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Recenzja

doty cząca osiąg n ięcia na u koweg o, a kt}rwności na u kowej
or az dzlała l n ości dyd a ktyczn o - o rga n i zacyjnej

dr. inż. stanisław a Żurka
ubiegającego się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

w dyscyplinie Elektrotechnika

1. Podstawy formalne recenzji

Recenzja została przygotowana w związku z pismem Dziekana Wydziału Elektrotechniki,
Elektroniki, lnformatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Dr. hab. inz. Sławomira
Hausmana, prof. nadzw. (pismo z dnia 13 marca 2020 r.) na podstawie decyzji Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 21 lutego 2020 r. (pismo BCK-V|-L-8908/2O19), w sprawie

Przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inz. Stanisława Zurka, w myśl której
zostałam powołana na recenzenta w powyzszym postepowaniu.

podstawą opracowania niniejszej recenzji były następujące materiały:
o Autoreferat, przedstawiający charakterystykę osiągnięcia naukowego po uzyskaniu

stopnia doktora nauk technicznych, ze wskazaniem wkładu Habilitanta w rozwój
dYscypliny naukowej elektrotechnika oraz informacje o pozostałych osiągnięciach
naukowo-badawczych, w obszarze nauk technicznych ujęte w Rozporządzeniu Ministra
Nauki iSzkolnictwaWyższego,zdnia 1 września 2011 r.

. Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych.
o Kopie publikacjiwchodzących w skład ,,osiągnięcia naukowego''.
o W}kaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) prac naukowych

opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora.

2. Ogólna charakterystyka sylwetki naukowej Habilitanta

Dr inŻ. Stanisław Zurek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego politechniki

Częstochowskiej. W roku 2000 uzyskał tytuł zawodowy magistra inzyniera na podstawie pracy
dypl o mowej pt.:,,P rze m a g n e s owa n ie o b rotowe w m ate riała c h m a g n etycz n ie m ię k kic h" .

Stopień doktora, Doctor of Philosophy (PhD), w zakresie elektrotechniki Kandydat ua7skał
na Podstawie obronionej rozprawy doktorskiej nt.: ,,Two-dimensionąl magnetisation problems
in electrical steels", w Wolfson Centre for Magnetics, School of Engineering, Cardiff University,
Cardifi Wielka Brytania w 2005 roku. Promotorami rozprawy byli Prof. Anthony J. Moses oraz
Dr Turgut Meydan z Cardiff University.
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Po uzYskaniu stopnia doktora, w latach 2004 - 2008 r., Habilitant pracował na stanowisku
Research Associate w Wolfson Centre for Magnetics, Cardiff UniversiĘ, Wielka Brytania. od
2008 roku do chwili obecnej jest zatrudniony w firmie Megger lnstruments Ltd, Dover, Wielka
Brytania, w latach 2011 - 2018 jako Manager of Magnetic Development, a od 2018 roku jako
Head of Research and lnnovation,

3. Ocena osiągnięcia naukowego

3.1. Charakterystyka formalna osiągńięcia naukowego

Habilitant swoje główne osiągnięcie naukowe przedstawił w zbiorze publikacji
za§rtułowanym ,,Charakterystyka blach elektrotechnicznych w warunkach przemagnesowania
j ed n o- i dw uwym ia rowe g o ", obej m ują cym m on o g rafię:

[A1] Zurek S., 2017, Characterisation of soft magnetic materials under rotationol magnetisation,
CRC Press /Taylor & Francis, pp.554, |SBN 978-1-138-30436-9.

oraz 19 artykułów naukowych:

tBl] Zurek S., 2018, Effect of off-axk H-coil sensitivity on clockwise-anticlockwise differences of
rotational power loss in isotropic samples,lET Science, Measurement & Technology, Vol.
12 (4), pp. 507-51 3, D0|:10.1049/iet-smt.201 7.0385.

tBz] Zurek S., 2017, Theoretical concept and FEM simulations of improved shielding for round
horizontal yokes for rotational power loss measurement, Journal of Electrical Engineering -
Elektrotechnicky Casopis, Vol. 68 (4), pp. 267-273. DOl:10.1515/jee-2O17-0038.

