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Opinia o rozprawie doktorskiej mgr in . Olgi Wysockiej-Fotek pt.
”Szacowanie wielko ci i po o enia defektów podpowierzchniowych za pomoc"
impulsowej termografii podczerwieni”

1. Omówienie rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska mgr in . Olgi Wysockiej-Fotek dotyczy istotnego zagadnienia
wykrywania przy pomocy aktywnej termografii w podczerwieni niewidocznych wad struktury
materia'u znajduj8cych si9 w warstwach podpowierzchniowych. Tematyka ta stanowi
przedmiot ywego zainteresowania naukowego wielu o:rodków badawczych na :wiecie ze
wzgl9du na jej istotne znaczenie praktyczne. Praca ma zasadniczo charakter do:wiadczalny i
mo e znale<= zastosowanie przy okre:laniu wielko:ci i po'o enia defektu pod powierzchni8
materia'u. Rozprawa napisana jest na 115 stronach i zawiera streszczenie w j9zyku polskim i
angielskim, spis oznacze , 65 rysunki, 2 tablice, 71 pozycji bibliograficznych i sk'ada si9 z
o:miu rozdzia'ów oraz dwóch dodatków.
W krótkim rozdziale pierwszym Autorka uzasadnia celowo:= wykorzystania
promieniowania z zakresu podczerwieni w badaniach nieniszcz8cych wskazuj8c na
bezdotykow8 form9 pomiaru temperatury i mo liwo:= wykrywania wad materia'owych
ró ni8cych si9 pod wzgl9dem swych w'a:ciwo:ci cieplnych od w'a:ciwo:ci materia'u
badanego.
W rozdziale drugim rozprawy Doktorantka opisuje istotne cechy bada przy pomocy
termografii podczerwieni przypominaj8c zakres stosowanych fal oraz podstawowe prawa
rz8dz8ce promieniowaniem elektromagnetycznym cia'a czarnego i cia' rzeczywistych.
Nast9pnie omawia sposób wyznaczania pola temperatury na powierzchni obiektu poprzez
detekcje promieniowania podczerwonego przez ni8 emitowanego wskazuj8c na konieczno:=
okre:lenia emisyjno:ci powierzchni przed okre:leniem warto:ci jej temperatury. Dalej
Autorka wyró nia dwie metody bada metody biernej i aktywnej termografii podczerwieni
opisuj8c ró nice mi9dzy nimi oraz podaj8c przyk'adowe zastosowania pierwszej z nich w
elektronice i elektrotechnice, ciep'ownictwie, medycynie i badaniach materia'owych.
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W kolejnym (trzecim) rozdziale Autorka skupia si9 na aktywej termografii
podczerwieni omawiaj8c bardziej szczegó'owo jej rodzaje takie jak termografia impulsowa,
modulacyjna, impulsowo-fazowa oraz wibrotermografia. Opisuj8c nie tylko podstawy tych
technik, ale równie ich wady i zalety w ró nych zastosowaniach. Rozdzia' ten zawiera
równie
krótki podrozdzia' dotycz8cy podstawowych zale no:ci zwi8zanych z
przewodzeniem ciep'a w materia'ach.
Rozdzia' czwarty stanowi przegl8d stosowanych metod w wykrywaniu obecno:ci,
wielko:ci i po'o enia podpowierzchniowych wad materia'owych. Autorka opisuje tu
dotychczas stosowane metody szacowania wielko:ci defektu, z obrazu termicznego
powierzchni po zastosowaniu impulsowego wymuszenia termicznego, metody szacowania
po'o enia defektu pod powierzchnia badanego materia'u wykorzystuj8ce zmiany kontrastu
termicznego w czasie. Wskazuje na wp'yw wielu czynników na zmienno:= kontrastu oraz
