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RECENZJA
Rozprawy habilitacyjnej i caloksztaltu dorobku

dr in2. tr-ukasza Jankowskiego - w zwiqzkuz przeprowadzanym postgpowaniem
habilitacyjnym.

Podstawa prawna opracowania opinii:

zlecenie R. N. Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki PAN z dnial2.ll.20l3r,

1. WNIOSEK

Po zapoznaniu sig z rozpraw4 habilitacyjnq i dokumentacj4 dorobku naukowo-
badawczego Kandydata, stwierdzam, ze osi4gnigcia naukowe dr inz. tr-ukasz Jankowski
spelniaj4 bez zastrzeAeh wszystkie kryteria przewidziane w obowi qzuj4cym Rozporzqdzeniu
Ministra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 0i.09.2011r. Formuluj4c ten wniosek wzi$.em
pod uwagg caNoksrtah:. dzialalnoici naukowej i badawczej a w szczeg6lnoSci fakt istotnego
pomnozenia dorobku naukowego w dziedzinie diagnostyki technicznej oraz uznanie Jego
pozycji przez Srodowisko naukowe i akademickie.

Uwulam, ze dorobek ten uzasadnia nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego,

2. A ZAS ADNIENIE WNIO SKU

2.1. Wprowadzenie

Jednym z istotnych problem6w, kt6re musi uwzglgdni6 konstruktor maszyniurz4dzeh
jest rozwi4zywanre zagadnieh zwiqzanych z procesem powstawaniai rozwoju wczesnychfaz
uszkodzeri, Wczesne wykrycie uszkodzenia pozwala unikn4i degradacji wytworu, w
szczeg6lnoSci awarii system6w technicznych oraz zwiqzanych ztym konsekwencji w postaci
strat materialnych orazpozamaterialnych i stanowi podstawgdo podjgcia optymalnej decyzji
w czasie umozliwiaj qcym racjonalne dziaLania koryguj4ce bqd?naprawcze.

Dr iwL.Nttl<asz Jankowski zwiqzil. wigkszoSi swej kariery naukowej z badaniem tego
typu pola zjawiskowego obiekt6w technicznych. Z jednej strony s4 to badania maj4ce na celu
poznanie zwiqzkow fizykalnych i okreSlania strony metodologicznej, z drugiej
implementowanie opracowanych procedur do poszczeg6lnych obiekt6w. Wi4ze sig z tym
koniecznoSi opracowania adaptacji odpowiednich zjawiskowo zorientowanych metod
modelowania sygnal6w, prooedur klasyfikacji i wnioskowania. W tak szerokim polu
b adaw czym porusza si g opiniowany Kandydat.



2.2. O g6lna Charakterystyka Kandydata

htkasz Jankowski urodzony w 1975 roku we Wroclawiu uzyskd. w czerwcu 2000r.
tytut magistra rnlyniera z informatyki z ocenq bardzo dobr4 z v,ryr6hnieniem na Politechnice
Wrociawskiej, a w roku 2001 uzyskal tytul magistra matematyki z ocen4 bardzo dobr4 na
Uniwersytecie Wroclawskim. W listopadzie 2004 roku uzyskal stopieri naukowy doktora
nauk przyrodniczych frzyki matematycznej z ocen4 ,,magna cum lande" (na podstawre art,24
ustawy z dnia 14 marca2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki Dz. U . Nr 65, poz. 595, z p62. zm., stopieri Dr. rer. nat. Nadany przez
Uniwersytet Poczdamski jest r6wnowazny polskiemu stopniowi doktora), nadany przez
Uniwersytet Poczdamski w Niemczech, Tytul rozprawy: ,,Modeling and simulation of light
propagation In non-aged and step-index polimer optical fibres".