tB3] Zurek S,, 2017, Sensitivity to off-axis vector components of typical wire wound ftat H-coit
configurations, |EEE Sensors Journal, Vol. 17 (13), pp. 4021-4O2B, Dol:l0.1109/
JsEN.2017.2704599.

tB4] Zurek S., 2014, Qualitative analysis of Px and Py components of rotational power /osł IEEE

Transactions on Magnetics, Vol. 50, (4-2), p.6300914, Dol: 10.11Og/rM^G.2O13.22g1225.

tBs] Ragusa C., Zurek S., Appino C., Moses A.J., 2008, An intercomparison of rotational loss
meosurements in non-oriented Fe-Si alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
Vol. 320 (20),p. e623 -e626, D0l: 1 0. 1 0 1 6/j jm m m.2008.04.05 1 .

tB6] Zurek S., Al-Naemi F., Moses A. J., 2OOB, Finite element modetling and measurements of
flux and eddy current distribution in toroidal cores wound from electricat steel, \EEE
Transactions on Magnetics, Vol. 44(6), pp. 902-905, Dol:10.11o9^MAG,2oo7.916232.

tB7] Zurek S., Meydan T.,2006, Rotational power losses and vector loci under controtled high
flux, densiĘ and magnetic field in electricąl steel sheets, |EEE Transactions on Magnetics,
YoL 42 (10), pp. 2815-2817, DOl: 10.1 109/[MAG.2OO6.B79907.

IB8] Zurek S., Meydan T., 2006, Errors in the power loss measured in clockwise and anticlockwise
rototional magnetisation, Part l: Mathematical study, lEEE Proceedings, Science,

. Measurement & Technology, Vol. 153 (4)., pp.147-151, DOl:10.1049/ip- smt:20050072.

IB9] Zurek S., Meydan T., 2006, Errors in the power loss measured in clockwise and anticlockwise
rotationaI magnetisation, Part 2; Physical phenomena, lEEE Proceedings, Science,
Measurement & Technology, Vol. 153 (4), pp. 152-157, Dol:10.1049/ip- smt20o5oo73.
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tB10] Zurek S., Meydan T.,2006, A novel copacitive flax density sensor, Sensors and Actuators
A-Physical, V ol. 1 29 (1 -2), pp. 121 -125, DOl: 1 0. 1 01 6/j.sna.2005. 1 1 .027.

tB11] Zurek S., Marketos P., Meydan T., Moses A. J., 2005, lJse of novel adaptive digitat feedback
for magnetic measurements under controlled magnetżing conditions, lEEE Transactions on
Magnetics, Vol. 41 (1 1), pp. 4242-4249, DOl: 10.U09/[MAG.2OO5.85443B.

tcl] Zurek S., 2018, Systematic measurement errors of local B-coik due to holes, Przegląd
Elektrotechniczny, R. 94, NR 3/2018, pp.6-12, DO1:10.1 5199/41.2018.03.02.

IC21 Zurek S., 2017, Practical implementation of universal digital feedback for characterbation of
soft magnetic materials undei controlted AC waveforms, Przeglqd Elektrotechniczny, R. 93
NR7 /2017 , pp. 16-21, DOlrl0.1 5199/48.2017.07,05.

tCa] Zurek S., 2017, Example of vanishing anisotropy at high rotational magnetisation of grain-
oriented electricąl stee|, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93 NR 7/2017, pp. 13-15, Dol:
1 0.1 5199 / 48.2017 .07 .04.

tC4] Zurek S., 2015, Qualitative 3D FEM study of B and H distribution in circular isotropic
samples for two-dimensional loss measurements, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91 NR
12/2015,201 5, pp. 43-48, DOl:10.1 5199/48.2015.12,09

tCs] Somkun S., Moses A. J., Zurek S., Anderson P.l., 2009, Development of an induction motor
core modelfor measuring rotational magnetostriction under PWM magnetisation, Pzegląd
Elektrotechniczny, Nr 1/2009 pp. 103-107.

tC6] Zurek S., 2009, Static and dynamic rotational /osses in non-oriented electrica! steel,

Przegląd Elektrotechniczny, Nr 1/2009, pp. 89-92.

lC7] Zurek S., Rygal R., Soinski M., 2009, Asymmetry of magnetic properties of conventional
grain-oriented electrical steel with relation to 2D measurements, Pzegląd
Elektrotechniczny, Nr 1/2009, pp. 16-19.

