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I. Ocena osiągnięcia naukowego 

1.1. Charakterystyka osiągnięcia  

Jako osiągnięcie naukowe kandydat przedstawił zestaw dziesięciu publikacji 

monotematycznych, wszystkie z listy JCR, o IF od 0,298 do 1,927.  

Tematyka badawcza jest bardzo zaawansowana, dotyczy metod numerycznych, a w 

szczególności modelowania przejścia laminarno-turbulentnego. Jest to tematyka bardzo 

potrzebna, szczególnie w analizie przepływów wewnętrznych, gdzie wysoki poziom 

fluktuacji prędkości w strumieniu ponad warstwą przyścienną, jest częstym powodem 

przejścia L-T typu by-pass.  

Publikacje kandydata oraz prowadzona przez niego współpraca zagraniczna wskazują na to, 

że jest on aktywnym uczestnikiem światowej fali rozwoju w modelowaniu numerycznym 

przejścia L-T. 

 

1.2. Ocena cyklu publikacji naukowych powiązanych tematycznie 

Badania naukowe prowadzone przez Kandydata miały na celu poprawę, jakości symulacji 

numerycznych przepływów, w których występuje przejście laminarno-turbulentne.  
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Prowadzone badania dotyczyły opracowania:  

� nowego algebraicznego modelu przejścia laminarno-turbulentnego dla przepływu w 

warstwie przyściennej i zintegrowania tego modelu z modelem RANS k-ω,   

� poprawy technik modelowania przepływów turbulentnych i procesu wymiany ciepła i 

masy, opartych na modelu turbulencji k-ω   

� analizy metod hybrydowych RANS/LES opartych na modelu k-ω  

na przykładzie symulacji wybranych przepływów turbulentnych [H1-H10]. 

 

Dokładne modelowanie zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego (L-T) jest istotne w wielu 

zagadnieniach inżynierskich i akademickich, w których wymagane są duże dokładności w 

obliczeniach strat dla dużych liczb Reynoldsa. 
 

W pracy [H1] przedstawiono nowy algebraiczny model przejścia laminarno-turbulentnego 

(L-T) dla przepływu w warstwie przyściennej w obecności dużego poziomu (stopnia) 

turbulencji na zewnątrz warstwy, Tu > 1%, oparty na koncepcji wtórnej niestabilności 

struktur Klebanoffa. Tego typu przejście nazywane jest przejściem typu bypass.  

Proces przejścia typu bypass jest modelowany z zastosowaniem prostego kryterium 

bazującego na porównaniu dwóch skal prędkości: charakterystycznej skali prędkości 

turbulentnej i skali prędkości związanej z dyfuzją płynu w kierunku normalnym do ściany. 

Uzyskano dobrą zgodność wyników symulacji numerycznej (technika 2D RANS i 3D 

URANS) z eksperymentem i z wynikami DNS przepływów wzdłuż płaskich płyt. 

Opracowany algebraiczny (zero-równaniowy) model przejścia charakteryzuje się dużo 

mniejszym stopniem złożoności od modeli opartych na rozwiązaniu dodatkowych 

równań różniczkowych celem modelowania przejścia laminarno-turbulentnego, które są 

obecnie zaimplementowane w kodach komercyjnych (ANSYS Fluent i ANSYS CFX). 
 

Rozwijane i analizowane w pracach [H2-H7] modele hybrydowe RANS/LES służą do 

symulacji przepływów turbulentnych charakteryzujących się złożoną dynamiką procesu 

rozpadu struktur wirowych w przepływie poza warstwą przyścienną. Zastosowanie metod 

hybrydowych RANS/LES pozwala na znaczne obniżenie kosztów symulacji numerycznych w 

stosunku do kosztów wymaganych przy zastosowaniu metod LES/DNS, ze względu na 

możliwość stosowania rzadszych siatek obliczeniowych w pobliżu ścian. Ustalono, że 

pojawienie się wtórnych struktur wirowych [H4] w pobliżu płyty (w wyniku oddziaływania 

struktur pierwotnych pochodzących z warstwy ścinającej strugi) i ich późniejszy rozpad do 

mniejszych struktur wirowych jest ściśle związany z intensyfikacją procesu wymiany ciepła w 

pobliżu ściany. Pokazano, że metody hybrydowe RANS/LES pozwalają przezwyciężyć 
ograniczenia metod RANS, opartych na koncepcji lepkości turbulentnej. 

