
dr hab. Barbara Sylwester Wroclaw, 17.11.2020
Zaktad Fizyki Storica CBK PAN
ul. Kopernika 11
51-622 Wroclaw

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Mikuty: ,,Modelowanie
struktury i kinematyki petli rozbtyskowych na podstawie obserwacji
IRIS"

Recenzowana rozprawa doktorska mgr K. Mikuty stanowi kontynuacje,
a zarazem rozszerzenie badah naukowych przedstawionych w pracy
opublikowanej w 2017 r. w czasopismie ApJ, w ktorej doktorantka jest
pierwsza, autarky. Rozprawa jest poswiecona analizie petli
zawieraja.cych chtodna^ plazme rozblysku klasy M6.5 z 22.06.2015
-18:23 UT (SOL2015-06-22118:23). Rozbfysk miat miejsce w okolicy
srodka tarczy stonecznej, byt arkadowy i trwat ~2 godzin (krzywa
blasku GOES). Analiza zostala przeprowadzona gtownie w oparciu o
dane uzyskane za pomoca. przyrz^du IRIS (Interface Region Imaging
Spectrograph): tzn. widma Mg II h i k wykonane przy uzyciu
spektrografu (SG) oraz obrazy obszaru aktywnego uzyskane za
ponnoca^ SJI (slit-jaw image). Szczegotowo zbadano profile linii h Mg II
obserwowane wzdtuz osi wybranych do analizy petli. Petle
obserwowane byty w roznych momentach fazy zaniku tego rozblysku.

Dwa pierwsze rozdziafy rozprawy poswiecone sâ  opisowi petli
rozbfyskowych oraz uzywanych danych obserwacyjnych. Zawierajg^
rowniez prezentacj? instrumentow, za pomoca. ktorych uzyskano
wykorzystane w pracy obserwacje.

Rozdziat (3) poswiecony jest wyznaczaniu predkosci sptywu plazmy ze
szczytu petli wzdtuz jej nog (wzdtuz linii widzenia, LOS). Przedstawia
on wyniki zawarte we wspomnianej juz opublikowanej w ApJ pracy
(Mikuta i in., 2017). Badania przeprowadzono dla dziewieciu petli
obserwowanych podczas fazy zaniku rozbtysku.
Nalezy zwrocic uwage, ze analiza prowadzona byta dla dwoch modeli:
klasycznego (jedna chmura, tzw. cloud model, CM) oraz multi-cloud-
model (MCM, dla dwoch chmur). Wyniki przedstawiono w dodatku (B).
Pokazano zmiany predkosci LOS oraz mikroturbulencji, a takze
wyznaczone grubosci optyczne i funkcje zrodta w punktach
pomiarowych umiejscowionych wzdtuz badanych chtodnych petli
rozbtyskowych. Porownano wyniki modelowania z wykorzystaniem
klasycznego modelu CM oraz modelu MCM dla dwoch chmur.



Interesuja^cy jest wynik, wykazuj^cy ze otrzymane grubosci optyczne
dla jednej z chmur w modelu MCM, 53 we wszystkich przypadkach
(petlach i punktach pomiarowych) bardzo mate (I < 1), zas w
pozostatych przypadkach na ogot jest odwrotnie.
Autorka nie komentuje szczegotowo rezultatow analizy
prezentowanych w tym rozdziale, lecz stwierdza, ze otrzymane wyniki
,,S3 zgodne z przyjqtym powszechnie modelem sptywu plazmy w
petlach". (Bez odnosnika do literatury.)