ICB] Zurek S., Moses A.J., 2005, Adaptive iterative digital feedback algorithm for measurements
of magnetic properties under controlled magnetising conditions over a wide frequency
range, Pzegląd Elektrotechniczny, Nr 12/2005, pp.5-B.

WŚród przedstawionych prac, wchodzących w skład cyklu zgłoszonego przez Habilitanta,
aŻ 11 arĘkułów zostało opublikowanych w czasopismach indeksowanych, w bazie Journal
Citation Reports (JCR), co stanowi 58o/o artykułów zamieszczonych w wykazie. Sumaryczny
współczynnik wpływu czasopism lmpact Factor (/Ę, dla publikacji z listy /CR wymienionych
w osiągnięciu, wynosi 12,50 (uwzględniając udział procentowy Habilitanta 8,424).

Sumaryczna liczba punktów wszystkich publikacji zestawionych w osiągnięciu, zgodnie
z wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
WyŻszegio, jest równa 294 (uwzględniając udział procentowy Habilitanta: 207). Analiza
cytowań publikacji, wchodzących w skład cyklu, przeprowadzona w oparciu o bazę Web of
Science Core Collecfion wynosi 189 (z wyłączeniem autocytowań). lndeks Hirscha według bazy
Web of Science dla zgłoszonych w zbiorze publikacji wynosi 9. Biorąc pod uwagę powyzsze
wqkaŹniki stwierdzam, ze pod względem biblio-metrycznym, dorobek publikacyjny__.
Habilitanta stanowiący Jego osiągniecie naukowe jest wyróżniający.
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3.2. Charakterystyka i ocena meryŃoryczna ,,Osiągnięcia naukowego" 

J

Osiągnięcie naukowe pt. ,,Charakterystyka blach elektrotechnicznych w warunkach
przemagnesowania jedno- i dwuwymiarowego", zostało przedstawione w monografii i 19

artykułach. Głównym składnikiem ocenianego osiągniecia dr. inż. Stanisława Zurka jest

napisana przez Niego monografia ,,Characterisation of soft magnetic materials under
rotational magnetisation" wsparta przez 19 artykułów. Artykuły zostały zestawione w dwóch
grupach oraz ponumerowane, w odwrotnym porządku chronologicznym. Pienłszą z grup
stanowią artykuły znajdujące się na liście czasopism JCĘ drugą artykuły z poza listy JCR.

Omawiając swoje prace Habilitant zestawił je ze względu na zawartość merytoryczną.
Tematyka badań przedstawiona w cyklu publikacji zawiera wybrane oryginalne

osiągnięcia naukowe, które są kontynuacją i istotnym lozszerzeniem badań realizowanych
przez Kandydata w rozprawie doktorskiej oraz w projektach badawczych i pracach dla

przemysłu. Autor koncentruje się głównie na tematyce dotyczącej własności blach
elektrotechnicznych w warunkach przemagnesowania jedno- i dwuwymiarowego oraz
roauiązań pomiarowych, zltliązanych z niepewnością pomiarową poszczególnych
komponentów, metody bezpośredniego pomiaru pól magnetycznych. Osiągnięcia naukowe
Habilitanta, zawarte w przedstawionym do oceny cyklu publikacji, można pogrupować
wedłu g następujących za gad nień, sform ułowa nych przez Kandydata:

(a) Charakterystyki materiałowe - wygenerowanie danych materiałowych i udostepnienie
ich w literaturze tematu.

- charakterystyki blach elektrotechnicznych w warunkach przemagnesowania
obrotowego 2D, z kształtowaniem kołowego hodografu 8 lub H, ze szczególnym
uwzg lęd nieniem kontrolowanych d uzych a m pl itud wymuszenia,

- charakterystyki blach elektrotechnicznych w innych wybranych warunkach
przemagnesowania 2D (np. 1D wykonanych pod dowolnym kątem w jazmie 2D),

- analiza globalnych i lokalnych charakterystyk blach elektrotechnicznych różnych
gatunków ze szczególnym uwzględnieniem własności 1D i 2D oraz anizotropii
ma g netycznej bada nych materiałów.