W latach maj 2001 - listopad 2004 pracowal jako pracownik naukowy (niem.:
Wissenschaftlicher Angestellter) w Federalnym Instytucie Badan i Testowania Material6w
(Bundesanstalt fiir Materialforschung Und-pri.ifung, BAM) w stolicy Niemiei, Berlinie. A w
okresie puhdziernik - grudzieh 2000 odbyt w w/w Instytucie odbyl staz jako naukowiec
wizfiujqcy (niem.: Gastwissenschaftler). Od lutego 2005r. jest zatrudniony Instytucie
Podstawowych Problem6w Techniki PAN w Warszawie na stanowisku adiunkta,

2.3. Ocena rozprawy.

Jako swoje osi4gniecie naukowe (rozprawg habilitacyjnq), zgodnie z art. 16 ustawy z
dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakesie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6zn, zm.), habilitant wskazuje nastEpuj qcq prac7
wydana przez wydawnictwo IPPT Reports on Fundamental Technological Research:
tr. Jankowski, 'oDynamic load identification for structural health monitoring", IPPT Reports
212013, Warsaw 2013.280 pages. ISBN 978-83-89687-74-6.

Praca rozwuZa problem identyfikacji dynamicznych wymuszef konstrukcji w waznym
z praktycznego punktu widzenia wypadku niekompletnej informacji, tzn. ograniczonej liczby
czujnik6w, niewystarczajqcej dla zapewnienia jednoznacznoSci wynik6w identyfikacji.
Zaproponowane sq r62ne heurystyczne techniki uzupelniania brakuj4cej informacji oraztrzy
wzajemnie komplementarne miary optymalnoScirczmieszczenia dostgpnych czujnik6w.
Zaproponowana metoda identyfikacji wymuszef jest rozszerzona na wypadek konstrukcji o
sprezystoplastycznej charakterystyce materialowej; opracowana jest odpowiednia metoda
analizy wrazliwoSci umozliwiajqca zastosowanie klasycznych, gradientowych metod
optymahzacji.

Habilitant wykazuje, ze szereg istotnych problem6w monitorowania stanu
technicznego konstrukcji mo1na rozwiqzad w jednolity spolob poprzez sprowadzenie ich do
problemu identyfikacji r6wnowaznego obci4lenia dynamicznego, przy wykorzystaniu og6lnej
metodologii metody dystorsji wirtualnych (ang. virtual distortion method, VDM).

Podejmuj4c zagadnienia identyfikacji dynamicznych ob<>iqhen konstrukcji liniowych.
Kandydat zv'ftaca uwagg na przypadek identyfikacji w warunkach niepelnej informacji. W
tym celu :

- v,prowadza llowe pojgcia przestrzeni wymuszeri rekonstruowanych oraz
nierekonstruowanych; zadanie identyfikacji jest rczwiqzane oddzielnie w ka2dej z
nich, pr zy wyko rzyst aniu i stotni e r 62ny ch technik ;

- analizuje takhe techniki uzupelniania brakuj4cej informacji uwzglgdniaj4ce
spodziewane lub typowe charakterystyki obciqzeri rozwuZanego ukladu. Dzigki tym
technikom mozliwe jest odtworzenie (identyfikacja) r6wniez niekonstruowanej
skladowej obciqheniarzeczywistego; 
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- bada u?yteczno$(, r62nych miar istotnoSci rozmieszczenia dostEpnych cn4nik6w z
zamiar em ustalenia optymalnej lokalizacji.

Zwraca uwagg brak rozr6hnienia pomigdzy niepewnoSci4 epistemolo giczn1 i
aleatorycznq) otaz porninigcie w kryteriach rozmieszczenia czujnik6w istotnoSci informacji
diagnostycznej.

Takie ujgcie pozwala Autorowi rozszerzyd zaproponowane metody identyfikacji
obciqzeh dynamicznych na wypadek konstrukcji o sprgzysto plastycznej charakterystyce
materialowej (dwuliniowe wzmocnienie izotropowe).

Nastgpnie Kandydat proponuje nowe sformulowanie metody dystorsji wirtualnych,
zasadzajqce sig na odpowiednim formalizmie matematycznym. W por6wnaniu do ujgcia
oryginalnego, zaproponowano wykorzystanie:

- czasv ci4glego zamiast dyskretnego co z matematycznego punktu widzenia w spos6b
oczywisty pozwala wprowadzii reprezentacje w postaci r6wnari calkowych
o dp owi ednie go typu or az r ozszer za mozliw oSci wykorzystania r6wnafi ruchu.

