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RECENZJA
Rozprawyhabilitacyjneji caloksztaltudorobku
dr in2.tr-ukasza
Jankowskiego- w zwiqzkuzprzeprowadzanympostgpowaniem
habilitacyjnym.
prawnaopracowania
Podstawa
opinii:
zlecenie R. N. Instytutu PodstawowychProblem6w
TechnikiPAN z dnial2.ll.20l3r,
1.WNIOSEK
Po zapoznaniusig z rozpraw4habilitacyjnqi dokumentacj4dorobku naukowobadawczegoKandydata,stwierdzam,ze osi4gnigcianaukowe dr inz. tr-ukaszJankowski
spelniaj4bez zastrzeAeh
wszystkiekryteria przewidzianew obowiqzuj4cymRozporzqdzeniu
MinistraNaukii SzkolnictwaWylszego
z dnia0i.09.2011r.Formuluj4cten wniosekwzi$.em
pod uwagg caNoksrtah:.
dzialalnoicinaukoweji badawczeja w szczeg6lnoSci
fakt istotnego
pomnozeniadorobku naukowegow dziedziniediagnostykitechnicznejoraz uznanieJego
pozycjiprzezSrodowisko
naukowei akademickie.
Uwulam,zedorobektenuzasadnia
nadanieMu stopniadoktorahabilitowanego,
2. A ZASADNIENIE WNIO SKU
2.1.Wprowadzenie
Jednymz istotnychproblem6w,kt6remusiuwzglgdni6konstruktormaszyniurz4dzeh
jest rozwi4zywanre
zagadnieh
zwiqzanychz procesem
powstawaniairozwojuwczesnychfaz
uszkodzeri,Wczesnewykrycie uszkodzeniapozwala unikn4i degradacjiwytworu, w
awarii system6wtechnicznychoraz zwiqzanychztym konsekwencjiw postaci
szczeg6lnoSci
stratmaterialnychorazpozamaterialnych
i stanowipodstawgdopodjgciaoptymalnejdecyzji
w czasieumozliwiajqcymracjonalnedziaLania
koryguj4cebqd?naprawcze.
Dr iwL.Nttl<asz
Jankowskizwiqzil.wigkszoSiswejkarierynaukowejz badaniem
tego
typupolazjawiskowego
obiekt6wtechnicznych.
Z jednejstronys4to badaniamaj4cena celu
poznanie zwiqzkow fizykalnych i okreSlania strony metodologicznej, z drugiej
implementowanieopracowanychprocedurdo poszczeg6lnych
obiekt6w. Wi4ze sig z tym
koniecznoSiopracowaniaadaptacji odpowiednichzjawiskowo zorientowanychmetod
modelowaniasygnal6w, prooedurklasyfikacji i wnioskowania.W tak szerokimpolu
b adawczymporuszasig opiniowanyKandydat.

