Prof. dr Zbigniew Wesolowski
StarejBaSni12 m.38
01-853Warszawa

Reoenzjarczprary habililacy;jneji dorobku naukowego,

dra JerzegoPawla Nowackiego

t

l.Rozprawa habilitacyjna.
Rozprawa nosi tytul Static and dynamic coupleclfielctsin boclieswith
piezoefficts or polarization gradient. SktadasiEz dw6ch czgsci. CzESc
pierwszanosi tytut Two typesof electro-elastic coupling and their role in
properties of line defectsin unboundedsnisotropic media. Czqscdruga nosi
tytul One-dimensionalqnd two-dimensionalelectro-elasticcoupled
fields in
media with surfacesand interfacis.
czgsc pierwszarozprawy,to skr6towe,ale eleganckieom6wienie
znanych, ale,rozproszonychw rotnych publikacj ach.i. monografi ach r6wnari i
p oj e6 zw iqzanych z materialami pi ezoeI ekty cznymi t pi e zoma[netycznymi .
Opisujewyhqcznieteorie liniowe. Napisanajest nowocze$niew notacji
tensorowej.PoSwiQconoduhomiejscawahnymdla potencjalnychzastosowaf
tohnym warunkom brzegowym: dla zadanejggstoSciladunku elektrycznego,
dlazadanegopotencjaluiwreszczie dla warunk6w na kontakcie dwu
osrodk6w.wyr6zniono przypadekp6l harmonicznychw czasie
Szczeg6lnieszerokoom6wionoprostoliniowqdyslokacjpw materiale
piezoelektrycznym i piezomagnetycznymi silE wywieranQna dyslokacjg, .
Niezrgcznejest u|ycie okresleniaforcein thermodynamicsense(rozdziat3),
w literaturzeuLywa siq zwykle configurationalforce jako przeciwieristwodo
Newtonalforce.
CzgScdruga rozpraryjest oryginalnymwkladem habilitantado teorii
p6l naprEzeri,odksztalceni lempgratprw lnateriatrachpiepoelektyc
znycht
piezomagnetyczny ch. Przedst awi one r ezuitaty dotyc zqce ty ch bfekt 6w s4
wynikiem teoretycznych b adart.podstawowych.Nie ma tutaj eksperymentu,
co jest zupehnienaturalne.Tematykajest wahna,bowiele nowoczesnych
przyrzqd6wpomiarowych i czujnik6w wykorzystuje nowe materialy, miEdzy
innymi omawianew pracy materialypiezoelektryczne.propagacjafali
naprEheniaw fal owo dach, zakloc eniapr op agacji pr zez ni ejednorodnoSci,
inkluzje i dyslokacje, efekty termicznei zwiqzaneznimirozpraszanie engrgii
w falowodachsqbardzowahnymizjawiskamiw wielu nowoczesnych
urzqdzeniach,w szcze g6lnoSci urzqdzeniachp omiarowy ch.
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Trudno dzi si aj pr zewidzie6, gdzier ozwa?ania nad p i ezoelektrycznoSci
4
materiaLowodksztalcalnychmogq znaIe26zastosowanie.Szkoda,2e autor
rozpralrv}kr6tko nie om6wil czqnik6w, falowod6w i ewentualnieinnych
urzqdzeh, gdzie te zj awi sk a zachodzq i gdzier ezurtatymogq by6
wyjasnieniempohqdanych
i niepozqdanychzjawisk. wydaje siE,ze
szczeg6Ine znaczeniedla potencjalnych zastosowah ma rdzwiqzanie dla .
warstwypiezoelektrycznejpodanew rozdziale9 orazodksztalceniai
naprgheniadIa fali slabej nieci4gloSciw materiale piezomagnetycznymlub
p i ezoelektrycznym w r ozdziale I 0. Interesujqca j est analizi szerokoSci
szczytowychwarto5ci naprEhen.
ZwracauwagQobszernaiiteratura(200 pozycji) cytowanaw tek5cie.
szkoda tyrko,2e nie ma w nlej pr.aazofti Mossakowskiejdotyczqcych
mozliwoSciWraheniaprzemieszczefiptzezcalkipo linii dysl<ikacji,lub catki
po p owi erzchni dysI okacji oraz prac Hen ryka Zor skiego dotyczqcychp qtti
dyslokacji. Wprawdzie obawspomni anerezultatynie powstaty w-zwi.qzkuz
matefialempiezoelektrycznym,ale se one bardzo og6lne i poznawczowa1ne.
Reasu m uj 4c: Rozpr awa habi Iitacyjna obejmuj e matematycznq ana\zg
zjawisk w anizotropowych materiatachpiezoeler<trycznyeh,
aw
szczeg6InoscizaleLnychod czasup6l naprELeh i temperatur.
Rozwiqzania to zalehneod czasup oI a napr g2en,erektryczne,
magnetycznei pola temperatury.Rozwiqzaniasqnowe, a podejSciedo
zagadnieniaoryginalne.Jednaktrudno podai, w kt6rych konkretnie
ur zqdzeniach slulqcy ch i nform atyce, m echani ce, albo frzyce m ogg znaleL6
',
zastosowania.r
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Autor wykazal siqzrozumieniemfilozofii mechaniki oSlodkaci4glego,
bieglo $ci q w r ozwiqzywaniu czQstkowychr6wnan r 6hniczkowychi
znajomodciqrachunku tensorowego.To ostatniewarto szczegblniepodkreSli6
w dobie ekspansjiw wielu dziedzinach bardzo efektywnych metod
numerycznych,gdy w szczeg6lnoScimetoda element6w skoriczonychi
element6wbrzegowych prowadzi do latwego otrzymaniap6l naprp?ehi
temperatur,niestety tylko przyblilonych i na o96l nieprzydatnychw
badaniachpodstawolvych.
2.Uwagi krytyczne o rozprawie.
Nie budzi zastrzeLehczgscpierwsza.Bylo celowe om6wienie
material6wpjozoelektryczny,sh,piezomagnetycznych,sprzEaeniaelektrosprgzystegoi defekt6w w tych materiaLach.
Zwiqzki ftzyczne,bhociazw
zasadzieproste, bo rozpatrywanotylko zwiqzki liniowe, dla tych material6w
sqbardzo zLo2one.Liczbazmiennychniezale2nychjest duza i tylko w zapisie
tensorowymwydaj4 siElatwe.

