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Opinia
o pracy habilitacyjnej, dzialalno6cinaukowej, dydaktycznq i organizacyjnej
dr. JerzegoPawtaNowackiegodotycz4capostgpowaniahabilitacyjnego
wszczgtegow dniu 13 lutego 2OI2 roku w dziedzinienauk technicznychw
dyscypliiemechanika

1. Wstgp
Dr Jerzy Pawet Nowacki ukoficzyl studia wylsze w 1970roku na Wydziale
Matematykii Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiegojako magister
matematyki.Stopiefrdoktoranauk technicznychuzyskatw 1976roku w
InstytuciePodstawowychProblem6wTechniki PolskiejAkademii Nauk.
Bezpo6redniopo ukoflczeniustudi6w wyilszychpodjEtpracgnaukow4w
InstytuciePodstawowychProblem6wTechniki PolskiejAkademii Nauk, w
7978r. pracowalna Uniwersyteciew Calgaryw Kanadzie,a od 1994r. jest
zatrudnionyw Polsko- Japof,skiejWyiszej SzkoleTechnik Komputerowychw
Warszawie.
2. Opiniao rozprawie habilitacyjnej
Rozprawahabilitacyjnapt.: ,,Staticand Dynamic CoupledFields in Bodieswith
Piezoeffectsor Polarization Gradient" autorstwa JerzegoPawta Nowackiego
zostalawydana w jgzyku angielskim w formie druku zwartegolicz4cego220
stronprzezwydawnictwo Springer- Verlag, Berlin, Heidelbergw 2006roku
jako 26. tom serii pod nazwqLectureNotesin Applied and Computational
Mechanicspod redakcj4F. Pffeifer i P. Wriggers,indeksISBN - 10 3 - 54031668- X.
Rozprawasktadasig z dw6ch czg6ci:na czg36pierwsz4 sktadaj4siq rozdzialy
1 - 5, naczg36,drug4- rozdziaty6 - 10. Rozprawgkoflczy bibliografia.CzgS(,
pierwszaobejmuje opis dw6ch r odzaj6w elektrosprgzystych sprzgzefioraz ich
wptywu na wlaSciwo6ciliniowych defekt6ww nieograniczonycho6rodkach
anizotropowych.Czg36,
druga dotyczyjedno- i dwuwymiarowych
elektrosprgZystych
p61sprzgZonychw o6rodkachograniczonychpowierzchni4i
posiadaj4cychw swoim obszarzepowierzchnieosobliwe.

Rozdzial I zawierapodstawyopisu sprzqilefielektro- i magnetomechanicznych
wywotanych piezoefektami,natomiastrozdzial 2 opi suje te sprzglenta
wywolane gradientempolaryzacji.Rozszerzenieteorii dyslokacji na uog6lnione
4D dyslokacjew dowolnych piezoelektrykacho dowolnej anizotropii
przedstawionow rozdziale3. Rozdziat 4 po6wigconoodwracalnycmtermopolom, kt6rym towarzysz4odksztatceniaplastycznew
elektrosprgzystym
nieograniczonymo6rodkuizotropowym oraz o6rodkuo symetrii kubicznej.
Rozdzial5 zawierarozszerzenieteorii dyslokacji w materialachz gradientem
polom
polaryzacji. Rozdziat6 poSwigcono1D termo-elektrosprgZystym
wywotanym ptask4lub walcow4 termiczn4inkluzj4w nieograniczonychi
ograniczonycho6rodkachMindlina z gradlentempolary zacji. 2D
pola w piezoelektrycznejptycie o dowolnej anizotropii
elektrosprgzyste
zawierajqcejliniow e ir6dIa w obszarzeptyty lub na j ej powierzchniach
ogranrczajEcychrozwalono w rozdziatach7 i8. Podanofunkcje Greena
opsuj4cepola sprzgilonewywotane2D rozktademdyslokacji,sit
mechanicznych, potencjat6w i ladunk6w elektrycznych. Rozdzial 9 po6wigcono
za gadnieniom opi sanym w poprzednich dw6 ch r ozdzialach z tq r 62ntc4,2e
o6rodkiemmaterialnymjest strukturazloilonaz warstwy nap6lprzestrzenio
dowolnej anizotropii.Rozdzial 10, ostatni,zawreranowe rezonansowemetody
wzbudzefip61magnetosprgzystychwywoluj4cych zabtrzenia podobnedo fal
powierzchniowychBleusteina- Gulyaevatypu SH oraz fal typu SH w
piezoelektrycznych falowodach.