2.2.O g6lnaCharakterystykaKandydata
htkasz Jankowskiurodzonyw 1975roku we Wroclawiu uzyskd.w czerwcu2000r.
tytut magistrarnlynieraz informatykiz ocenqbardzodobr4z v,ryr6hnieniem
na Politechnice
Wrociawskiej,a w roku 2001 uzyskaltytul magistramatematykiz ocen4bardzodobr4na
UniwersytecieWroclawskim. W listopadzie2004 roku uzyskal stopierinaukowy doktora
naukprzyrodniczychfrzyki matematycznej
z ocen4,,magnacum lande"(na podstawreart,24
ustawyz dnia14 marca2003r.o stopniach
naukowychi tytulenaukowymorazo stopniach
i
tytulew zakresiesztukiDz. U . Nr 65,poz. 595,z p62.zm.,stopieriDr. rer.nat.Nadanyprzez
UniwersytetPoczdamskijest r6wnowaznypolskiemustopniowi doktora),nadanyprzez
UniwersytetPoczdamskiw Niemczech,Tytul rozprawy:,,Modelingand simulationof light
propagation
In non-agedandstep-index
polimeropticalfibres".
W latach maj 2001 - listopad 2004 pracowaljako pracownik naukowy (niem.:
Wissenschaftlicher
Angestellter)w FederalnymInstytucieBadan i TestowaniaMaterial6w
(Bundesanstalt
fiir Materialforschung
Und-pri.ifung,
BAM) w stolicyNiemiei, Berlinie.A w
okresiepuhdziernik grudzieh2000 odbyt w w/w Instytucie odbyl stazjako naukowiec
wizfiujqcy (niem.: Gastwissenschaftler).
Od lutego 2005r. jest zatrudnionyInstytucie
Podstawowych
Problem6wTechnikiPAN w Warszawie
na stanowisku
adiunkta,
2.3.Ocenarozprawy.
Jakoswojeosi4gniecienaukowe(rozprawghabilitacyjnq),zgodniez art. 16 ustawyz
dnia 14 marca2003r. o stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w
zakesiesztuki(Dz. U. Nr 65, poz. 595,z p6zn,zm.),habilitantwskazujenastEpuj
qcqprac7
wydanaprzezwydawnictwoIPPT Reportson Fundamental
TechnologicalResearch:
tr. Jankowski,'oDynamicload identificationfor structuralhealthmonitoring",IPPT Reports
212013,
Warsaw2013.280pages.ISBN978-83-89687-74-6.
PracarozwuZaproblemidentyfikacjidynamicznych
wymuszef konstrukcjiw waznym
punktu widzeniawypadkuniekompletnejinformacji,tzn. ograniczonejliczby
z praktycznego
czujnik6w, niewystarczajqcejdla zapewnieniajednoznacznoSci
wynik6w identyfikacji.
Zaproponowane
sq r62neheurystyczne
techniki uzupelnianiabrakuj4cejinformacji oraztrzy
miary optymalnoScirczmieszczenia
wzajemniekomplementarne
dostgpnychczujnik6w.
Zaproponowana
metodaidentyfikacji wymuszefjest rozszerzonana wypadekkonstrukcjio
sprezystoplastycznej
charakterystyce
materialowej;opracowanajest odpowiedniametoda
analizy wrazliwoSci umozliwiajqca zastosowanieklasycznych, gradientowych metod
optymahzacji.
Habilitant wykazuje, ze szereg istotnych problem6w monitorowania stanu
konstrukcji mo1narozwiqzadw jednolity spolob poprzezsprowadzenie
technicznego
ich do
problemuidentyfikacjir6wnowaznego
przy wykorzystaniuog6lnej
obci4leniadynamicznego,
metodologiimetodydystorsjiwirtualnych(ang.virtualdistortionmethod,VDM).
Podejmuj4czagadnieniaidentyfikacjidynamicznychob<>iqhen
konstrukcjiliniowych.
Kandydatzv'ftacauwagg na przypadekidentyfikacjiw warunkachniepelnejinformacji. W
tym celu:
- v,prowadza llowe pojgcia przestrzeni wymuszeri rekonstruowanych oraz
nierekonstruowanych;
zadanieidentyfikacjijest rczwiqzaneoddzielniew ka2dejz
nich,przy wykorzystaniu i stotnie r62nych technik;
- analizuje takhe techniki uzupelniania brakuj4cej informacji uwzglgdniaj4ce
ukladu. Dzigki tym
spodziewanelub typowe charakterystykiobciqzerirozwuZanego
jest
technikom mozliwe
odtworzenie (identyfikacja) r6wniez niekonstruowanej
skladowejobciqheniarzeczywistego;
^,

-

bada u?yteczno$(,
r62nychmiar istotnoScirozmieszczeniadostEpnychcn4nik6w z
zamiarem ustaleniaoptymalnejlokalizacji.