niejednoznaczno:= okre:lania po'o enia defektu, o ró nej wielko:ci, pod powierzchni8
materia'u. W drugiej cz9:ci tego rozdzia'u Doktorantka omawia zastosowanie symulacji
numerycznej do wykrywania i wyznaczania po'o enia defektów podpowierzchniowych.
Wskazuje na rozbie no:ci mi9dzy zmienno:ci8 kontrastu temperaturowego powierzchni
materia'u z czasem stygni9cia uzyskan8 do:wiadczalnie i numerycznie :wiadcz8ce, w jej
mniemaniu, o niedok'adno:ci modelowania analizowanego problemu oraz wczesnego etapu
rozwoju metod numerycznych s'u 8cych jego rozwi8zaniu.
W rozdziale pi8tym zosta'y sprecyzowane cele rozprawy, do których nale y
zaproponowanie niezale nych metod szacowania wielko:ci a nast9pnie po'o enia defektu pod
badana powierzchnia materia'u oraz do:wiadczalne udowodnienie poprawno:ci tych metod
poprzez zastosowanie ich do wyznaczenia :rednicy i g'9boko:ci po'o enia sztucznie
wytworzonego defektu. W rozdziale tym zosta' równie krótko opisany szereg dzia'a
zwi8zanych z zakresem pracy i prowadz8cych do realizacji wspomnianych celów.
Rozdzia' szósty rozprawy to prezentacja uk'adu pomiarowego oraz wst9pnej próbki
do:wiadczalnej z dwoma nieprzelotowymi, okr8g'ymi otworami. Celem tego rozdzia'u by'o
przedstawienie metody pomiaru i analizy powierzchniowego rozk'adu temperatury przy
pomocy termografii podczerwieni oraz okre:lenie wp'ywu oddzia'ywania przeciwleg'ej do
impulsu stymuluj8cego powierzchni próbki na wyniki pomiarów..
Rozdzia' siódmy stanowi zasadnicz8 cz9:= rozprawy. Opisano w nim próbk9-p'yt9
pomiarow8 ze stali austenitycznej zawieraj8cej nieprzelotowe otwory o ró nej :rednicy i
znajduj8ce si9 na ró nych g'9boko:ciach pod powierzchni8 próbki. Pokazano tu
zarejestrowane przy pomocy termografii podczerwieni obrazy rozk'adu temperatury dla
ró nych czasów po wygaszeniu impulsu stymuluj8cego obrazuj8ce pojawianie si9 i zanikanie
:ladów termicznych otworów.
Przedstawiono równie zmierzone ró nice :redniej
temperatury powierzchni nad materia'em jednorodnym i z otworami-defektami jak równie
zmienno:= standardowego kontrastu temperaturowego z czasem stygni9cia próbki dla ró nych
:rednic otworów i ich g'9boko:ci pod powierzchni8 wykazuj8c, e przy zwi9kszaniu
g'9boko:ci defektu nast9puj9 przesuwanie si9 maksimum kontrastu w stron9 d'u szych
czasów oraz, e maksimum kontrastu jest uzale nione, mi9dzy innymi od :rednicy defektu. W
rozdziale tym wykazano równie , e wybrana grubo:= p'yty z defektami jest wystarczaj8ca z
punktu widzenia braku oddzia'ywania przeciwleg'ej do impulsu powierzchni p'yty na wyniki
pomiarów. Dalsza cz9:= tego rozdzia'u jest po:wi9cona metodom szacowania :rednicy i
g'9boko:ci po'o enia defektu. Brednic9 defektu Autorka proponuje wyznacza= w oparciu o
rozk'ad pochodnej temperatury powierzchni a g'9boko:= po'o enia defektu ze znajomo:ci tej
:rednicy oraz czasu wyst9powania maksimum kontrastu temperaturowego. Rozdzia' ten
zawiera równie porównanie wyznaczonych przy pomocy termografii podczerwieni :rednic i
g'9boko:ci otworów defektów z warto:ciami rzeczywistymi. W ko cu rozdzia'u siódmego
Doktorantka podj9'a prób9 szacowania b'9dów pomiaru ograniczaj8c si9 do ró nic mi9dzy
