
Prof. dr hab Bogdan T. Maruszewski
Poitechnika Poznaflska
Instytut Mechaniki Stosowanej

Poznafi.z4. 07.2Ol2 r.

Opinia
o pracy habilitacyj nej , dzialalno6ci naukowej , dydaktyc znq i organizacyjnej

dr. Jerzego Pawta Nowackiego dotycz4ca postgpowania habilitacyjnego
wszczgtego w dniu 13 lutego 2OI2 roku w dziedzinie nauk technicznych w

dyscypliie mechanika

1. Wstgp

Dr Jerzy Pawet Nowacki ukoficzyl studia wylsze w 1970 roku na Wydziale
Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego jako magister
matematyki. Stopiefr doktora nauk technicznych uzyskatw 1976 roku w
Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Bezpo6rednio po ukoflczeniu studi6w wyilszych podjEt pracg naukow4 w
Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk, w
7978 r. pracowalna Uniwersytecie w Calgary w Kanadzie, a od 1994 r. jest
zatrudniony w Polsko - Japof,skiejWyiszej Szkole Technik Komputerowych w
Warszawie.

2. Opiniao rozprawie habilitacyjnej

Rozprawa habilitacyjna pt.: ,,Static and Dynamic Coupled Fields in Bodies with
Piezoeffects or Polarization Gradient" autorstwa Jerzego Pawta Nowackiego
zostala wydana w jgzyku angielskim w formie druku zwartegolicz4cego 220
stron przez wydawnictwo Springer - Verlag, Berlin, Heidelbergw 2006 roku
jako 26. tom serii pod nazwq Lecture Notes in Applied and Computational
Mechanics pod redakcj4 F. Pffeifer i P. Wriggers, indeks ISBN - 10 3 - 540 -
31668 - X.
Rozprawa sktada sig z dw6ch czg6ci: na czg36 pierwsz4 sktadaj4 siq rozdzialy
1 - 5, naczg36, drug4 - rozdziaty 6 - 10. Rozprawg koflczy bibliografia. CzgS(,
pierw sza obej muj e opis dw6ch r odzaj6w elektrosprgzysty ch sprzgzefi oraz ich
wptywu na wlaSciwo6ci liniowych defekt6w w nieograniczonych o6rodkach
anizotropowych. Czg36, druga dotyczy jedno- i dwuwymiarowych
elektrosprgZystych p61 sprzgZonych w o6rodkach ograniczonych powierzchni4 i
posiadaj4cych w swoim obszarze powierzchnie osobliwe.



Rozdzial I zawierapodstawy opisu sprzqilefi elektro- i magnetomechanicznych
wywotanych piezoefektami, natomiast rozdzial 2 opi suj e te sprzglenta
wywolane gradientem polaryzacji.Rozszerzenie teorii dyslokacji na uog6lnione
4D dyslokacje w dowolnych piezoelektrykach o dowolnej anizotropii
przedstawiono w rozdziale 3. Rozdziat 4 po6wigcono odwracalnycm termo-
elektrosprgzystym polom, kt6rym tow arzy sz4 odksztatcenia plastyczne w
nieograniczonym o6rodku izotropowym oraz o6rodku o symetrii kubicznej.
Rozdzial5 zawierarozszerzenie teorii dyslokacji w materialach z gradientem
polaryzacj i. Rozdziat 6 poSwigcono 1 D termo-elektrosprgZystym polom
wywotanym ptask4lub walcow4 termiczn4inkluzj4 w nieograniczonych i
o graniczonych o6rodkach Mindlina z gradlentem polar y zacji. 2D
elektrosprgzyste pola w piezoelektrycznej ptycie o dowolnej anizotropii
zawierajqcej liniow e ir6dIa w obszarze ptyty lub na j ej powierzchniach
ogranrczajEcych rozwalono w rozdziatach 7 i8. Podano funkcje Greena
opsuj4ce pola sprzgilone wywotane2D rozktadem dyslokacji, sit
mechanic zny ch, potencj at6w i ladunk6w elektry czny ch. Rozdzial 9 po6wigcono
za gadnieni om o pi s any m w p oprz edni ch dw6 ch r ozdzialach z tq r 62ntc4, 2e
o6rodkiem materialnym jest struktura zloilonaz warstwy nap6lprzestrzeni o
dowolnej anizotropii. Rozdzi al 10, ostatni, zaw rera nowe rezonansowe metody
wzbudzefi p61 magnetosprgzystych wywoluj4cych zabtrzenia podobne do fal
powierzchniowych Bleusteina - Gulyaeva typu SH oraz fal typu SH w
piezoelek try czny ch falowodach.