Taki zapis metody dystorsji wirtualnych umozliwia Autorowi na nowo sformulowad
zadanie nieparametrycznej identyfikacji modyfikacji sztywnoSci konstrukcji oraz uderzeir
nieelastycznych. Rozwazane modyfikacje i uszkodzenia s4 modelowane za pomoc4
r6wnowaznych pseudoobciqleh, identyfikowanych przy pomocy standardowych technik
identyfi kacj r ob ciqhenia.

Ciekawym z naukowego punktu widzenia, rozwinigciem metody dystorsji wirtualnych
jest izolacja istotnych podstruktur konstrukcji w celu ich lokalnego monitorowania.
Zmieruona odpowiedz podstruktury, po eliminacji wptywu zewnEtrznych czynnik6w, moze
byi wykorzystana w dowolnych metodach monitorowania, przeznaazonych pierwotnie do
identyfi kacj i globalnej .

W obecnej postaci proponowanego ujgcia zaklada sig, ze lokalna struktura musi
spelnia6 warunki liniowoSci. Wydaje sig ze to ograniczenie moae stai sig ciekawym
przyczynkiem do przeprowadzenia anahzy residu6w (odpowiedni filtr Kalmana) w
wykrywaniu p o st gp uj 4 cy ch zabur zen, w ty m zabur zeri I ini owo S c i.

Efektem tych rozwuZan jest propozycja metody jednoczesnej identyfikacjr obci4zen
dynamicznych i rozwoju uszkodzeir konstrukcji. Wedlug Kandydata warunkiem
podstawowym jest unifikacja typ6w identyfikowanych zmiennych to pozwala na, z jednej
strony reprezentacjg uszkodzeir w r6wnowaznej postaci pseudoobciqzefi iderfyfikowanych
jednoczeSnie z silami wymuszajqcymi, az drugiej parametr cjg wymuszehpozwalaj4cqna
jednoczesnq ich optymalizacjqze wsp6lczynnikami definiuj mi uszkodzenia.

W przedstawionej anahzie nie zauwuLyiem dyskusji wariantu mozliwoSci unifikacji
zmiennych w przypadku wystgpowania r6wnocze6nie zabtrzen addytywnych i
multiplikacyjnych.

2.4. Podsumowanie.

Wymienione uwagi majq,na celu zainteresowanie Autora problemami, kt6re warte s4
wyjaSnienia i w niczym nie obniZa jednoznacznie oceny rozprary, kt6ra stanowi istotny
wktad Autora do osi4gnigd wsp6lczesnej diagnostyki technicznej i spelnia wymagania
stawiane rozprawom habilitacyj nym.



2.5. Og6lna charakterysfyka osi4gnigd naukowo - badawczych.

Habilitant jest autorem lub wsp6lautorem dziesigciu artykul6w wydanych w
czasopismach znajdujqcych sig na liScie filadelfijskiej (JCR) o sumarycznym wskazniku
Impact Factor (IF), wedlug roku publikacji, r6wnym 14.996. Habilitant publikuje w wysoko
punktowanych czasopismach Srednio dwa artykuly rocznie. Nazwy czasopism-i IF podano
poniZej:

Tytut czasopisma rok publ. IF
1. Smart Materials and Structures Z0I3 2.024
2. Structural and Multidisciplinary optimization 2013 1.72g
3, Mechanical Systems and Signal processing 2012 1.913
4. structural control & Health Monitoring 2012 r.544 x2
5. Structural control & Health Monitoring 20rl 1.576
6. structural and Multidisciplinary optimization 2010 1,52g x2
7. Structural and Multidisciplinary optimization 2009 i,516
8, Shock and Vibration Z00g 0.095:ffi

Habilitant jest ponadto autorem lub wsp6lautorem:
- 11 recenzowanych publikacji w czasopismach spoza listy JCR (wszystkie po

doktoracie),
- 3 ksipek, w tym 1 po doktoracie,
- 5 rozdzial6w w monografiach (wszystkie po doktoracie),
- 36 wydanych referat6w konferencyjnych, w tym 28 po doktoracie,
- 6 dwustronicowych abstrakt6w konferencyjnych (wszystkie po doktoracie).