D)'skusjai uwagi krytyczne
OpiniowanarozprawahabilitacyjnastanowiznaczEcywktad w rozw6j teorii p61
sprzglonychw o6rodkachci4gtych z mikrostruktur4 oraz oSrodkacho dowolnej
anizotropii.Szerokorozwija teorig sprzgileftermo-elektro-magneto-sprgzystych
ktad4c szczeg6lnynacisk na efekty typu piezo- i efekty wywotane gradientem
polaryzacji oraz wptyw dyslokacji na rozwaLaneprocesy.Za szczeg6Ine
osi4gnigciaprzedstawionew rozprawie naIe?yuzna6:I. rozszerzenreteorii
dyslokacjiwprowadzaj1ctzw . 4D dyslokacjeuog6lnione,2.wyprowadzenie
funkcji Greenadla p61 sprzgilonychwywolywanych przez dowolny 2D rozktad
dyslokacji, sit mechanicznychoraz elektrycznychpotencjat6wi tadunk6w,
3. nowe rezonansowemetody wzbldzefizaburzefl magnetosprgzystychtypu fal
powierzchniowychBleusteina-Gulyaeva
SH i zaburzefitypu fal SH w
piezoelektrycznychfalowodach.
na stronie
Dyskusjao charakterzeiwlalciwo6ciachpola elektromagnetyczneso
jest
10
zbyt uproszczonasugeruj4c,zedlapiezoelektryk6wnaturafizycznapola
elektrycznego,a dla piezomagnetyk6w- pola magnetycznegos4 takie same.To
tylko model matematyczny.Pole elektrycznemoheposiada6czg362r6dlow4,
czegonigdy nie posiadapole magnetyczne.

Na stronach9 i 10 pojawia sig pewnaniesp6jno6ifunkcyja dotyczqcazalelno(;ci
od wsp6lrzgdnychprzesftzennychi czasuwielko3ci elektromagnetycznych
(zale|nold od (r - v0) oraz wielkoScitermomechanicznych(zalelnoSi
od (r,t)).
Na stronie lI,wz6r (I.I2) por6wnujete wielko6ciw jednej przestrzeni(r,t).
Na stronie11 uzywa sig okreSlenia,,energiacieplna".Nie ma takiej wielko6ci.
Energiajest funkcj4 stanu,a ciepto (chociazmierzonew tych samych
jednostkachi por6wnywane w I zasadzietermodynamiki z pracEi energi4)jest
funkcj4 procesu.
Przyjgciena stronieL2 wartoScidla temperatury 0 : 0 wcale nie prowadzi do
przekszlalceniazwi4zkow (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 badaniaproces6wpiezoelektrycznychw stanach,kt6re
maldu;j4sig w temperaturzeodniesieniaT.
Na stronie15 wyra2eme(1.51)interpretujesigtak, 2eE moheby6 natgzeniem
pola elektrycznegow pro2ni.Natomiastdalej,t4 sam4interpretacjgstosujesig
dlanaprEheh . Jestto malo zrozumiale,poniewaLpoleelektryczremoae
istnie6 zarownow prcshni,jaki w oSrodkumaterialnym,zaSpole naprgZeri
mechanicznych- tylko w oSrodkumaterialnym.