(b) Techniki pomiarowe - udoskonalenie i ograniczenie błędów pomiarowych.
- udoskonalenie technik pomiarowych przy przemagnesowaniu 2D z kontrolą kształtu

przebiegów,

- analiza niepewności pomiarowych czujników B i H.

- propozycja aparatu do pomiarów własnoŚci magnetycznych w kontrolowanych
warunkach przemagnesowania 1D i 2D. \

Pierwszy kierunek badań związany jest z badaniami dotyczącymi charakterystyk
materiałowych. Wyniki badań charakterystyk blach elektrotechnicznych przy
przemagnesowaniu 2D, w kontrolowanych warunkach przemagnesowania obrotowego
kołowego B do amplitudy 2,0 T i kołowego H do 40 kA/m, zostaĘ opublikowane w pracach

samodzielnych Habilitanta [A1, 84, C3, C6] oraz dwóch współautorskich [B5, B7l, Otrzymane
charakterystyki blach elektrotechnicznych pzeprowadzone dla tak dużych amplitud

fiednocześnie B i H) zostały po raz pienłszy udostępnione w literaturze.
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W Pracach [A1, C7] Autor skoncentrował się na pomiarach i zaprezentowaniu
magnetycznych charakterystyk blach elektrotechnicznych przy przemagnesowaniu 1D

Po\rzez przyłoŻenie wymuszenia 2D. Kandydat wykazał, ze istnieje mozliwość eliminacji
kosztownego cięcia próbek pod wieloma kątami poprzez uzyskanie własności magnetycznych
1D Pzez pzyłożenie kontrolowanego wymuszenia 2D. Otrzymane wyniki, pozwoliły na
skatalogowanie problemów antiązanych z błędami pomiarowymi tego typu metod.

W Publikacjach [A1, C5] przedstawiono wpływ globalnego i lokalnego przemagnesowania
na magnetostrykcję w obwodzie magnetycznym silnika indukcyjnego. Habititant wykazał, ze
w większoŚci objętoŚci obwodu magnetycznego, stojana silnika indukcyjnego występuje

Przema§nesowania obrotowe o róznym stopniu eliptyczności, a także wskazał na związek
przemag nesowa nia obrotowego z ma g netostrykcją materiału.

W drugim obszarze badań znalazĘ się koncepcje udoskonalenia technik pomiarowych. W
Pracach [A1, 811, C2, C8] przeprowadzono analizę skuteczności cyfrowego spzęzenia
zwrotnego. Kandydat zaproponował oryginaIny algorytm iteracyjnego cyfrowego
sPrzęzenia zwrotnego i wykazał, że pozwala on na uzyskanie kontrolowanych przebiegów w
bardzo szerokim zakresie wymuszeń: kontroli przebiegów 8 i H, dowolnego kształtu,
szerokiego spektrum częstotliwości oraz dla jednoczesnych wielokanałowych wymuszeń
(dwu- i trójfazowych,2D,3D). W pracach [A1, C2] zaproponował uogólnienie implementacji
iteracyjnego sprzęzenia zwrotnego dla dowolnego systemu magnesującego i języka

Programowania oraz wskazał na warunki stabilności, oraz metodologię uzyskania optymalnej
wartości wzmocnienia pętli sprzęzenia.

W Pracach [A1, 81, 83, B8, 89, C1, C7] Autor wykonał jakościową i ilościową analizę
błędów Pomiarowych czujników. Wskazał na czynniki, które wpływają na niedokładności
Pomiarowe przy stosowaniu poszczególnych czujników. Autor zaproponował autorskie
modele matematyczne i badania eksperymentalne, za pomocą których dokonał ilościowego
okreŚlenia,niepewności i błędów pomiarowych dla poszczególnych czujników B i H oraz do
ich współpracy podczas przemagnesowania obrotowego fiak równiez 1D i uogólnionego 2D).

W PracY [A1, B10] zaproponował nowy typ czujnika do pomiaru B, którego mozna
zastosowaĆ w systemach pomiarowych zarówno przy przemagnesowaniu 1D jak i 2D. W
swojej obszernej monografii [A1] Kandydat opracował i wdrożył nowy typ czujnika H
wYkonanego w technologii obwodów drukowanych, Autor zaproponował nowy typ cewki H
umozliwiający eliminację błędów, wynikających z niepożądanych komponentów gradientów
stYcznego i normalnego H przy powierzchni próbki. Zaletą opracowanych czujników jest ich
uniwersalnoŚĆ, czujniki tego typu mogą być wykorzystane w systemach pomiarowych
zarówno przy przemagnesowaniu 1D,2D jak i 3D.