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:rednic8 i g'9boko:ci8 defektu zmierzon8 :rub8 mikrometryczn8 i wyznaczonych przy
pomocy zaproponowanych metod.
Wyniki pracy podsumowano w rozdziale ósmym powtarzaj8c jej zasadnicze
osi8gni9cia, wspominaj8c o wadach zaproponowanych metod oraz podkre:laj8c potrzeb9
budowy modeli numerycznych w celu bardziej ogólnej analizy problemu wykrywania
defektów podpowierzchniowych materia'ów.
2. Uwagi natury merytorycznej
Podczas zapoznawania si9 z rozpraw8 nasun9'o mi si9 kilka uwag natury
merytorycznej.
a) Dlaczego do przybli enia zale no:ci kontrastu temperaturowego od czasu (str.76)
wybrano wielomian dziesi8tego stopnia. Jak przeprowadzono t8 aproksymacj9 oraz
jaka by'a jej dok'adno:=?
b) Dlaczego na rys.7.12 i 7.13 warto:= standardowego kontrastu temperaturowego jest
mniejsza od jedno:ci dla g'9boko:ci defektu 1,5 mm?
c) Na rys.7.14 i g'9boko:ci defektu 0,3 mm wyst9puj8 dwa maksyma kontrastu
temperaturowego. Czym spowodowane jest to drugie maksimum?
d) Na stronie 80 Doktorantka stwierdza, e jednoznaczne okre:lenie zale no:ci
maksimum kontrastu temperaturowego od g'9boko:ci defektu „ ...mo liwe jest jedynie
w zakresie czasu stygni9cia, w którym na warto:= kontrastu temperaturowego na
badanej powierzchni nie wp'ywa przeciwleg'a powierzchnia materia'u jednorodnego.”
Czym objawia si9 wp'yw przeciwleg'ej powierzchni na kontrast temperaturowy
powierzchni poddanej ogrzewaniu?
e) Zdanie „Badaj8c materia'y o wysokiej dyfuzyjno:ci cieplnej takie, jak metale i ich
stopy, wp'yw konwekcji i promieniowania na transport ciep'a mo na pomin8=” –
str.83 - jest niezrozumia'e i wymaga wyja:nienia.
f) Nie jest zrozumia'e jak dla ka dego piksela obrazu termicznego przybli ano funkcj8
matematyczn8 zale no:= temperatury od czasu.
g) Nie jest jasny dobór czasu stygni9cia do okre:lania :rednicy defektu z rozk'adu
pochodnej temperatury wzgl9dem czasu. Dlaczego jeden z czasów, pokazanych np. na
rys.7.18 czy 7.19, jest jak okre:la Autorka rozprawy, daje bardziej „wiarygodny
wynik” – str.84?
h) Nie opisano szczegó'owo jak „uwzgl9dniaj8c odleg'o:= kamery termograficznej od
badanej próbki oraz parametry jej obiektywu, piksele le 8ce na poziomej osi obrazu
przeliczano na milimetry” – str.87?
i) Dlaczego krzywe kalibracyjne maj8 takie samo nachylenie bez wzgl9du na :rednic9
defektu - str.92 - oraz dlaczego krzywe te s8 liniowe w przeciwie stwie do
otrzymanych z analizy teoretycznej?
j) Doktorantka twierdzi, e „zastosowanie proponowanych metod (okre:lania :rednicy i
g'9boko:ci defektu) do badania materia'ów izolacyjnych wydaje si9 wymaga= wyzwa
skromniejszych”. Na czym opiera ten os8d?
3. Uwagi dotycz"ce formy redakcyjnej rozprawy
Uk'ad pracy jest poprawny a cele rozprawy i sposób rozwi8zania problemu opisane s8
przejrzy:cie. W pracy wyst9puje szereg zbytecznych powtórze . Strona graficzna pracy
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zosta'a do:= staranie przygotowana. Liczba b'9dów redakcyjnych oraz niedomówie , cho=
spora nie zmienia ogólnej oceny strony redakcyjnej rozprawy. Do wspomnianych b'9dów
nale 8:
-