D)'skusja i uwagi krytyczne

Opiniowanarozprawa habilitacyjna stanowi znaczEcy wktad w rozw6j teorii p61
sprzglonych w o6rodkach ci4gtych z mikrostruktur4 oraz oSrodkach o dowolnej
anizotropii. Szeroko rozwija teorig sprzgilef termo-elektro-magneto-sprgzystych
ktad4c szczeg6lny nacisk na efekty typu piezo- i efekty wywotane gradientem
polaryzacji oraz wptyw dyslokacji na rozwaLane procesy. Za szczeg6Ine
osi4gnigcia przedstawione w rozprawie naIe?y uzna6: I. rozszerzenre teorii
dyslokacji wprowadzaj1c tzw . 4D dyslokacje uog6lnione,2. wyprowadzenie
funkcji Greena dla p61 sprzgilonych wywolywanych przez dowolny 2D rozktad
dyslokacji, sit mechanicznych oraz elektrycznych potencjat6w i tadunk6w,
3. nowe rezonansowe metody wzbldzefizaburzefl magnetosprgzystych typu fal
powierzchniowych Bleusteina-Gulyaeva SH i zaburzefi typu fal SH w
piezoelektrycznych falowodach.

Dyskusja o charakterzeiwlalciwo6ciach pola elektromagnetyczneso na stronie
10 jest zbyt uproszczona sugeruj4c,ze dlapiezoelektryk6w natura fizycznapola
elektrycznego, a dla piezomagnetyk6w - pola magnetycznego s4 takie same. To
tylko model matematyczny. Pole elektryczne mohe posiada6 czg36 2r6dlow4,
czego nigdy nie posiada pole magnetyczne.



Na stronach 9 i 10 pojawia sig pewna niesp6jno6i funkcyja dotyczqcazalelno(;ci
od wsp6lrzgdnych przesftzennych i czasu wielko3ci elektromagnetycznych
(zale|nold od (r - v0) oraz wielkoSci termomechanicznych(zalelnoSi od (r,t)).
Na stronie lI,wz6r (I.I2) por6wnuje te wielko6ci w jednej przestrzeni (r,t).

Na stronie 11 uzywa sig okreSlenia ,,energia cieplna". Nie ma takiej wielko6ci.
Energia jest funkcj4 stanu, a ciepto (chociaz mierzone w tych samych
jednostkach i por6wnywane w I zasadzie termodynamiki z pracE i energi4) jest
funkcj4 procesu.

Przyjgcie na stronie L2 wartoSci dla temperatury 0 : 0 wcale nie prowadzi do
przekszlalcenia zwi4zkow (1 .21) - (1.23) w zwi1zki (1 .24) i (I.25), ktore nie
uwzglgdnial4wplyw6w termicznych. Wplywy te istniej4 ci1gIe" a zwi4zki (1.24)
i (L25) dotycz4tylko badania proces6w piezoelektrycznych w stanach, kt6re
maldu;j4 sig w temperaturze odniesienia T.

Na stronie 15 wyra2eme (1.51) interpretuje sig tak, 2eE mohe by6 natgzeniem
pola elektrycznego w pro2ni. Natomiast dalej, t4 sam4 interpretacjg stosuje sig
dlanaprEheh . Jest to malo zrozumiale, poniewaLpole elektryczremoae
istnie6 zarowno w prcshni,jak i w oSrodku materialnym, zaS pole naprgZeri
mechanicznych - tylko w oSrodku materialnym.