Opracowano korekcje standardowego modelu k-ω dla przepływu w punkcie stagnacji dla 

strugi kołowej (osiowosymetrycznej) uderzającej na płytę, [H8] i [H9]. Korekcje te pozwoliły 

na uzyskanie dwóch lokalnych maksimów na rozkładzie liczby Nusselta na płycie (dla r/D=0 

i 2) dla małej odległości między wylotem z dyszy a płytą. Wyniki te były w dobrej zgodności 

z wynikami badań eksperymentalnych. W pracy [H10] opracowano modyfikacje, oparte na 

wynikach badań eksperymentalnych i symulacji DNS (zaczerpniętych z danych 

literaturowych), umożliwiające poprawę oszacowań współczynnika dyfuzji turbulentnej w 

pobliżu ścian, dla procesu wymiany masy dla dużej liczby Schmidta. Przykład dotyczył 

przepływu w strudze płaskiej uderzającej na płytę. Uzyskane wyniki symulacji 

numerycznych były w dobrej zgodności z wynikami badań eksperymentalnych. 

 

W ostatnich dwóch dekadach nastąpił znaczący rozwój technik modelowania 

zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego (L-T) przy zastosowaniu metod RANS, 
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bazujących na koncepcji lepkości turbulentnej. W modelowaniu przejścia L-T istotne jest 

zarówno określenie początku przejścia, jak i tempa wzrostu fluktuacji turbulentnych 

(naprężeń Reynoldsa) w pseudo-laminarnej warstwie przyściennej. Pierwsze prace 

dotyczące modelowania zjawiska przejścia poświęcone były przede wszystkim 

modyfikacji istniejących modeli RANS celem uzyskania poprawnego tempa wzrostu 

naprężeń turbulentnych w obszarze przejścia LT (tzw. długości przejścia).  
W ostatniej dekadzie opracowano szereg modeli przejścia L-T typu bypass opartych na 

wykorzystaniu funkcji intermitencji γ (funkcja γ=0 w przepływie laminarnym i γ=1 w 

przepływie turbulentnym). Funkcja γ uzyskiwana była na podstawie rozwiązania równania 

transportu. Warto podkreślić, że w przypadku przepływów, dla których stopień turbulencji Tu 

jest dostatecznie duży (większy od 1%), to utrata stabilności przepływu w laminarnej 

warstwie przyściennej nie następuje w wyniku pojawienia się fal Tollmiena-Schlichtinga, a 

jest ona wynikiem wtórnej niestabilności wzdłużnych struktur wirowych nazywanych 

strukturami Klebanoffa. Modelowanie tego typu zjawiska jest istotne w przypadku analiz 

przepływów w maszynach wirnikowych 

Jak już wspomniano przedstawiony nowy [H1] algebraiczny model RANS służący do 

modelowania przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej w obecności 

dużego poziomu fluktuacji turbulentnych na zewnątrz warstwy. Opracowany model nie 

wymaga rozwiązywania dodatkowego/dodatkowych równań różniczkowych, oprócz tych, 

które są już wykorzystywane do modelowania w pełni turbulentnego przepływu. Stopień 

złożoności modelu jest, więc znacznie mniejszy od tego, który spotyka się w większości 

modeli przejścia zaimplementowanych obecnie w kodach komercyjnych. Rezultaty symulacji 

DNS pokazują, że powstawanie wielkoskalowych zaburzeń (struktur Klebanoffa) w 

laminarnej warstwie przyściennej jest wynikiem propagacji niskoczęstotliwościowych 

fluktuacji z przepływu zewnętrznego do wewnętrznych obszarów warstwy. Destabilizacja 

tych struktur prowadząca do przejścia L-T, następuje na skutek intensyfikacji efektów 

nielepkich (podobnych do niestabilności Kelvina-Helmholtza). Te wielkoskalowe zaburzenia 

(z punktu widzenia warstwy przyściennej) przemieszczają się w kierunku zewnętrznych 

obszarów warstwy i tam na skutek wtórnej niestabilności dochodzi do powstawania małych, 

pojedynczych obszarów przepływu turbulentnego, nazywanych plamkami turbulencji. 