DaIsza czglc rozprary zawiera analizgnowych problem6w piezoelektryczroSci
orazwplywu gradientupolaryzacjiw oSrodkuci4glym z dyslokacjamina
procesy frzyczne opart4na modelu oddzialywan zaproponowanymprzez autora.
Podsumowuj4cocengdzielapt.: ,,Staticand Dynamic CoupledFields in Bodies
with Piezoeffectsor Plarization Gradient" opublikowaneJptzez SpringerVerlag,Berlin, Heidelbergw 2006roku,ISBN - 10 3 - 540- 31668- X
lwazam,Ze spelniaono w zadowalaj?cymstopniu warunki stawianerozprawom
habilitacyjnym.
3. Opinia o dorobku i dziatalnoScinaukowej
Po uzyskaniu stopniadoktora Pan Jerzy Pawel Nowacki opublikowall1cznie 57
artykul6w i referat6w,w tym 24 w czasopismach
o zasigguSwiatowym
znajduj4cychsig na li6cieThomsona- Reutersanadaj4cegotzw. Impact Factor.
Na podkre3leniezasfugujefakt,2e 18 pozycji jest wyl4cznieautorskich.
Pozostateartykuty wsp6tautorskieopublikowatw wigkszo6cize Swiatowo
uznawanyminaukowcami zajmujEcymisig polami sprzgzonymiw o6rodkach
materialnych.Jego artykuty przyjmowanebyly do publikacji w takich znanych
jak: Archives of Mechanics,Bulletin de I'Academie Polonaise
czasopismach,
des Sciences,InternationalJournalof EngineeringSciences,Journalof Thermal

Stresses,CrystallographyReports.Opublikowatr6wniez monografigw znanym
wydawnictwie Springer- Verlag. Dr J. P. Nowacki brat r6wnie?aktywny tdzial
w Swiatowychkongresachi konferencjachnaukowychoraz krajowych
konferencjacho charakterzemrgdzynarodowych.19 prac wlasnych wykorzystal
habilitantw trakciepisaniaswojej rozprawy.
Po doktoraciePan J. P. Nowackiprzechodzllr6lnefazy rczwoju naukowego:od
badariwtaSciwo3cii zjawisk w niejednorodnychi anizotropowychciatach
statych,przez problematykgdotycz4c4elektrosprgzystych p5l sprzgilonychw
piezoelektrykach,po rozwailanranad wptywem dyslokacjii gradientu
polaryzacji na stany cial piezoelektrycznychw oSrodkachmaterialnych
nieograniczonychoraz posiadaj4cychokre6lon4geometrig.
Oprdcz gt6wnegonurtu zainteresowafinaukowychprowadzitaktywnE
dziatalno66dydaktyczn4skupiajEcsig ostatnio na bardzo waZnych dziedzinach
ksztalceniaustawicznego i k sztatcenia przez Internet.
W zakresieorganizacji nauki aktywnie dziatalw komitetach naukowych i
ot ganrzacvjny ch w i elu w aznych konf erencjr migdzynarodow y ch oraz
uczestniczylw pracachkomitet6w redakcyjnych czasopismnaukowych.
Wykonal wiele recenzjiartykul6w naukowychi jest cztonkiemszeregu
towarzystwnaukowych.
4. Wniosek
Bior4c pod uwaggwarto6i naukow4rozprawyhabilitacyjnej,warto6ciowyi
obszernydorobeknaukowy,dydaktycznyi organizacyjnystwierdzam,Zedr
JerzyPawetNowacki posiadawystarczaj4cekwalifikacje do prowadzenia
samodzielnejdzialalno6cinaukowej. Nalezy r6wnie? podkre3li6Jego znaczEcy
wktad w roZw6j dyscypliny naukowejmechanika.Wnoszgzatemw oparciuo
zapisyUstawy o Tytule i StopniachNaukowychz dnia 14 marca2003roku o
nadaniedr. JerzemuPawlowi Nowackiemu stopnianaukowegodoktora
habilitowanego.

