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Ocena dorobku naukowego dr hab. Eligiusza Wajnryba prof. IPPT PAN

w zwiqzku z post€powaniem o nadanie tytulu profesora

Dr hab. Eligiusz Wajnryb ukoriczyl studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego. Tematyka jego pracy magisterskiej, obronionej w roku 1978, dotyczyla

frzyki statystycznej. a jej przedmiotem bylo ,,R6wnanie Boltzmanna dla ruchu cz4stki pr6bnej

w o6rodku rozpraszajqcym". Tematyka tabyla na tyle interesuj4c4 2e kontynuowal jq po

podjgciu pracy na Wydziale Fizyki UW, co doprowadzilo do powstania jego pierwszych

publikacji w miqdzynarodowych czasopismach naukowych. Pracg doktorsk4 p.t.: ,,R6wnanie

Boltzmanna dIa przewodnictwa elektronowego" obronil na tym samym v'rydziale w roku

1983. W roku 1987 rozpocz$ pracQ w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki PAN,

gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 1986-199I zainteresowania naukowe dr hab. E.

Wajnryba koncentrowaty sig wok6t proces6w stochastycznych. lchrezultatem byly trzy prace

z wsp6ludziaNem prof. prof. S. Janeczki, M. Kusia i K. W6dkiewicza. W roku 1991

rozpoczplo siQ jego zainteresowanie zagadnieniami szeroko pojEtych oddzialywah

hydrodynamrcznych. Wraz z dr Szczepariskim zajmowal. siE problemem wplywu warunk6w

brzegowych na Sciance na ruchy nieoddzialuj4cych cz4stek w gazach rozrzedzonych

(publikacja w J. Chem Phys). W latach 1992-1994 oraz 1995 - 1997, odbyl czteroletm stal

podoktorski w University of Minnesota, gdzie wsp6lpracowal z prof. J. Dahlerem nad

uog6lnieniem termodynamiki na uklady niejednorodne. Skonstruowal termodynamicznq

teorig pola, kt6ra w granicznym przypadku, uklad6w jednorodnych, sprowadza siq do

tradycyjnej termodynamiki statystyczno-fenomenologicznej. Rezultaty tych prac zostaly

opublikowane w obszernej monografii w renomowanym wydawnictwie ,,Advances in



I

Chemical Physies" pod redakcj4 L Progogine'a i S. Rice'a. Niestety ta bardzo interesujaca

praca wydaje siq by6 niedoceniona. W tym samym okresie rozpocz$ pracQ teoretyczne

dotyczqce oddziaNywafi hydrodynamicznych w zawiesinach. Gl6wnym celem bylo

opracowanie efektywnych metod numerycznych do obliczania element6w macrerzy

ruchliwoSci, dIa czqstek koloidalnych w rohnych konfiguracjach. Znajomoll macieruy

ruchliwoSci dla czqstek zawiesiny umoZliwia Wzrraczenie jet podstawowych parametr6w jak

efektywna lepkoSd czy wsp6lczynnik samodyfuzji w zale2nofici od stqzenia,

monodyspersyjnoSci czy ksztalt6w geometrycznych cz4stek zawiesiny. Jest to zagadnienie

skomplikowane ze wzglEdu na: daleki zasiEg oddzialywah hydrodynamrcznych (pole

prqdkoSci wok61 poruszaj4cej sig cz4stki zanika z odwrotnoSciq odlegloSci) oraz brak

addytywnoSci tych oddzialywan Dodatkowo w przypadku malych odlegloSci miEdzy

czq,stkami elementy macierzy oporu (odwrotnoSl macierzy ruchliwoSci) maj4 osobliwoSci.

Dla rozwrqzanra tego zlohonego problemu kandydat opracowal metodg rozwiniqcia

multipolowego element6w macierzy oporu, ulepszonego dla malych odlegloSci za pomocq