Zwraca uwagg brak rozr6hnieniapomigdzy niepewnoSci4epistemologiczn1 i
aleatorycznq)
otaz porninigciew kryteriachrozmieszczenia
czujnik6w istotnoSciinformacji
diagnostycznej.
Takie ujgcie pozwala Autorowi rozszerzydzaproponowanemetody identyfikacji
obciqzehdynamicznychna wypadek konstrukcji o sprgzystoplastycznejcharakterystyce
materialowej(dwuliniowewzmocnienieizotropowe).
NastgpnieKandydatproponujenowe sformulowanie
metody dystorsjiwirtualnych,
zasadzajqce
sig na odpowiednimformalizmie matematycznym.W por6wnaniudo ujgcia
oryginalnego,
zaproponowano
wykorzystanie:
- czasvci4glegozamiastdyskretnegoco z matematycznego
punktu widzeniaw spos6b
pozwala
oczywisty
wprowadzii reprezentacjew postaci r6wnari calkowych
odpowiedniego typu oraz r ozszer
za mozliwoSciwykorzystaniar6wnafiruchu.
Taki zapismetody dystorsji wirtualnychumozliwiaAutorowi na nowo sformulowad
zadanienieparametrycznejidentyfikacji modyfikacji sztywnoScikonstrukcji oraz uderzeir
nieelastycznych.
Rozwazanemodyfikacje i uszkodzenias4 modelowaneza pomoc4
r6wnowaznychpseudoobciqleh,identyfikowanychprzy pomocy standardowychtechnik
identyfikacjr obciqhenia.
Ciekawymz naukowegopunktu widzenia,rozwinigciemmetodydystorsjiwirtualnych
jest izolacja istotnych podstrukturkonstrukcji w celu ich lokalnego monitorowania.
Zmieruonaodpowiedzpodstruktury,po eliminacji wptywu zewnEtrznychczynnik6w,moze
byi wykorzystanaw dowolnych metodachmonitorowania,przeznaazonych
pierwotniedo
identyfikacji globalnej.
W obecnejpostaciproponowanego
ujgcia zakladasig, ze lokalna strukturamusi
spelnia6warunki liniowoSci. Wydaje sig ze to ograniczeniemoae stai sig ciekawym
przyczynkiem do przeprowadzeniaanahzy residu6w (odpowiedni filtr Kalmana) w
wykrywaniupostgpuj4cych zaburzen,w tym zaburzeriIiniowoSci.
Efektemtych rozwuZanjest propozycjametodyjednoczesnejidentyfikacjr obci4zen
dynamicznych i rozwoju uszkodzeir konstrukcji. Wedlug Kandydata warunkiem
podstawowymjest unifikacja typ6w identyfikowanychzmiennychto pozwalana, z jednej
strony reprezentacjguszkodzeirw r6wnowaznejpostacipseudoobciqzefi
iderfyfikowanych
jednoczeSnie
z silamiwymuszajqcymi,
az drugiejparametr cjg wymuszehpozwalaj4cqna
jednoczesnq
ich optymalizacjqzewsp6lczynnikami
definiuj mi uszkodzenia.
W przedstawionejanahzienie zauwuLyiemdyskusji wariantu mozliwoSciunifikacji
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 jednoznacznieoceny rozprary, kt6ra stanowi istotny
wktad Autora do osi4gnigd wsp6lczesnej diagnostyki technicznej i spelnia wymagania
stawianerozprawom habilitacyj nym.

2.5.Og6lnacharakterysfykaosi4gnigdnaukowo- badawczych.
Habilitant jest autorem lub wsp6lautoremdziesigciu artykul6w wydanych w
czasopismach
znajdujqcychsig na liScie filadelfijskiej(JCR) o sumarycznymwskazniku
ImpactFactor(IF), wedlugroku publikacji,r6wnym 14.996.Habilitantpublikujew wysoko
punktowanych
czasopismach
Sredniodwa artykulyrocznie.Nazwy czasopism-iIF podano
poniZej:
Tytut czasopisma
rok publ.
IF
1. SmartMaterialsandStructures
Z0I3
2.024
2. StructuralandMultidisciplinaryoptimization
2013
1.72g
3, Mechanical
Systems
andSignalprocessing
2012
1.913
4. structuralcontrol & HealthMonitoring
2012
r.544x2
5. Structural
control& HealthMonitoring
20rl
1.576
6. structuralandMultidisciplinaryoptimization
2010
1,52gx2
7. StructuralandMultidisciplinaryoptimization
2009
i,516
8, ShockandVibration
Z00g
0.095

:ffi

-

Habilitantjest ponadtoautoremlub wsp6lautorem:
11 recenzowanychpublikacji w czasopismachspoza listy JCR (wszystkiepo
doktoracie),
3 ksipek, w tym 1 po doktoracie,
5 rozdzial6ww monografiach
(wszystkie
po doktoracie),
36 wydanychreferat6wkonferencyjnych,
w tym 28 po doktoracie,
6 dwustronicowych
abstrakt6w
konferencyjnych
(wszystkiepo doktoracie).