W rozdziale (4) autorka prezentuje wyniki analizy geometrii (ksztattu i
nachylenia) badanych petli rozbtyskowych. Zostata w nim
przedstawiona technika rekonstrukcji lokalizacji chtodnych petli
rozbtyskowych na tarczy Storica oraz metoda wyznaczania ich
,,prawdziwego" ksztattu na podstawie obrazow. Otrzymane wyniki
pokazuj% ze obserwowane podczas fazy zaniku rozbtysku petle 53
dose mocno nachylone do powierzchni Stohca. Szkoda, ze autorka
pomineta w pracy wyjasnienie, na czym polega problem z
wyznaczeniem poprawnej geometrii w przypadku petli G.
Najciekawsze do analizy wydaja^ sie te petle, dla ktorych punkty
pomiarowe znajduj^ sie po obu stronach szczytu petli (p§tle C, D i G).
Stabym punktem rozdziatu (4) jest niedostateczna uwaga poswiecona
spetnieniu zatozen przyjetych podczas rekonstrukcji geometrii petli
(tzw. formuta transformacyjna). Na podstawie przedstawionych w tym
rozdziale rysunkow wydaje sie, ze dla petli C, D, E oraz H nie jest
spetniony warunek symetrii wzgledem osi centralnej.

W rozdziale (5) autorka wykorzystuje wyznaczone rzeczywiste ksztatty
i orientacje petli do okreslenia rzeczywistych/prawdziwych predkosci
sptywu plazmy. Potwierdzone zostaty wyniki wczesniejszych badah
wskazuj^cych na to, ze predkosci sptywu materii 53 najmniejsze w
szczytach analizowanych petli, a ich wartosci rosna^ w miare zblizania
sie do stop/zakotwiczen petli. Porownano rowniez wyznaczone
predkosci z predkosciami, jakie na danej wysokosci wystepowatyby w
przypadku swobodnego spadku. Stwierdzono, ze w wiekszosci
przypadkow predkosci rzeczywiste sq mniejsze od predkosci
swobodnego spadku w danym miejscu. W przypadku obliczeh dla
modelu klasycznego CM sytuacja taka ma miejsce zawsze, w
przypadku modelu MCM zawsze dla jednej chmury. Warto chyba
przeprowadzic pogtebion^ analize dla petli A, gdzie dla wszystkich
punktow pomiarowych w przypadku modelu MCM, otrzymane
predkosci rzeczywiste dla jednej z chmur sq znacznie wyzsze od
predkosci odpowiadaj^cych swobodnemu spadkowi (o -50 km/s).



Rozprawe koriczy rozdzial zatytutowany ,,Podsumowanie i wnioski
kohcowe". Moim zdaniem rozdziat ten jest zbyt powierzchowny i zbyt
krotki. Cata rozprawa zawiera 197 stron, a ten wazny rozdziat bed^cy
jej ukoronowaniem jedynie 3.5 strony.

Uwagi do omawianej pracy 53 nastepuj^ce:

W pracy jest wiele rysunkow, jednakze nie zawsze znajduj^ one
miejsce wewn^trz lub w poblizu stowarzyszonego tekstu, co bardzo
utrudnia sledzenie poszczegolnych krokow rozumowania autorki. Nie
widza.c bezposrednio odpowiednich wykresow, czytelnik moze czuc
sie momentami zagubiony.
Rozprawa bardzo zyskataby, gdyby w rozdziatach dotycz^cych analizy
ograniczyc Nose zamieszczonych rysunkow i tabel. (W pracy
umieszczono 41 tabel oraz 113 rysunkow.) Nie wydaje sie niezbedne
prezentowanie wszystkich rysunkow i tabel dla wszystkich petli, a tym
bardziej umieszczanie czesci z nich w dodatkach. Prezentacja
graficzna wynikow zajmuje objetosciowo zbyt duza^ czesc rozprawy.

Chciatabym uzyskac od autorki uzasadnienie uzywania sformutowania
faza gradualna. Jest to typowy anglicyzm, dopuszczalny w stowniku
PWN, ale w kontekscie heliofizycznym raczej uzytabym innego
okreslenia np. faza zaniku, faza stopniowego/tagodnego lub
powolnego zaniku.

Prosze doprecyzowac, co autorka miata na mysli pisz^c na str. 27: ,,lm
chromosfera jest silniejsza, tym wi$ksza emisja w profilu linii." oraz
jak rozumiec stwierdzenie na str. 159 ,,B/orac pod uwagq jakosc
dopasowania teoretycznego profilu linii Mg II h do obserwowanego
lepsze wyniki uzyskano stosujqc model dwoch chmur".