Scislych rozwrqzan w ukladzie dwu cz4stek. Na podstawie zaproponowanego algorytmu

obliczeniowego powstal pakiet procedur numerycznych HYDROMULTIPOLE, kt6ry jest w

dalszym ci4gu przez autora rozwlany i udoskonalany. Opr6cz dr Wajnryba pakiet ten byl

u2ywany przez innych autor6w dla r62nych obliczeh hydrodynamicznych. Jednym z

zastosowaf zaproponowanych algorytm6w numerycznych bylo opracowanie teorii

efektywnej lepkoSci zawiesin. Teoria tabyla zasadniczym elementem rozprawy habilitacyjnej

dr Wajnryba, p.t. ,,Efektywna lepkoSi zawiesin koloidalnych", kt6r4 przedstawi\ w 1999 r.,

uzyskuj4c stopieri naukowy doktora habilitowanego w IPPT PAN. Kontynuacja

prowadzonychprzez kandydata prac doprowadziNa do niezwykle istotnego, ze wzglgd6w na

praktyczne zastosowania, uog6lnienia pakietu program6w hydrodynamicznych poprzez

uwzglEdnienie wplywu Scian lub granic mipdzyfazovvych. W latach 1999-2000 pracowal na

stanowisku visiting profesor w RWTH Aachen, gdzie, wraz z prof. B.U. Felderhofem,

zajmowaN siq przeplywami w hydrodynamicznych i elektrostatycznych ukladach

periodycznych. Nastqpnie w latach 2003-2004 przebywaL jako visiting profesor w Yale.

University, New Heaven, gdzie rozpocz$ wsp6lpracE z prof. J. Blawdziewiczem nad

przepLywami zawiesin w obszarach ograniczonych, takich jak granica faz czy w4skie (nano)

szczehny. Wsp6lpraca ta zaowocowala, do tej pory, piEtnastoma publikacjami i jest stale

kontynuowana. Zastosowanie pakietu HYDROMULTIPOLE pozwolilo takle na okreslenie

wptrywu koncentracji cz4stek zawiesiny koloidalnej osadzonych na powierzchni na wartoS6 jej

efektywnego potencjalu zeta. Prace te byly rczw1ane we wsp6lprucy z Instytutem Katalizy i



Fizykochemii Powierzchni im. J.Habera PAN - grup4prof. Z. Adamczyka, gdzie opracowana

przez kandydata teoria byla konfrontowana z wynikami doSwiadczalnymi z pozytywnym

rczultatem.

NiezaleZnie od hydrodynamicznej teorii zawiesin dr hab. E. Wajnryb zajmowal sig

teori4 efektywnoSci transmisji grup neuron6w oparta na teorii informacji. Jest autorem kodu

numerycznego wykorzystywanego do obliczania transmisji informacji w sieciach

neuronowych (8 prac). Obecnie dr hab. Eligiusz Wajnryb jest kierownikiem Zaldadu

Mechaniki i Fizyki Plyn6w oraz kierownikiem pracowni Plyn6w ZNoaonychw IPPT PAN.

Ocena dorobku naukowego

Oceniajqc dorobek naukowy dr hab. Eligiusza Wajnryba uwazam,2e jest on znaczqcy

i odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom do tltulu naukowego profesora. Jest

autorem 77 publikacji w czasopismach ztzw. Listy filadelfijskiej o sumarycznym IF 193.6

(Sredni IF na publikacjq 2.51), sumarycznaliczba cytowari wynosi 859, a indeks H: 15.

Wedlug ostatnich danych z bazy Web of Knowledge (wrzesieri 2012), jego dorobek to 90

publikacji, sumaryczna liczba cytowafi wynosi 854 (576 bez autocytwari), Srednia Iiczba

cytowari na rok w ostatnich pipciu latach wynosi okolo 90, indeks H : 15. Zgodme z danymi

podanymi przez kandydata 20 artyktilbw zostaly opublikowanych przed habilitacj4 a 57 po

habilitacji. Ponadto jest autorem 46 doniesief konferencyjnych, w tym 40 po uzyskaniu

stopnia doktora habilitowanego. Recenzent nie znalaz\ informacji czy byly to doniesienia

ustne czy posterowe. Kandydat jest wsp6lautorem 3 rozdzial6w w wydawnictwach

ksi42kowych o zasiggu Swiatowym. Byl kierownikiem trzech projekt6w badawczych KBN i

MNiSW oraz gl6wnym wykonawc4 szeregu projekt6w krajowych i zagranicznych.

Uczestmczyl w Akcji COST P21 ,,Physics of Droplets".

