0,636, lista A, 15 pkt. (WoS, SCOPUS), udziat 40 %. 

Praca dotyczy badari wptywu wielkosci ziaren zelaza na straty magnetyczne, dla przypadku 

kompozytow Fe-PCV(99.5/0.05%). Artykul w znacznej czesci faktograficzny, zawierajqcy wyniki 

badan start magnetycznych wyznaczonych w zakresie czestotliwosci pola 10 - 400 Hz, przy réznych 

wartosciach indukcji (0.1-— 1 T) dla prébek zawierajacych frakcje ziaren Fe: <50, (50 — 100), oraz (100 

— 150) um. Stwierdzono, ze wielkos¢ strat zmierzonych dla kompozytow Fe-PCV jest o rzad wyzsza 

od stratnosci nieorientowanych blach elektrotechnicznych. Brak interpretacji fizycznej. 

AJ.5. Jakubas A., Jastrzebski R., Chwastek K., 2019, Modeling the effect of compaction pressure on 

hysteresis curves of self-developed SMC cores, 2019, COMPEL - The International Journal for 

Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 38, nr 4, ss. 1154-1163, 

DOI: 10.1108/COMPEL-10-2018-0399, IF2018 = 0,705, 40 pkt. (WoS, SCOPUS), udziat 34 %. 

Artykut konferencyjny, zawierajacy wyniki badan petli histerezy dla kompozyt6éw Fe-PCV (99/1%). W 

pracy potwierdzono,...ze GRUCAD model pozwala dobrze przyblizy¢ ksztatt doswiadczanie 

wyznaczonej petli histerezy. Uzyskanie zgodnosci ksztaltow petli doswiadczalnej i modelowej dla 

réznych cisnien i wymiarow ziarna wymaga jednak zmian wartosci wszystkich parametr6w modelu 

(a, Ms, His, a, 4). Metodologia — jak podobna jak w poz. AJ.1-4. 

AJ.6. Jastrzebski R., Jakubas A., Chwastek K. 2019, Modeling of DC-biased hysteresis loops with the 

GRUCAD description, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 61, sup. 

1, ss. $151-5157, DOI: 10;3233/JAE-199557, IF2018 = 0,684, 70 pkt. (WoS, SCOPUS), udziat 33 %. 
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W pracy rozwazano mozliwosci wykorzystania modelu GRUCAD do opisu petli histerezy w warunkach 

podmagnesowania. Badania doswiadczalne wykonano na kompozytach Fe-PCV(99.5/0.5 %). 

Istotnym jest wykazanie, ze wartosci parametrow przyjetego modelu nie ulegaja zmianie w 

warunkach podmagnesowania. Stwierdzono rowniez, ze rdznice pomiedzy krzywymi magnesowania 

modelowg i doswiadczaing zalezq doktadnosci wyznaczenia parametréw modelu dla krzywej bez 

podmagnesowania i amplitudy pola w warunkach podmagnesowania. 

AJ.7. Jakubas A., 2019, Diagnostics of the Fe-based composites using a magnetic field camera, w 

Progress in Applied. Electrical Engineering (PAEE’2019), {EEE xPlore, s. 4, DOI: 

10.1109/PAEE.2019.8788976, (WoS, SCOPUS), udziat 100 %. 

Artkut konferencyjny o charakterze faktograficznym. Pokazano w nim moiliwosé wykorzystania 

kamery magnetycznej 3D do detekcji niejednorodnosci obwodéw (rdzeni magnetycznych) . 

Mozliwosci stanowiska pomiarowego zilustrowano wynikami badan na prdébkach z przestrzennym 

rozktadem niejednorodnosci (1D), wykonanych z kompozytow Fe-PCV o réznym sktadzie (0.5; 2; 5.0; 

10.0 % PCV). W artykule nie przeanalizowano ani czufosci metody/stanowiska ani jej rozdzielczosci. 

Artykut o niewielkiej wartosci naukowej. 

AJ.8. Jakubas A., 2019, Examination of the magnetic properties in the magnetic circuits formed by a 

printing technique, Advances in Materials Science and Engineering, ID 3185948, vol. 2019, s. 6, DOI: 

10.1155/ 

W pracy wykonano pomiary krzywych magnesowania dla warstw magnetycznie czynnego lakieru, 

zawierajqcego pyt Fe w postaci kulek o srednicy ca 10 mkm, naniesionego na podktad papierowy. 

Krzywe magnesowania, otrzymane dla rdéznych grubosci warstw magnetycznych, poddano 

aproksymacji elipsoidami, wyznaczajgc dla nich charakterystyczny kat 5. Kat ten powigzano z 

grubosciq warstwy magnetycznie czynnej. Prace dotyczqace badan jednorodnosci w zakresie 

wiagciwogci magnetycznych jak i geometrii dia struktur warstwowych pojawity sie kilkadziesigt lat 

temu (tasmy magnetofonowe, dla informatyki- pamieci etc.) i, jak wiadomo, zostaty doprowadzone 

do stanu powszechnie stosowanych technologii. 