Publikacje habilitanta wedlug bazy Web of Science byly oytowane 32 razy (II bez
autocytowafl), a jego indeks Hirscha wynosi 3 (stan na 23 sierpieh2}l3 r.). W puldzierniku
2013 r., po uwzglgdnieniu dziewigciu artykul6w j eszcze nie zaindeksowanych lub blgdnie
zaindeksowanych, calkowita Iiczbacytowari powinna wzrosn4i do 42 (17 bezautocytowah),
a indeks Hirscha do 4,

2.6. Osi4gnigcia w ksztalceniu mlodej kadry.

Habilitant jest wsp6lpromotorem dw6ch pozytywnte zakonczonych przewod6w
doktorskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Harbiriskiej (School of Civil
Engineering, Harbin Institute of Technology), Harbin, Chiny:
- dr inL. Qingxia Zhang, Identification of dynamic load a structural damage using the
Virtual Distortion Method, obrona w czerwcu 2010.
- dr tn2. Jilin Hou, Model updating based on Substructure Isolation Method, obronaw lipcu
2010.

Obie dysertacje powstaly na podstawie wynik6w badah prowadzonych pod
kierownictwem habilitanta podczas pobytu doktorant6w w IPPT PAN, odpowiednio w
ramach projektu ,,SMART and SAFE" programu TEAM Fundacji naRzecz Nauki Polskiej
oraz projektu kluczowego MONIT. Obecnie habilitant jest opiekunem naukowym i
promotorem pomocniczym doktoranta w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki
PAN:
- mgr inz. Grzegorz Suwala, Bezmodelowe metody identyfikacji zmian masy, uszkodzen i
o b c i qz e ri ko n s t r ukcj i (przew6 d w szczql w styczniu 20 I 3 r .).
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2.7. Osi1gnigcia organ izacyjne.

Habilitant jest:

- i{.ie1olnikiem pigcioosobowego zespolu w ramach Pracowni Inzynierii Bezpieczeristwa
Zakladu Technologii Inteligentnych IppT pAN.
- Zastepca kierownika_projektu (laureata) ,,Smart Technologies for Safety Engineering -
SMART and SAFE" (20091012) w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz NaukiPolskiej.
* KierownikiemWork Package ,,Load identification", koordynatorem technicznym oraz
1!t9r?m wniosku projektowego w koordynowanym prz:ez Ippf pAN projekcie europejskim
ll4lRT-NEST (,$m_art Technologies for Traniport suf.ty-Innovation Ciuster Nesting,,,20121015,FP7, EU Marie Curie Industry-Academia Partnerships and pathways, iApp).

2.8. Nagrody i wyr6inienia.

Kandydat w dotychczasowej kafierue otrzymalnastgpuj4ce nagrody i wyr6znienia:- Wyr6znienie dyrektora IPPT PAN za prace naukowa w roku z0I2 (kategoria
pracownik6w naukowych powyzej 35 lat),

- Trzykrotnie otrzymal wyrShnienie dyrektora IPPT PAN za prace naukowa w latach
2007,2009 i 2010 (kategoria mlodych pracownik6w naukowych),

- Nagroda kierownika Zakladu Technologii Inteligentnych IppT ijAN ,u rok 2009: Za
badania nad identyJikacja obciqiefi dynamicinych oraz wykorzystaniem techniki
izo I aci i p o ds tr uktur, w r amac h w sp 6 lpr o mo t or s tw a dy s er t acj i io kt o i s ktc h.

Dodatkowo Kandydat zo staL wyr6zniony :
- zaproszeniem na jednotygodniowy cykl wyklad6w na Politechnice Harbinskiej

(Harbin Institute of rechnology), l0-15 lipca 2010,Harbin, chiny,
- zaproszeniem na wyklad na Politechnice w Dalian (Dalian Univeisity of Technology),

16 lipca 201 0, Dalian, Chiny,
- wsp6lautorstwem i wsp6lwygloszeniem zaproszonej ,,plenary lecture,' na

mrgdzynarodowej konferencji Inverse Problems in Mechanim of Structures and
Materials (IPM), 24-27 kwietnia 2013, Rzesz6w - Baran6w Sandomierski, polska,