str.11: zdolno:= emisyjna to nie jest energia emitowana w jednostkowym przedziale
d'ugo:ci fal. Nazwa – zdolno:= emisyjna niezgodna z polsk8 norm8.

-

str. 13: Wzór Kirchoffa dotyczy równie
promieniowania.

-

str. 15: Brak zale no:ci od temperatury w oznaczeniu g(N)

-

str.16: Zdanie zaczynaj8ce si9 od s'ów „Wszystkie zale no:ci opisuj8ce wymian9 ciep'a
...” jest niezrozumia'e. Je:li wyst9puje równowaga termodynamiczna mi9dzy cia'em a
otoczeniem to nie ma wymiany ciep'a.

-

str. 17: Podana modyfikacja prawa Stefana-Boltzmanna zawieraj8ca emisyjno:= nie
dotyczy powierzchni cia'a rzeczywistego, ale powierzchni modelu cia'a szarego.

-

str.19: Czy rzeczywi:cie ka da forma techniki aktywnej termografii podczerwieni
umo liwia wykrywanie tylko efektów podpowierzchniowych?

-

str.21-23: Brak cytatu pozycji literaturowej [8]

-

str.23 : wektor g9sto:ci strumienia ciep'8 jest przeciwny do wektora gradientu temperatury
tylko dla cia' izotropowych.

-

str.24: Wyprowadzenie równania (3.4) zwi8zane jest z kilkoma za'o eniami:
niezale no:ci8 w'a:ciwo:ci od temperatury, izotropowo:ci8 i jednorodno:ci8 cia'a.

-

Str.25: Okre:lenie wymiany ciep'a mi9dzy powierzchni8 cia'a sta'ego a p'ynem, jako
konwekcj9 jest „potoczne’. Chodzi, bowiem o przejmowanie ciep'a, które jest
mechanizmem z'o onym przewodzenia i unoszenia ciep'8 w p'ynie w pobli u
powierzchni cia'a sta'ego.

-

str.28: Okre:lenie „miejsce zdefektowane” nie wyst9puje w j9zyku polskim.

-

str.29: Je:li powierzchni jest nagrzewana modulowanym strumieniem ciep'a to wzór
(3.10) powinien zawiera= amplitud9 zale n8 od tego strumienia.

-

str.29: O modyfikacje jakich „powierzchniowych rozk'adów amplitudy i fazy” chodzi.
Zgodnie ze wzorem (3.10) faza na powierzchni jest zerowa.

-

str.30: Zdanie „ rejestracja systemem termograficznym oscyluj8cego pola temperatury w
stanie ustalonym ...’ jest niezrozumia'e. Je:li mam stan ustalony to brak jest zmienno:ci w
czasie.

-

str.30: We wzorze (3.14) zamiast „k” powinno by= „N”.

-

str.32: Oznaczeni Ren(f) oraz Imn(f) s8 niezrozumia'e. Chodzi chyba o Re(fn) i Im(fn).

-

str.38: Opis rysunku 4.3 jest niejasny. Co oznaczaj8 ró ne wykresy dla osi X i Y, gdy
defekt jest kwadratowy?

-

str.39: Autorka u ywa s'owa „ metoda zaproponowana przez Parkera”. Nie jest jasne, o
jak8 metod9 chodzi. Podany jest tylko wzór na zmian9 temperatury w materiale o
okre:lonej grubo:ci „L”.

-

str.39 i 47: Nie jest jasne, dlaczego wzory (4.2) i (4.4) s8 ró ne skoro dotycz8 tego samego
przypadku. Który jest prawid'owy?

tego samego k8ta padania i emisji

4

-

str.41: Jak wygl8da wymuszenie cieplne dla kontrastu temperaturowego zamieszczonego
na rys.4.5.

-

str.45: Opis pracy [36] jest niezrozumia'y.

-

str.47: Symbole Tn(tk) i Tn-2L(tk) s8 niezrozumia'e. Co oznacza „n” i „k”?

-

str.49: Nie jest jasne, czym ró ni8 si9 czasy t i t’.

-

str.52: Opis rysunku 4.13 jest niezrozumia'y. Dlaczego wyst9puje ci8g'e zró nicowanie
temperatury na powierzchni. Mo e chodzi tu o powierzchni9 boczn8 próbki?

-

str.53. Zdanie „ .... równomiernie nagrzanej z g9sto:ci8 powierzchniow8 ...” jest niejasne.
Czy chodzi tu o g9sto:= strumienia ciep'8 czy o ca'kowit8 poch'oni9t8 w czasie impulsu
energi9?

-

str. 53: Jakie warunki brzegowe przyj9to dla symulacji numerycznej, której wyniki
pokazano na rys.4.14?

-

str.54: Na jakiej podstawie Doktorantka wnioskuje, e „rozk'ady temperatury na stygn8cej
powierzchni (rys.15), by'y zgodne z rozk'adami otrzymanymi do:wiadczalnie (rys.4.16)”
je:li widoczne s8 znaczne ró nice?