W Publikacjach [A1, 82, C4] Autor pzeprowadził analizę efektywności ekranów
magnetYcznych, stosowanych w pomiarach własnoś ci przy przemagnesowaniu obrotowym.
Kdndydat wykazał, ze ekrany magnetyczne równolegle do powierzchni próbki działają zbyt
selektywnie,aby mozna było je zastosować do szerokiego zakresu warunków
przema9nesowania. Habilitant zaproponował oryginalny Vp ekranu ,,pionowego'',
wYkazujący lepsze parametry pracy od wcześniejszych prezentowanych w literaturze.
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Kandydat w swojej obszernej monografii [A1] wykazał, że wiele niepewności
pomiarowych mozna albo skutecznie ograniczać poprzez bardziej precyzyjne wykonanie
aparatu pomiarowego, albo wykonaĆ oszacowanie ilościowe, umozliwiające znacznie
pełniejsze zdefiniowanie budzetu niepewności pomiarowej [Bl-B3, B8, 89, 811, C1, C2, CĄ,

C7]. Autor dokonał analizy problematyki dokładności pomiarów własności magnetycznych na

próbkach kwadratowych i dyskowych w jarzmach do pomiaru 2D, na podstawie danych
literaturowyćh i badań własnych. W monografii [A1] Kandydat sformułował konieczne do
spełnienia wymagania dla nowego aparatu pomiarowego w kontrolowanych warunkach
przemagnesowania 2D (jak rowniezlD). Autor dokonał syntezy aparatu pomiarowego [A1]

pozwalającego na pomiary własnoŚci magnetycznych w dowolnych warunkach
przemagnesowania 1D (np. osiowego) lub 2D (np. obrotowego kołowego lub eliptycznego),
na próbce dyskowej. System pomiarowy wykorzystujący jarzmo pomiarowe tego typu
pozwala na kompleksowe badania anizotropii blach elektrotechnicznych dla bardzo duzych
amplitud wymuszenia (rzędu 2,0 T), bez konieczności wycinania pasków próbek pod wieloma
kątami.

Wyniki przeprowadzonych badań i analizzawartych w pzedstawionym zbioęe publikacji
jako osią9nięcie naukowe ,,Charakterystyka blach elektrotechnicznych w warunkach
przemagnesowania jedno- i dwuwymiarowego" w większości przypadków posiadają aspekty
praktyczne i zostały zweryfikowane eksperymentalnie, także w warunkach przemysłowych.
Nalezy zauważyĆ, ze większość przedstawionych publikacji przenika się tematycznie i dotyczy
więcej niz jednego głównego kierunku badań. Kompleksowe zestawienie ich przez
Kandydata, składa się na jedno całościowo spójne osiągnięcie naukowe.

3.3. Podsumowanie oceny,,Osiągnięcia naukowego"

Podsumowując uważam, że przedstawione powyzej osiągnięcie naukowe pt.

,,Charakterystyka blach elektrotechnicznych w warunkach przemagnesowania jedno,
i dwuwymiarowego", spełnia wymogi art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. ze zmianami
wprowadzonymi Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (oraz poźniejszymi), i wnosi znaczny wkład
Ha bi Iitanta w rozwój dyscyp liny Elektrotech nika.

4. Ocena pozostałych osiągnięć świadczących o istotnej aktywności
naukowej Habilitanta

4. 1. Charakterystyka dorobku publikacyjnego

Dorobek naukowy dr. inż. Stanisława Żurka, po uzyskaniu w 2005 r. stopnia doktora,
jest znaczący i wyraza się dużą liczbą publikacji, opracowań wykonywanych w ramach
ekspertyz, wzoru przemysłowego, uzyskanych i zgłoszonych patentów. Na dorobek ten
składa się m.in.: (a) ponad 60 publikacji obejmujących artykuły naukowe dotyczące różnych
zagadnień magnetyzmu, które zostaŁy opublikowane w uznanych czasopismach m.in.: w IEEE