Artykut zawiera wiele btedéw edycyjnych, niejasnosci i niespdjnosci. Tytut artykutu sugeruje badanie 

/sprawdzanie wtasciwosci magnetycznych obwodéw drukowanych, za$ wnioski dotyczq 

,alternatywnej metody -pomiaru/kontroli grubosci warstwy magnetycznie czynnej”. Duza_ ilos¢ 

bteddow* czyni prace nieczytelng i wskazuje na fakt, ze obecnie mozna wydrukowac wszystko! | to w 

periodyku posiadajacym IF. Tres¢ pracy wskazuje na jej niktg warto$¢ naukowa. 
  

  

*Przyktady: 1. Rys. 1, 2, 6 - brak objasnien, zta jakos¢; 2. Rys. 3 — nieadekwatny — zamkniety obwdd 

magnetyczny; 3. Opis papieru str.2, kol. 1 ,,paper (similar one is used ...tickets)!!! ; 4. Zaleznosci (1) i 

(4) - niekompletny i btedny opis symboli; 5. Rys. 5 — jaka czestotliwos¢?; 6. Rys. 7 - Na jakiej 

podstawie autor opiera twierdzenie o liniowej zaleznosci kata 6 od grubosci warstwy? — 3 p-ty 

pomiarowe!!!; Conclusions — p-t (V) - 2??? itd. itp. Uwaga: Grubos¢ (czy cokolwiek innego co jest 

mierzone przy uzyciu opisanego stanowiska) — jest wartoscig uSredniong po obszarze poddawanym 

dziataniu pola magnetycznego (objetym uzwojeniami)! — autor nic o tym nie wspomina. 

AJ.9. Dudzik S., Jakubas A., 2018, Diagnostics of the Fe-based soft magnetics composites using active 

thermography, w  I/nternational Conference on Diagnostics in Electrical Engineering 

(Diagnostika’2018), 1EEE XPlore, s. 4, DOI: 10.1109/DIAGNOSTIKA.2018.8526135, 15 pkt. (WoS, 

SCOPUS), udziat 50 %. 
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Artykut dotyczy badafi niejednorodnosci materiatow zawierajqcych defekty przestrzenne i 

wykorzystuje réznice wtasciwosci ciepInych defektow i kompozytu — metody powszechnie znane, 

Wytaczywszy tytut - artykuf ma niewiele wspdInego z elektrotechnikg. Praca o niktej wartosci 

naukowej. 

4.2. Podsumowanie osiagniecia 

Analiza tresci 9-ciu publikacji wtaczonych przez Habilitanta do ,,Osiqgniecia” prowadzi do 

nastepujacych wnioskdw i spostrzezen: 

1. Prace wymienione w ,osiagnieciu” dotyczqg opisu wlaSciwosci i materiat6w magnetycznych i 

to miekkich. W elektrotechnice stosowane sq kompozyty nie tylko magnetycznie czynne ale rowniez 

dielektryczne, przewodzgce/pétprzewodzace, inteligentne etc. Tytut, jest nieadekwatny, jest zbyt 

szeroki lub ogdlny; 

2. W tytule osiqggniecia Autor uzywa_ okreslenia (cyt.),, ... ipredykcja wiasciwosci ...” 

Uzycie stowa ,,predykcja” budzi, w kontekscie tresci prac, powazne watpliwosci. Predykcja, rozumiana 

jako prognozowanie, powinna pozwalac¢ na okreslenie (wybranych — tu magnetycznych) wiasciwosci 

kompozytu na podstawie innych wtasciwosci (wyjSciowych) jego sktadnikdw, w oparciu o algorytm 

(zaleznosci) wynikajacy{e) z zaproponowanego przez autora(aw) modelu. Predykcjg mozna nazwac¢ 

proces, w ktérym np. na podstawie znajomosci wielkosci ziarna, jego wlasciwosci magnetycznych, 

sktadu kompozytu, cisnienia i temperatury prasowania oraz ewentualnie innych wielkosci czy 

parametréw procesowych uwzglednianych przez model okresla sie (z podana doktadnoscia) przebieg 

krzywej magnesowania czy wartosci liczbowe podstawowych parametrow (Bmax Hrem--.). Wymienione 

w ,Osiagnieciu” prace dotyczace wykorzystania roznych modeli do opisu krzywych magnesowania 

(AJ1-AJ3 oraz AJS-i AJ6) na to_nie pozwalajg. Istotna przyczyna sq tu potwierdzone zaleznosci 

funkcyjne wszystkich parametrow modelu (np. a,M;, He , a) od parametrow procesowych czy 

wtasciwosci (wielkosci ziarna, magnetycznych) sktadnika kompozytu. Uzycie zatem okreslenia 

»predykcja” wydaje sie by¢é nieuzasadnionym. 