-

str.62: Sk8d wzi9to taka warto:= emisyjno:ci grafitu – brak cytatu.

-

str.67 oraz str.83: Stwierdzenie, e wyst9puje akumulacja energii wewn9trzne w
obszarach zdefektowanych wywo'ana ni sz8 warto:ci8 dyfuzyjno:ci cieplnej tych
obszarów jest dziwaczne i niezrozumia'e z punktu widzenia fizyki.

-

str.82: Koniec zdania „ ...czas pojawienia si9 maksimum kontrastu temperaturowego
odpowiada mniejszej g'9boko:ci defektu oraz wy szemu maksimum.” jest niezrozumia'y.

-

Tablica 1 i 2: Dlaczego uda'o si9 odtworzy= :rednic9 i g'9boko:= defektu tylko dla
wybranych g'9boko:ci? Po co zamieszczano puste miejsca w tych tabelach?

-

str.106: Nie jest zrozumia'e ostatnie oznaczenie we wzorach (A.2).

-

str.107: Niezgodne oznaczenie funkcji schodkowej Heavside’a we wzorach (A.11) i
(A.12).

-

str.108: Sk8d wiadomo, e rozwi8zaniem (A.5) jest funkcja (A.14) – brak cytatu.

-

str.108: B'8d w nazwie funkcji Greena.

-

str.108: Sk8d wynika ograniczenie t
T T0 ?

-

str.109; Rozwini9cie w szereg Taylora dotyczy chyba obszaru wokó' punktu

-

str.110: Stwierdzenie „... sprawno:= <ród'a stymulacji jest mniejsza od jedno:ci ...” jest
niezrozumia'e. Co to jest sprawno:= <ród'a?

-

str.112: Dlaczego drugi cz'on wzoru (B.10) mo na pomin8= dla b'9du pomiaru
temperatury mniejszego od 1%. Jak jest zdefiniowany ten b'8d?

-

str.114: Sk8d wzi9to warto:ci w'a:ciwo:ci cieplnych podanych na ko cu tej strony i
jakiego materia'u dotycz8?

1 dla wzoru obrazuj8cego ró nic9 temperatur
= 0.
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WNIOSEK KO,COWY
Recenzowana rozprawa doktorska podejmuje trudn8, chocia coraz bardziej popularn8
tematyk9 zwi8zan8 z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod pomiaru do wykrywania wad
materia'owych. Praca jest praktycznie czysto do:wiadczaln8. Szkoda, e nie spróbowano
wyja:ni= obserwowanych do:wiadczalnie zale no:ci poprzez symulacj9 numeryczn8. Nie
powinno to sprawia= wi9kszych trudno:ci ale pozwoli'oby uogólni= zaproponowane metody
na ró ne rodzaje materia'ów i cechy termiczne wad. Szkoda równie , e Autorka nie odnios'a
si9 w swej pracy do wielu innych pozycji bibliograficznych ostatnio licznie wyst9puj8cych w
literaturze w tym równie publikowanych w Polsce. Autorka rozprawy zaproponowa'a
oryginalne metod9 okre:lenia :rednicy defektu w oparciu o rozk'ad pochodnej temperatury
powierzchni a g'9boko:= po'o enia defektu ze znajomo:ci tej :rednicy oraz czasu
wyst9powania maksimum kontrastu temperaturowego. Swoj8 tez9 udowadnia
eksperymentalnie, co uwa am za cenne osi8gni9cie. Na podstawie zamieszczonego na ko cu
rozprawy spisu literatury mo na równie wnioskowa=, e wyniki rozprawy nie zosta'y jeszcze
w wystarczaj8cym stopniu rozpowszechnione na forum mi9dzynarodowym.
Oceniaj8c rozpraw9 doktorsk8 mgr in . Olgi Wysockiej-Fotek stwierdzam, e spe'nia
ona wymagania okre:lone w „Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki” z dnia 14 marca 2003 r. oraz pó<niejszej ustawie z dnia
18 marca 2011 r o zmianie ustawy; „Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.” W mojej opinii Kandydatka zas'uguje, zatem na nadanie mu
stopnia naukowego doktora nauk technicznych. W zwi8zku z tym wnioskuj/ o dopuszczenie
rozprawy mgr in . Olgi Wysockiej-Fotek do publicznej obrony.
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