Transactions on Magnetics - 9 artykułów, 6 publikacji w Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, po 3 artykuły w: lET Science, Measurement and Technology, lnternational Journal
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of Applied Electromagnetics and Mechanics, Sensors and Actuators A; Physical, Journal of
Electrical Engineering - Elektrotechnicky casopis, 16 publikacji w Przeglądzie
Elektrotechnicznym, po 1 publikacji w: IEEE Sensors Journal, Journal of Optoelectronics and

Advanced Materials, Scientific Research of the lnstitute of Mathematics and Computer
Science oraz 5 publikacji w Transformers Magazine (b) 5 patentów w tym 1 samodzielny oraz
7 zgłoszeń patentowych w tym 2 samodzielne; (c) wzór przemysłowy; (d) 2 pozycje dotyczące

opracowań wykonywanych w ramach ekspeĘz. Nalezy jednak dodać, ze w wielu publikacjach

Habilitant występuje jako ich współautor. Kandydat nie określił swojego udziału

merytorycznego w przypadku publikacji współautorskich, współautorskich zgłoszeń
patentowych i patentów, a także uzyskanego współautorskiego wzoru przemysłowego, stąd

trudno o ocenę Jego wkładu w ich realizację, nie mniej stanowią o zakresie podejmowanych

aktywności naukowych.

O pozycji Kandydata oraz jego rozpoznawalności w środowisku naukowym moze świadczyć

duza liczba wykonanych recenzji aĘkułów (67), zgłaszanych do renomowanych czasopism

naukowych o zasięgu międrynarodowym, _lakich jak |EEE Transactions on Magnetics - 27

recenzji, po 3 recenzje dla czasopism IEEE Magnetics Letters, lnternational Journal of Applied

Electromagnetics and Mechanics oraz lET Science, Measurement and Technology, Przegląd

Elektrotechniczny - 15 recenzji, lET Electric Power Applications - 7 recenzji, po 2 recenzje dla

czasopism lET Circuits, Devices and Systems, lET Generation, Transmission & Distribution,

lnternational Conference on Magnetism, Facta Universitatis-Series Electronics arid Energetics oraz

1 recenzji dla Electronics Letters.

Całkowity współczynnik wpływu IF, dla czasopism opublikowanych pzez Kandydata,

liczony zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 33,45, a liczba punktów MNiSW jest równa

719,Baza Web of Science Core Collection indeksuje 39 pozycji (stan na dn.2019.03.29), które

zostały zacytowane 229 razy, w tym 189 bez autocytowań, podczas gdy baza Google Scholar
indeksuje 79 pozycji cytowanych 5O6 razy. Tak aruany indeks Hirsha Kandydata wgbazy Web of
Science jest równy 9 oraz 12 dla pozycji indeksowanych w bazie Google Scholar (stan na dn.

2019.03.29).

4.2.Udział w projektach naukowo-badawczych i pracach realizowanych
w ramach współpracy z przemysłem

Wyniki badań przedstawionych w publikacjach są ściśle powiązane z realizowanymi przez

Habilitanta projektami badawczymi oraz pracami we współpracy z przemysłem. W ramach
prowadzonej działalności naukowej Kandydat uczestniczył jako wykonawca w realizacji dwóch
projektów badawczych, które rozpoczęły się przed uzyskaniem stopnia doktora:

- Measurement ąnd prediction of magnetic properties of wound cores under distołted flux

. at medium frequency (GR/R82869/01)- projekt obejmujący badania własności

magnetycznych rdzeni toroidalnych. W ramach projektu Kandydat zaprojektował i

wykonał program komputerowy sztucznej sieci neuronowej w środowisku Lab VIEW.

Program ten został udostępniony innym uzytkownikom środowiska Lab V|EW i na

Strona 7 z t0

Q§&- ,.L.9,,



przestrzeni lat został użfi przez ok.500 osób z róznych ośrodków w świecie, okres
realizacji 2004 - 2005,

- A unified approach to characterisation of energy efficient soft magnetic materials
(EPIC518616/1) - projekt poświęcony badaniom nad udoskonaleniem własności
magnetycznych blach elektrotechnicznych w kierunku zwiększenia sprawności
energetycznej, okres realizacji 2OO4 - 2Q08,

Habilitant kierował wspólnymi badaniami porównawczymi w zakresie pomiarów stratności

obrotowej, wykonanymi w Wolfson Centre for Magnetics (Wielka Brytania) oraz lstituto
Nazionale di Ricerca Metrologica (Włochy), prowadził badania w Cardiff University dla firmy
Megger lnstruments w zakresie dokładności pomiaru przy uĄciu cę9 pomiarowych, obecnie
kieruje pracami rozwojowymi i projektami badawczymi na stanowisku Head of Research and
lnnovation w firmie Megger lnstruments, w ramach wykorzystania technologii
elektroma g netycznych do pom ia rów elektrycznych.