DaIsza czglc rozprary zawiera analizg nowych problem6w piezoelektryczroSci
orazwplywu gradientupolaryzacji w oSrodku ci4glym z dyslokacjami na
procesy frzyczne opart4 na modelu oddzialywan zaproponowanym przez autora.

Podsumowuj4c oceng dziela pt.: ,,Static and Dynamic Coupled Fields in Bodies
with Piezoeffects or Plarization Gradient" opublikowaneJ ptzez Springer -
Verlag, Berlin, Heidelberg w 2006 roku,ISBN - 10 3 - 540 - 31668 - X
lwazam,Ze spelnia ono w zadowalaj?cym stopniu warunki stawiane rozprawom
habilitacyjnym.

3. Opinia o dorobku i dziatalnoSci naukowej

Po uzyskaniu stopnia doktora Pan Jerzy Pawel Nowacki opublikowall1cznie 57
artykul6w i referat6w, w tym 24 w czasopismach o zasiggu Swiatowym
znajduj4cych sig na li6cie Thomsona - Reutersa nadaj4cego tzw. Impact Factor.
Na podkre3lenie zasfuguje fakt,2e 18 pozycji jest wyl4cznie autorskich.
Pozostate artykuty wsp6tautorskie opublikowat w wigkszo6ci ze Swiatowo
uznawanymi naukowcami zajmujEcymi sig polami sprzgzonymi w o6rodkach
materialnych. Jego artykuty przyjmowanebyly do publikacji w takich znanych
czasopismach, jak: Archives of Mechanics, Bulletin de I'Academie Polonaise
des Sciences, International Journal of Engineering Sciences, Journal of Thermal



Stresses, Crystallography Reports. Opublikowat r6wniez monografig w znanym
wydawnictwie Springer - Verlag. Dr J. P. Nowacki brat r6wnie? aktywny tdzial
w Swiatowych kongresach i konferencjach naukowych oraz krajowych
konferencjach o charakterze mrgdzynarodowych. 19 prac wlasnych wykorzystal
habilitant w trakcie pisania swojej rozprawy.
Po doktoracie Pan J. P. Nowackiprzechodzllr6lnefazy rczwoju naukowego: od
badari wtaSciwo3ci i zjawisk w niejednorodnych i anizotropowych ciatach
statych, przez problematykg doty cz4c4 elektrosprgzy stych p5l sprzgilonych w
piezoelektrykach, po rozwailanra nad wptywem dyslokacji i gradientu
polaryzacji na stany cial piezoelektrycznych w oSrodkach materialnych
nieo graniczonych oraz posiadaj 4cych okre6lon4 geometrig.
Oprdcz gt6wnego nurtu zainteresowafi naukowych prowadzit aktywnE
dziatalno66 dydaktyczn4 skupiajEc sig ostatnio na bardzo waZnych dziedzinach
ksztalcenia ustawiczne go i k sztatce nia przez Internet.
W zakresie organizacji nauki aktywnie dziatal w komitetach naukowych i
ot ganrzacvj ny ch w i el u w azny ch konf erencj r migdzyn arodo w y ch or az
uczestniczyl w pracach komitet6w redakcyj nych czasopism naukowych.
Wykonal wiele recenzji artykul6w naukowych i jest cztonkiem szeregu
towarzystw naukowych.

4. Wniosek

Bior4c pod uwagg warto6i naukow4 rozprawy habilitacyjnej, warto6ciowy i
obszerny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny stwierdzam,Ze dr
Jerzy Pawet Nowacki posiada wystarczaj4ce kwalifikacje do prowadzenia
samodzielnej dzialalno6ci naukowej. Nalezy r6wnie? podkre3li6 Jego znaczEcy
wktad w roZw6j dyscypliny naukowej mechanika. Wnoszg zatem w oparciu o
zapisy Ustawy o Tytule i Stopniach Naukowych z dnia 14 marca 2003 roku o
nadanie dr. Jerzemu Pawlowi Nowackiemu stopnia naukowego doktora
habilitowanego.