W rozprawie nie wykorzystano do analizy obserwacji dostepnych i
(chyba) czesciowo zredukowanych dla silnego rozbtysku klasy X1 z
29.03.2014 (SOL2014-03-29117:48) z pracy Mikute i in. 2017.
Zapewne porownanie rezultatow analizy przeprowadzonej dla roznych
rozbtyskow wzmocniloby wartosc uzyskanych wynikow.

1

Doktorantka raczej marginalnie potraktowata analize niepewnosci
obarczaj^cych uzyskanne wyniki. Analiza btedow pojawia sie
czesciowo w rozdziale (3), poswieconym modelowaniu kinematyki
chtodnych petli z wykorzystaniem modelu CM oraz modelu MCM dla
dwoch chmur. Dla kazdej petli podane 53 2 tabelki odpowiadajqce obu
modelom (CM oraz MCM) zawieraj^ce odchylenia standardowe, lecz



podczas dyskusji dla poszczegolnych petli wptyw niepewnosci nie jest
omawiany. Nie znalaztam zadnego komentarza do wynikow zawartych
w tych tabelach. Jedyne zdanie na sir. 96 podsumowuj^cej ten
rozdziat informuje, ze ,,wartosci tych parametrow charakteryzujq si$
duzq doktadnosciq".

Wydaje sie, ze w rozprawie autorka w niedostatecznym stopniu
wykorzystuje wyniki uzyskane podczas analizy. W szczegolnosci nie
porownuje wynikow otrzymanych dla petli obserwowanych w tym
samym (lub prawie tym samym) czasie podczas fazy zaniku (petla A i
B oraz petle C, D i E).

Praca zawiera wiele btedow stylistycznych, redakcyjnych i niezbyt
fortunnych sformutowah. Niektore z nich to:
s.15: parowanie eksplozywne
s.18: gestosc petli wyrazona w [g]
s.38: zmiany przepustowosci w czasie
s.39: stuzy do pomiarow iradiancji EUV (anglicyzm, ale czy nie
powinno bye irradiancji?)
s.50: w podpisie do rys 2.13: biaty prostok^t, a jest biafy kwadrat
s.72: wartosci obliczone tym modelem
s.124 i 128 w tekscie podano inne wartosci k^ta (3 niz w tabelach 4.7
oraz 4.8 (str. 128 oraz 132)
s.139: ze klasycznego, ze predkosci^
s.161: przesuniecia dopplerowskie komponentu emisyjnego
s.144: brak oznaczenia wierzchotka T na rys. 5.6, chociaz jest do
niego odniesienie w tekscie oraz powinno bye pqtli B zamiast p$tli C
s.156: pojawia si? zwiekszenie predkosci

Miejscami niezbyt staranna redakcja to stabosc rozprawy.

Autorka przyktada zbyt mata^ uwage do literatury tematu opublikowanej
w trakcie ostatniej dekady, gdyz tylko -1/3 (sposrod prawie 150 pozycji
do ktorych 53 odniesienia w spisie literatury) powstato po 2010 r.

Wymienione niedocia.gniecia (redakcyjne i inne) nie dyskwalifikuj^
jednak przedstawionej pracy jako rozprawy doktorskiej.

W konkluzji stwierdzam, ze mgr Katarzyna Mikuta wykazata dobre
opanowanie naukowego warsztatu badawczego i umiejetnosc
postugiwania sie nim. Zawartosc przedstawionej rozprawy doktorskiej
wskazuje, ze autorka potrafi poslugiwac sie zaawansowanymi
technikami numerycznymi oraz wykazuje odpowiednie zrozumienie



podjetej tematyki badawczej. Material obserwacyjny uzyty do analizy
zostat poprawnie zredukowany, opracowany i zinterpretowany.

Uwazam, ze omawiana praca spetnia ustawowe i zwyczajowe
wymagania stawiane pracom doktorskim i stanowi dostateczna.
podstawe do ubiegania sie o uzyskanie stopnia doktora.

W zwi^zku z tym wnosz$ o dopuszczenie mgr Katarzyny Mikuty
do publicznej obrony przedtozonej rozprawy doktorskiej.

^J^
Barbara Sylwester