CzEStdrugajest poprawnamerytorycznie, ale chyba zbythernetyczna
i trudna dla czytelnika.od dawna zajmujgsigopisemo6rodkacirylego, a
j ednakmialem trudnoSci z przelledzeniembardzo zloaonych *ypto*u
dzeh
kolejnychrow,nanAutor pominql wiele opis6w,kt6re dla niego byty
oczywiste,bo'siq'do nich pt'dyzwycz:aiL.T'aknp. dla ruu*un, oJ"'unlgo
czytelnikajestoczywiste jak czytadwzory, gdziepole jest funkciq zespolon4.
Jednakcelowebytoby om6wienieosobnoi zilustrowaniewykresamiosobno
czgScirzeczywistej i czE5ciurojonej, przynajmniej dla niektorych sytuacji.
Wszystkie rozdzialy czgscidrugiej zyskalyby przezdodanie uzupelnieriw
p ostaci algebraicznych w zor6w i wykres6w dla najprostszych sytuacji.
Dla czytelnika nie chcqcegozaglEbiadsig w przeksztalcenia
matematyczne byloby p ozqdaneuzupelnienie w p ostaci li3ty potencjalnych
zastosowafi.
3.Ocenarozprawy
ze wzglEduna rczultaty uzyskaneprzy pomocy zaawansowanego
apar atumateniatycznego i ptltencjalnq moZliwoSi wykorZystar;ia ich przy
budowi e ur zqdzentran smi sji in form a cji i pr zy proj ektow aniu urzqdzeh
pomiarowych r ozprawEdra J erzegoP awlaNowackiego oceniamwysoko i
stwierdzam,2emohebyd podstawQdo ubieganiasig o stopieridoktora
habilitowanego.
4.Dorobeknaukowy.
d,1
Dziatalno66 naukowo-badawcza dra J erzego p awLaNowacki ego
dotyczyopisu zjawisk mechanicznychi elektrycznychw cialach
pi ezoe1ektry cznych w szcze96lnoi ci w pLytach,warstwach oraz w taki ch
cialachz defektamii firodLami.Obejmuje on wyl4c znie badaniateoretyczne.
Rozprawa doktorska dotyczyla o6rodkaz wewngtrznymi stopniami
swobody. Rozprawa habil itaoyjna obejmuj e znaczniewi gkszq.klasg
materialow i ni e i estr o zszerzonymp owt6rzeniem r ozpraW driktorskiej.
Dr Jerzy Pawel Nowacki opublikowaNrazem60 prac naukowy ch,z
tego ponad 50 po uzyskaniustopniadoktoranauk technicznych.Znaczna
wiqkszo66znichukazala sig w czasopismach
i wydawnictwacho zasiggu
miEdzynarodowym.ZwrociLemuwagQna blQdw cytowaniu prac dotyczqcych
mikropolarnego materialu hemitropowego (cyt. r a i 15). Klamrq lqc zqaq,
publikacje se sprQzystemateriaLyliniowe, wzbogaconeo'efekty elektryczne
magnetyczne i termiczne.
Ze wspomnianychwyzej prac opublikowanychpo uzyskaniustopnia
doktoranauk technicznychtylko kilkanaSciepracjest samodzielnych.
Pozostale sq wykonane wsp6lnie'z r o2nymiwsp6lautorami. IJw alam, Le
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udziatwlasny dralerzego PawlaNowackiegow tych pracachzostaL
wla6ciwieoszacowany.IJwaham,2e wl<Laddra JerzegoPawlaNowackiego
do wszystkichwsp6lnychpublikacji jest istotny.
Dr Jerzy Nowacki braludziaLw licznych konferencjachnaukowych.