- zaproszeniem do wsp6lautorstwa i wygioszenia ,,keynote lecture,, na
mrEdzynatodowej konferencji Computer Methods in Mechanics ICUHA), 9-12 mqa
20 7 1, W ar szaw a, Polska,

- ,'Keynote lecture" namiEdzynarodowej konferencji 36th Solid Mechanics Conference
(S ol-Mech), 9 -I2 wrzednia 200 8, Gdarisk, polska,

- ,,Plenary lecture" na migdzynarodowej konferencji European Conference on Smart
S ystem s, 2 6 -28 p aldziemika 200 6, Rzym, Wlo chy,

- Ukoriczone studia na kierunku informatyka (Wy Informatyk i i Zarzadzania,
Politechnika wroclawska) w 2000 r. z ocenabardzo q z wyr6hnieniem,

2.9. Wsp6lpraca migdzynarodowa i udzial w projektach.

Najwazniejsze krajowe i migdzynarodowe projekty, w kt6rych Habilitant bral lub
bierze udzial, to:

- EU Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IApp), projekt
SMARTNEST(2012101s),

- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
projekt TEAM (2009 -20 I2),

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt kluczowy MONIT (2009-
2012\.



- Projekt badawczo-rozwojowy ENERGOUDAR (2008-2011),
- EU Specific Targeted Research Project ADLAND (2003-2006).

Byl r6wniez recenzentem publikacji w czasopismach zagranicznych i wniosk6w
projektowych.

3. PODSUMOWANIE

Uwzglgdniajqc przedstawione fakty, naleLy stwierdzi6, 2e dr inz. tr ukasz Janowski
posiada duzy dorobek naukowy, organizacyjny, Kandydat jest autotem licznych prac
wydanych drukiem maj4cych odpowiedni poziom. Prowadzonq przez Niego dzialalno1f
naukowo-badawczq charakteryzuje Scisle powiqzanie z wabnymi problemami technicznymi
przemyslu, czego dowodem s4 wdrozone rozwr4zania ptojektowe, procedury i systemy
diagnostyczne. Nalezy z uznaniem podkreSlid Jego inicjatywn4 rolE w formuiowaniu
odpowiednich problem6w naukowych, nakreSlaniu dr6g rozwi4zah otaz poszukiwaniu
sposob6w realizacji. Te elementy Jego dzial.alno{ci naukowo-badawczej wyrobily mu
autorytet naukowy i pozwolily Mu uzyska6 znaczqcq pozycjE w dyscyplinie: mechanika
maszyn.

Konkluduj4c, caloS6 dorobku badawczego nale?y zauwaLy|, 2e dr inz. tr ukasz
Jankowski dokonal wabnych opracowari z zakresu diagnostyki technicznej konstrukcji, w tym
rozwiniEcia metody wirtualnych dystorsji, co umozliwilo Mu rozwiqzanie, interesuj qcych z
nauko we g o punktu w idzenia, nastgpuj 4c y ch zadah:

- wirtualnej izolacji istotnych podstruktur konstrukcji pozwalajqcej na ich
monitorowanie na poziomie lokalnym;

- bezmodelowej (tzn. wykorzystuj4cej model nieparametryczny i dane czysto
eksperymentalne) identyfikacji uszkodzefl i modyfikacji konstrukcji orcz uderueh
niesprgzystych;

- zadania jednoczesnej identyfikacji dynamicznych wymuszeri oraz nieznanych
vszko dzeh ko n strukcj i .

Jest autorem prawig 50 publikacji oruz promotorem dw6ch prac doktorskich.

Podsumowuj qc, przedstawione powyzej elementy oceny uwazarn, Ze Habilitant jest
autorem wybitnego dzieha naukowego w postaci przedtohonej monografti orcz autorem
wartoSciowych prac opublikowanych w vznarlych czasopismach naukowych. Ma takae
udokumentowane osi4gnigcia w zakresie wsp6lpracy migdzynarcdowej, znacz4cy udzial w
projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz wykazuje du24 aktywnoSd
organLzacyJnq. +-

Stwierdzam, 2e dorobek naukowy dr inL. tr ukasza Jankowskiego spelnia wymogi
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym i jest wystarczajqcy do nadania mu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki;techniczne, w dyscyplinie
naukowej mechanika.