Habilitant jest także autorem oryginalnych projektów i konstrukcji wdrozonych głównie
w urządzenia produkowane przezfirmę Megger lnstruments tj.:

- obwodu magnetycznego duzego elektromagnesu (waga około 1 tony) do
term om a g n etyczn eg o wyżarzania ta śm na n o krysta l icznych,

- zintegrowanej głowicy cę9 pomiarowych 
,(zawierającej 

przekładnik napięciowy
i prądowy oraz ekran magnetyczny pomiędzy'nimi) produkowanej pzezfirmę Megger
lnstruments do pomiaru rezystancji elektrod uziemiających oraz autorski algorytm
matematyczny, do korekty błędów pomiarowych wdrozony w urządzeniu DET14C,

- serii transformatorów wysokonapięciowych (5-15 kV) wdrozonych w probierczych
przetwornicach impulsowych o duzej stabilności napięcia vqyjścia (10 ppm),

uzywanych w przenośnych miernikach rezystancji izolacji produkowanych przez firmę
Megger lnstruments,

- miniaturowych transformatorów probierczych (600-1000 V) wykonanych w technologii
obwodów drukowanych wdrozonych, w mniejszych instrumentach pomiarowych
produkowanych przez firmę Megger lnstruments, których konstrukcja jest
przedmiotem przyznanego patentu GB251 701 5,

- obwodu magnetycznego nagrzewnicy indukcyjnej do nagrzewania zbiornika
probierczego, wdrożonego w firmie Megger lnstruments, w instrumencie OTD do
pomiarów jakoŚci oleju transformatorowego metody kąta stratności tangens delta.

Rozwiązanie łączy zwiększoną jednorodność rozkładu temperatury podczas
nagrzewania i mozliwoŚĆ chłodzenia po zakończonym pomiarze; konstrukcja jest
przed miotem uzyskanego patentu GB253967 4,

- autorskiej metody obliczeniowej rozkładu temperatury podczas nagrzewania
i chłodzenia zbiornika probierczego,

systemu wykorzystującego autorski algorytm iteracyjnego cyfrowego sprzężenia

zwrotnego do pomiarów własności magnetycznych materiałów magnetycznie

miękkich na podstawie międzynarodowej normy.
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4.3. Członkostwo w organizacjach oraz towarrystwach naukowych, udział w komitetach
organizacyjnych konferencji naukowych

Ha bi l ita nt jest człon kiem dwóch orga nizacji i towa rzystw n au kowych, tj.:

- IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics Engineers) od 2000 r., od 2O1O r. - Senior

Member.

- lET (lnstitution of Engineering and Technology) od marca 2019 r.

Kandydat uczestniczył w organiz.ącji trzech konferencji naukowych tj.: Solt Magnetic
Materials w 2007 r. w Cardifl Electromagnetic Nondestructive Evaluation Workshop w 2007 r.,

w Cardiff, lnternational Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement ąnd Testing

w 2008 r,, w Cardiff.

Habilitant jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Electrical Engineering and
Power Engineering , a tal<że był edytorem wydania NR 1/2009 Przeglądu Elektrotechnicznego.

4.4. Podsumowanie oceny aktywności naukowej Kandydata

Przedstawiony powyzej łączny zbior publikacji oraz opracowań naukowych, udział

w projektach badawczych oraz realizowanych pracach we współpracy z przemysłem,

uczestnictwo w konferencjach naukowych, członkostwo w Komitetach Organizacyjnych
konferencji, a także członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych pozwalają

mi stwierdzić, że przedstawiony powyzej dorobek naukowy HabilitanĘ świadcry o Jego
istotnej aktywności naukowej, o której mowa w art. 16, ust.2 Ustawy oraz w Rozporządzeniu

Ministra Nauki i Szkol nictw a Wyzszego z dn. 1 września 201 1 r.