Do najistotniejszych osi4gniq6 naukowych dr hab. Eligiusza Wajnryba zaliczylbym:

- opracowanie pakietu numerycznego HYDROMULTIPOLE, kt6ry pozwala na

teoretyczne wyznaczenie wtaSciwoSci zawiesin cz4stek koloidalnych zarSwno w

nieograniczonej fazie objgtoSciowej, przy periodycznych warunkachbrzegowych oraz w

obszarach ograniczonych - w s4siedztwie granic miqdzyfazowych lub mikrokanaLach

(gt6wne prace cl.towane odpowiednro 134,68 i >50 razy);

- Badania dotyczqce dynamiki i reologii zawiesin czqstek migkkich (np. mikrozelowych)

oraz klEbk6w polimerolvych;



- Teoretyczne .vqvznaczenre potencjalu zeta powierzchni migdzyfazolvych pokrytych

cz4stkami;

- OkreSlenie wplywu oddziaNywafi hydrodynamicznych w procesie koagulacji biatrek;

- Opracowanie teorii efektywnoSci transmisji grup neuron6w oparlej na teorii informacji.

Na podkreSlenie zasNuguje stosowanie przez kandydata nowoczesnych metod w

rozwiqzywaniu problem6w badawczych oraz powiqzanie swoich prac teoretycznych z

wynikami doSwiadczalnymi uzyskiwanymi w r6znych grupach badawczych na calym

Swiecie. Dr hab. Eligiusz Wajnryb posiada intensywna wsp6lprace naukowa z wieloma

o5rodkami naukowymi (Francja, Niemcy, USA, Hiszpania) dobrze udokumentowanq

wsp6lnymi publikacj ami.

Ocena dorobku dydakfycznego i organizacyjnego

Dr hab. Eligiusz Wajnryb byl promotorem w zakonczonym przewodzie doktorskim

mgr inZ. Marcina KEdzierskiego w IPPT PAN. Ponadto braN czynny udzial w przygotowaniu

piEciu innych prac doktorskich, w tym trzech w oSrodkach zagranicznych (RWTH Aachen,

Yale University). W pracach doktorskich dr Piotra Szymczaka i dr Gustavo Abade

umieszczone s4 podzigkowania potwierdzaj4ce istotny wklad kandydata w przygotowanie

rozpraw. Recenzent ma nadzieje, 2e taki udzial dr hab. Eligiusz Wajnryba wyczerpuje

wymagania ustawowe odnoSnie osi4gniE6 w opiece naukowej. W okresie swojego

zatrudnienia na Wydziale Fizyki UW dr hab. E Wajnryb prowadzil wyklady I cwrczenra z

frzyki statystycznej, mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej oraz metod

matematycznych dla student6w Wydzialu Fizyki UW. Na Uniwersytecie Stanowym w

Minneapolis oraz w RWTH Aachen prowadzlN cykl seminari6w poSwiqconym

oddziaNywaniom hydrodynamicznym w zawiesinach. Widoczne jest, wrec zaangazowanie

kandydata w rozw6j mlodej kadry naukowej, kt6rej Iiczba jest jednakowoa limitowana

specyfik4IPPT PAN oraz znaczn4 trudno3ci4 prowadzonej tematyki badawczej i stosowanej

metodyki.

Dr hab. Eligiusz Wajnryb jest kierownikiem Zal<Ladu Mechaniki i Fizyki Plyn6w oraz

kierownikiem Pracowni Plyn6w ZloAonych w Instytucie Podstawolvych Problem6w Techniki

PAN.



Podsumowanie

Moja ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i orgarizacyjnego dr hab. Eligiusza

Wajnryba jest zdecydowanie pozytywna. Kandydat do tytulu profesora, realzuje wlasn4

dobtze okreSlon4 tematykE badawcza oraz posiada rozwiniqta i stale udoskonalanq

metodologip, opart4 na zaawansowanych algorytmach numerycznych dla obliczeh
przeplyw6w hydrodynamicznych w ukladach heterogenicznych (zawiesinach). Znaczqco
powigkszyl sw6j dorobek naukowy od czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Jest

naukowcem rozpoznawalnym w kraju i zagranic4jego prace ukazujqsiq w czasopismach o

wysokim IF i s4 licznie cytowane. Prowadzi o?ywianq wsp6lprac4 z miqdzynarodowymi

oSrodkami naukowymi. Uwalam, 2e zgodnie z Ustaw4 o stopniach nauko!\rych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki osi4gniqcia naukowe, dydaktyczne i

organizacyjne kandydata stanowiqwystarczaj4c4 podstawE do nadania dr hab. Eligiuszowi

Wajnrybowi tytulu profesora z dziedziny Nauk Technicznych i z przekonaniem popieram

wniosek w tej sprawie.