PublikacjehabilitantawedlugbazyWebof Sciencebyly oytowane32 razy(II bez
autocytowafl),
a jego indeksHirschawynosi3 (stanna 23 sierpieh2}l3 r.). W puldzierniku
2013r., po uwzglgdnieniu
dziewigciuartykul6wj eszcze
nie zaindeksowanych
lub blgdnie
zaindeksowanych,
calkowitaIiczbacytowari
powinnawzrosn4ido 42 (17 bezautocytowah),
a indeksHirschado 4,
2.6.Osi4gnigciaw ksztalceniumlodejkadry.
Habilitant jest wsp6lpromotoremdw6ch pozytywnte zakonczonychprzewod6w
doktorskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Harbiriskiej (School of Civil
Engineering,
HarbinInstituteof Technology),
Harbin,Chiny:
- dr inL. Qingxia Zhang, Identificationof dynamicload a structural damageusing the
VirtualDistortionMethod,obronaw czerwcu2010.
- dr tn2.Jilin Hou, Model updatingbasedon Substructure
IsolationMethod,obronawlipcu
2010.
Obie dysertacjepowstaly na podstawie wynik6w badah prowadzonychpod
kierownictwemhabilitantapodczaspobytu doktorant6ww IPPT PAN, odpowiedniow
ramachprojektu,,SMART and SAFE" programuTEAM FundacjinaRzeczNauki Polskiej
oraz projektu kluczowego MONIT. Obecnie habilitant jest opiekunemnaukowym i
promotorempomocniczymdoktorantaw InstytuciePodstawowychProblem6wTechniki
PAN:
- mgr inz. GrzegorzSuwala,Bezmodelowe
metodyidentyfikacjizmian masy, uszkodzeni
obciqzeri konstr ukcji (przew6d w szczqlw styczniu20I 3r .).

4

2.7. Osi1gnigciaorganizacyjne.
Habilitantjest:
zespoluw ramachPracowniInzynieriiBezpieczeristwa
- i{.ie1olnikiempigcioosobowego
ZakladuTechnologiiInteligentnychIppT pAN.
- Zastepcakierownika_projektu(laureata)
,,SmartTechnologiesfor Safety EngineeringSMART and SAFE" (20091012) w ramachprogramuTEAM Fundacji
na RzeczNauki
Polskiej.
* KierownikiemWork Package
,,Load identification", koordynatorem technicznymoraz
wniosku
projektowego
w
koordynowanym
prz:ezIppf pAN projekcieeuropejskim
1!t9r?m
(,$m_art
Technologies
for Traniport suf.ty-Innovation CiusterNesting,,,
ll4lRT-NEST
20121015,FP7,EU Marie CurieIndustry-Academia
Partnerships
andpathways,iApp).
2.8.Nagrodyi wyr6inienia.
Kandydatw dotychczasowej
kafierueotrzymalnastgpuj4ce
nagrodyi wyr6znienia:
Wyr6znienie dyrektora IPPT PAN za prace naukowa w roku z0I2 (kategoria
pracownik6wnaukowychpowyzej35 lat),
- Trzykrotnieotrzymal wyrShnieniedyrektoraIPPT
PAN za pracenaukowaw latach
2007,2009i 2010(kategoriamlodychpracownik6wnaukowych),
- Nagrodakierownika ZakladuTechnologiiInteligentnych
IppT ijAN ,u rok 2009:Za
badania nad identyJikacjaobciqiefi dynamicinychoraz wykorzystaniemtechniki
izoIacii p odstr uktur, w r amach wsp6lpromotorstwa dysertacji io ktoi sktch.
DodatkowoKandydatzostaLwyr6zniony:
- zaproszeniemna jednotygodniowycykl wyklad6w
na PolitechniceHarbinskiej
(HarbinInstituteof rechnology),l0-15 lipca 2010,Harbin,chiny,
- zaproszeniem
na wykladna Politechnice
w Dalian(DalianUniveisityof Technology),
16lipca2010, Dalian,Chiny,
- wsp6lautorstwem i wsp6lwygloszeniem zaproszonej
,,plenary lecture,' na
mrgdzynarodowejkonferencji Inverse Problemsin Mechanim of Structuresand
Materials(IPM), 24-27 kwietnia2013,Rzesz6w- Baran6wSandomierski,
polska,
- zaproszeniem do wsp6lautorstwa i wygioszenia
,,keynote lecture,, na
mrEdzynatodowej
konferencjiComputerMethodsin MechanicsICUHA), 9-12 mqa
2071, Warszawa, Polska,
- ,'Keynotelecture"namiEdzynarodowej
konferencji36th SolidMechanicsConference
(Sol-Mech),9-I2 wrzednia2008, Gdarisk,polska,
- ,,Plenarylecture" na migdzynarodowejkonferencjiEuropean
Conferenceon Smart
Systems, 26 -28 p aldziemika2006, Rzym,Wlochy,
- Ukoriczonestudia na kierunku informatyka (Wy
Informatyki i Zarzadzania,
Politechnikawroclawska)w 2000r. z ocenabardzo q z wyr6hnieniem,
-