3. W pracach zawartych w ,,Osiagnieciu” autor(rzy) nie zamiescili prob interpretacji fizycznej 

zaobserwowanych zaleznosci. Mozliwos¢ wykorzystania modelu zostata sprowadzona do problemu 

,przypasowania” histerezy modelowej do histerezy doswiadczalnej. Dokonywano tego przez dobor 

optymalnych wartesci-parametréw modelu bez fizycznego ich uzasadnienia. Parametry te, niestety, 

zmieniaty swoje wartosci w zaleznosci od wiasciwosci sktadnikow (wielkos¢ ziarna) jak i parametrow 

procesowych (np. cisnienia) — uwaga jak wyzej. 

4, Istotne dla catosci (zastosowan w elektrotechnice) wyniki zaprezentowano w pracy AJ4. 

Stwierdzono, ze-straty w kompozytach sq o rzad wielkosci wyzsze od strat w materiatach klasycznych 

(co w zasadniczy spos6b ogranicza zastosowanie kompozyt6w magnetycznie miekkich typu metal- 

polimer). Tu rowniez widoczny jest brak interpretacji fizycznej zaobserwowanego zjawiska, a brak 

odniesienia do otrzymanych wynikow w ,dalszych badaniach” proponowanych przez Habilitanta 

(Autoreferat, str. 21) nie wydaje sie by¢ przeoczeniem. 

  

5. Wylaczywszy lakiery, pozostate wszystkie badania Habilitant prowadzit na kompozytach Fe- 

PCW. Habilitant nie wypowiada sie jednak na temat petnej roli polimeru w kompozytach, 

wystepujacych -w jego pracach-(jak wynika to z ich tresci) sprowadzajqac ten sktadnik tylko do roli 

lepiszcza. 

6. Prace z petnym:udziatem Habilitanta majq ograniczona (AJ.3 - nie wnosi nic nowego z p-tu 

widzenia metodologii w stosunku do pracy wczesniejszej) lub niewielka wartos¢ naukowa (AJ.7; AJ.8). 

st.7 = (= 
’



Podsumowujac stwierdzam, ze tres¢ artykul6w wymienionych w ,,Osiagnieciu” jest niekompatybilna z 

jego tytufem a catos¢ dokonan Habilitanta, uwzgledniajgc Jego udziat, nie spetnia warunku 

osiggniecia naukowego, stanowigcego znaczny wktad w rozwdj okreslonej dyscypliny (art. 219, ust. 1, 

pt. 2, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.) — tu: Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika. 

5. Wnioski koficowe 

Odnoszac przedstawiony dorobek do kryterid6w zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011r, w sprawie kryterid6w oceny osiagnie¢ osoby 

ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U nr 196, poz. 1165) nalezy stwierdzic¢: 

1. W zakresie osiggnieé naukowo-badawczych Habilitant jest autorem lub wspdiautorem wielu 

publikacji umieszczonych w wykazie (JCR) i opatrzonych IF. Prace Habilitanta te sq cytowane a on sam 

bierze udziat w konferencjach krajowych i zagranicznych (por. pt. 3.1 niniejszej recenzji). 

2. Habilitant posiada ograniczona wspdtprace z osrodkami zagranicznymi ale dos¢ duze 

doswiadczenie we wspotpracy z osrodkami krajowymi (por. pt. 3.2 niniejszej recenzji). 

3. Jest aktywny w zakresie inicjatyw badawczych. Byt kierownikiem 2 zakonczonych projektéw i jest 

kierownikiem/wykonawcg w kolejnych 2 projektach badawczych (por. pt. 3.3 niniejszej recengzji). 

4. Nie posiada szczegdlnych osiagnie¢ w popularyzacji nauki. (por. pt. 3.5) 

5. Habilitant potrafi umiejetnie taczy¢ dziatainos¢ naukowa, dydaktyczng i organizacyjna, o czym 

swiadcza liczne-, otrzymane przez Niego nagrody (por. pt. 3.6 niniejszej recenzji). 

6. Analiza tresci cyklu artykufow wymienionych przez Habilitanta w ,Osiagnieciu” oraz udziatu 

Habilitanta w jego tworzeniu wskazuje, ze cykl ten nie spetnia warunku osiggniecia naukowego, 

stanowigcego znaczny wktad w rozwoj okreslonej dyscypliny (art. 219, ust. 1, Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r.) — tu - Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

Whiosek kofcowy: Catosciowa ocena dotychczasowych osiagnie¢ Habilitanta, przedstawionych w 

wymienionej wyzej dokumentacji, nie uprawnia do wnioskowania o nadanie Habilitantowi stopnia 

doktora habilitowanego.. 

- Koniec - 

eS: Jay ye (9. el-Zo2zK 
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