5. DziałaIność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna

DziałalnoŚĆ dydaktyczn ą Dr. inż. Stanisława Żurka można podzielić na dwa etapy tj.: etap,

w którym Kandydat pracował na Uniwersytecie w Wolfson Centre for Magnetics oraz okres,

w którym Kandydat jest zatrudniony w firmie Megger lnstruments.

Podczas pracy w Cardiff University, w latach 2002-2008, Habilitant był opiekunem 10

polskich studentów odbywających staż w Wolfson Centre for Magnetics, w ramach
europejskiego programu Erasmus, z których 5 kontynuowało edukację w Wolfson Centre for
Magnetics i uzyskało stopień doktora. W trakcie realizacji doktoratu w Cardiff University
Kandydat prowadził zajęcia, w laboratoriach z zakresu elektroniki i teorii sterowania. W latach

2007-2008 był promotorem pomocniczym dla Sakda Somkun, który obronił rozprawę
doktorską nt.: Magnetostriction and magnetic anisotropy in non-oriented electrical steels and
stator core laminations. Autor był takze promotorem pomocniczym na stopień Bachelor of
Science.

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze po zmianie miejsca zatrudnienia Kandydat kontynuuje

działalność dydaktyczną. Od 2008 roku jest mentorem dla 4 pracowników działu
projektowego firmy Megger lnstruments, studiujących w Greenwich University i Open

University, a od 2013 roku prowadzi szkolenia dla nowych pracowników działu projektowego

firmy Megger lnstruments z zakresu produkowanych instrumentów pomiarowych

i uzywanych technologii.

Strona 9 z 10

9rlr"ł u,l"&



Kandydat aktywnie uczestniczy w działaniach organizacyjnych i popularyzująęych naukę.

W 2007 roku przetłumaczył na język angielski Polską Normę PN-T-06580-1 Ochrona pracy
w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz dla
Centrum Szkolenia Studyjnego, Departamentu Administracji Publicznej we Włoszech. Od
2012 roku jest pomysłodawcą i naczelnym edytorem portalu Encyclopedia-Magnetica.com
zajmującego się teorią i praktyką zastosowań elektromagnetyzmu. W ramach

popularyzoWania nauki Kandydat opracował ksiązkę do nauki języka angielskiego, pt.

Błyskawiczny angielski w praktyce, ISBN 978-83-63435-45-5. Obecnie Habilitant w firmie

Megger lnstruments kieruje pracami rozwojowymi i projektami badawczymi w ramach

wykorzystania technologii elektromagnetycznych do pomiarów elektrycznych.

W podsumowaniu powyzszego fragmentu opinii dotyczącego działalności dydaktycznej

i organizacyjnej oraz popularyzującej naukę stwierdzam, że Kandydat w wystarczającym
stopniu spełnia kryteria określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki
iSzkolnictwa Wyższego, w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się

o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

6. Podsumowanie i konkluzja oceny

Uwazam, że przedstawiony przez dra Stanisława Żurka jednotematyczny cykl

publikacji pod tytułem ,,Charakterystyka blach elektrotechnicznych w warunkach

przemagnesowania jedno- i dwuwymiarowego", spełnia wymogi ań. 16 Ustawy o stopniach

naukowych itytule naukowym, oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca

2003r. ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia'18 marca 2011 r. oraz późniejszymi

zmianami, iwnosi znaczny wkład Autora w rozwój dyscypliny Elektrotechnika.

Analiza dorobku naukowego, niewliczonego do głównego ,,osiągnięcia naukowego",

wskazuje na wysoką aktlnrność naukową Kandydata w rozumieniu w/w, Ustawy

i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego zdnia 1 września 2011 r.

Podsumowując. stwierdzam, że osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz

aktywność organizacyjha dra inz. StanisławaŻurka spełniają wymogi Ustawy z dnia 14 marca

2003 r. z późniejszymi zmianami.

Przychylam się do poparcia wniosku o nadanie dr. inż. Stanisławowi Źurkowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,

w dyscyplinie Elektrotechnika.

4brło 1^l*rft^k
iy""""",

/Dr hab. inż. Dorota Stachowiak/
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