2.9.Wsp6lpracamigdzynarodowa
i udzialw projektach.
Najwazniejsze
krajowe i migdzynarodowe
projekty,w kt6rych Habilitantbral lub
bierzeudzial, to:
-

EU Marie Curie Industry-AcademiaPartnerships
and Pathways(IApp), projekt
SMARTNEST(2012101s),
Fundacjana RzeczNauki Polskiej,ProgramOperacyjnyInnowacyjnaGospodarka,
projektTEAM (2009-20I2),
ProgramOperacyjnyInnowacyjnaGospodarka,
projekt kluczowy MONIT (20092012\.

-

Projektbadawczo-rozwojowy
ENERGOUDAR(2008-2011),
EU SpecificTargetedResearchProjectADLAND (2003-2006).

Byl r6wniez recenzentem publikacji w czasopismachzagranicznych i wniosk6w
projektowych.

3. PODSUMOWANIE
Uwzglgdniajqcprzedstawionefakty, naleLystwierdzi6,2e dr inz. trukasz Janowski
posiada duzy dorobek naukowy, organizacyjny,Kandydat jest autotem licznych prac
wydanychdrukiem maj4cychodpowiednipoziom. Prowadzonqprzez Niego dzialalno1f
naukowo-badawczq
charakteryzujeScislepowiqzaniez wabnymiproblemamitechnicznymi
przemyslu, czego dowodem s4 wdrozone rozwr4zaniaptojektowe, procedury i systemy
diagnostyczne.Nalezy z uznaniem podkreSlidJego inicjatywn4 rolE w formuiowaniu
odpowiednichproblem6w naukowych, nakreSlaniudr6g rozwi4zah otaz poszukiwaniu
sposob6wrealizacji. Te elementy Jego dzial.alno{cinaukowo-badawczejwyrobily mu
autorytetnaukowy i pozwolily Mu uzyska6znaczqcqpozycjEw dyscyplinie:mechanika
maszyn.
Konkluduj4c, caloS6 dorobku badawczegonale?y zauwaLy|, 2e dr inz. tr ukasz
Jankowskidokonalwabnychopracowariz zakresudiagnostykitechnicznejkonstrukcji,w tym
rozwiniEciametodywirtualnych dystorsji,co umozliwilo Mu rozwiqzanie,interesujqcychz
naukowego punktu w idzenia,nastgpuj4cych zadah:
- wirtualnej izolacji istotnych podstruktur konstrukcji pozwalajqcej na ich
monitorowanie
na poziomielokalnym;
- bezmodelowej (tzn. wykorzystuj4cej model nieparametrycznyi dane czysto
eksperymentalne)
identyfikacji uszkodzefli modyfikacji konstrukcji orcz uderueh
niesprgzystych;
- zadania jednoczesnej identyfikacji dynamicznych wymuszeri oraz nieznanych
vszkodzehkonstrukcji .
dw6chpracdoktorskich.
Jestautoremprawig50 publikacjioruzpromotorem
qc, przedstawionepowyzej elementyoceny uwazarn,Ze Habilitantjest
Podsumowuj
autoremwybitnego dziehanaukowegow postaci przedtohonejmonografti orcz autorem
wartoSciowychprac opublikowanychw vznarlychczasopismachnaukowych.Ma takae
udokumentowane
osi4gnigciaw zakresiewsp6lpracymigdzynarcdowej,znacz4cyudzial w
projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz wykazuje du24 aktywnoSd
organLzacyJnq.

+-

Stwierdzam,2e dorobeknaukowy dr inL. trukaszaJankowskiegospelnia wymogi
Ustawy o stopniachnaukowych i tytule naukowymi jest wystarczajqcydo nadaniamu
stopnianaukowegodoktora habilitowanegow dziedzinienauki;techniczne,w dyscyplinie
naukowejmechanika.