Bylem Swiadkiem,2ejego referatyspotykalysip z duzyniuzainteresowanibm.
opracow at i v,rydaLstreszczenia w m aterialach kon ferencyjny ch..
Uwalam, 2e dr in,. Jerzy PawetrNowacki mohesip wykazat
znaczqcymsamodzielnymdorobkiem naukowym, opublikowanym w znanych
czasopismach.
Dr Nowacki jest uznawanymekspertemw zakresieteorii
obliczenkonstrukcji z materiat6wpiezoelektrychnychi p.iezomagnetycznych.
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wyjqtkowo wysoko oceniamdorobekdydaktyczny.w roku 1994dr
JerzyPawelNowacki utworzyl nowquczelniEwyzszqo nazwie polskoJaporiskaSzkolaTechnik Komputerowychw Warszawie.Sam tworzyLjqod
podstaw. SkompI etowal wykwali fi kowan4 kadrg, zbudowaLnowoczesne
laboratoria,zorganizowalsalewyktradowe,Programstudibw obejmuje
obecnie mipdzy innymi matematykg,podstawy programowania,systemybaz
danych,uniwersalnesystemyprogramowania,sieci komputerowe,
proj ektowanie system6winformatyczny ch.
Od samegopocz4tkuistnieniatej szkoly wylszej dr JerzyNowacki jest
jej rektorem.Szkolajest znanaz ogromnegosukcesu,kt6ry znalazlodbiciew
opublikowanybh i udokumon{owanychrankingaoh'szk6lu,ryLsVych.w PoI sce,
od wielu lat tczelnia ta znajduje sig pierwszym,lub j ednym zpierwszych
miejscwSr6d szkolprywatnych.Szkolama swoje oddzialyw Bytomiu i
Gdarisku
Oceniamwysoko umiejgtnodcidydaktyezne,abardzowysoko
zdolnoScior ganizacvjne habilitanta.
6.Wniosek.
Habi I itant znarazLzupelni e nowe r ozwiqzaniamiEdzyinnymi dl a
o R6znych inkluzji w oSrodkudielektrycznym
. Funkcjg Greena dlapiezoelektrycznegopasma
. Pola naprEhehi pole elektrycznedla warstwy piezoelektrycznej
opbla.naprq2e6wywo.taneprzeizfalew3tiirkturach,'
p i ezoeI ektry cznych i piezomagnetycznych
Habilitant sformulowal zagadnienienaukowe i we wlaSciwy spos6bje
r ozwiqzal. Otrzy maNorygin alne, nieznanewczeSni ej r ozw iqzania,kt6 re mogQ
byd u?yteczneprzy proj ektow aniu przemyslowych urzqdzeh,jak

Swiatlowody,czujniki temperatury,kom6rki Swiatloczuleitp., Poniewazsqto
wyprzedzajqcebadaniapodstawowejest trudno cho6by w przybli?eniu
oceni6kiedy i, gdzie znajdez,.astosowanie.
.
Habi I itant wykazal ^ 63o-b S6'metod m ateitratycznychlconiecznych do
rc zw iqzania oraz znajom os6 Iiteratury doty czqcejopracowywan ego
zagadnienia.
Dorobek naukowy irozprawapozwalalqstwierdzi6, Le dr Jeruy
Pawel Nowacki jest przygotowany do prowadzeniasamodzielnychbadah
naukowych.
uwalarn,2e rozprawahabilitacyjnai dorobeknaukowy spelniajqw
pelni warunki,stawianeprzezpolskie akty prawneprzewodom
habilitacyjnym.Stbwiamwiqc wniosek o przepro*uCr.tril habilitacji dra
Jerzego P av,rtaNowacki ego.
Warszawa.22 wrzelnia2ll2 r.
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