Następnie, propagacja plamek turbulencji w dół przepływu prowadzi do pełnej turbulizacji 

warstwy przyściennej. Wspomniana wtórna niestabilność pojawia się w wyniku 

oddziaływania wysokoczęstotliwościowych zaburzeń turbulentnych (pochodzących z 

zewnętrznych obszarów warstwy) ze strukturami Klebanoffa. W opracowanym modelu [H1] 

sam mechanizm wtórnej niestabilności modów Klebanoffa, prowadzący do przejścia L-T, jest 

symulowany poprzez porównanie dwóch skal prędkości: skali czasowej prędkości zaburzeń 
turbulentnych (√k ) i skali czasowej dyfuzji lepkiej płynu w kierunku normalnym do ściany 

(ν/y). 

Kandydat dokonał walidacji opracowanego modelu przejścia poprzez porównanie 

uzyskiwanych wyników symulacji numerycznych, dotyczących punktu przejścia, z danymi 

eksperymentalnymi oraz z wynikami uzyskanymi przy pomocy korelacji Mayla (1991) i 

Langtry i Mentera (2009). Walidacje modelu przeprowadzono dla symulacji przepływu 

wokół:  

- łopat wieńca kierowniczego turbiny gazowej niskiego ciśnienia T106A,  

- wieńca kierowniczego turbiny parowej N3-60  

- sprężarki V103  

stosując podejście 2D RANS i 3D URANS. Porównanie przeprowadzono dla przepływu na 

stronie podciśnieniowej łopatki N3-60 dla dużego i małego poziomu turbulencji w przepływie 

poza warstwą. Dla dużego poziomu turbulencji przejście typu bypass jest w pełni 

modelowane. Dla niskiego poziomu turbulencji w przepływie na zewnątrz, przejście L-T 
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występuje w oderwanej laminarnej warstwie przyściennej (S/S0=0.9), i w analizowanym 

przypadku jest ono symulowane przy pomocy techniki 3D URANS. Nowy model [H1] może 

być więc, stosowany do modelowania przejścia laminarno-turbulentnego typu bypass. 

 

Ciągłe modele hybrydowe RANS/LES znajdują coraz szersze zastosowanie w analizie 

przepływów turbulentnych i procesów wymiany ciepła zarówno w zagadnieniach 

akademickich, jak i w praktyce inżynierskiej. Modele te pozwalają symulować wielkoskalowe 

struktury wirowe daleko od ścian w podobszarach LES i modelować struktury drobne (w 

pobliżu ścian i w cienkich warstwach ścinających) w podobszarach RANS. W związku z tym, 

że RANS używany jest w pobliżu ścian to koszty związane z realizacją obliczeń 
numerycznych dla metod hybrydowych są znacznie mniejsze od tych, które są wymagane w 

przypadku metod LES i DNS. Redukcja kosztów obliczeń wynika przede wszystkim z 

zastosowania w pobliżu ścian siatek obliczeniowych typowych dla techniki RANS. 

W pracy [H2] pokazano, że trzy metody hybrydowe RANS/LES, wykorzystujące różne 

techniki hybrydyzacji metod RANS, pozwalają uzyskać podobne rezultaty symulacji 

numerycznej przepływu i wymiany ciepła dla strugi płaskiej uderzającej na płytę. Podobne 

wyniki uzyskano w pracy [H3] w której pokazano, że metody hybrydowe RANS/LES, w 

przeciwieństwie do metod RANS, umożliwiają poprawne symulacje struktur wirowych typu 

Görtlera w pobliżu płyty. 

W pracach [H4 i H5] pokazano, że to generacja wtórnych struktur wirowych w pobliżu 

ściany ma kluczową rolę intensyfikacji wymiany ciepła. Pokazano również, że metody 

hybrydowe RANS/LES umożliwiają symulacje tych drobnych struktur w punkcie stagnacji, 

dzięki odpowiedniemu zagęszczeniu siatki obliczeniowej w tych obszarach. Praca [H5] 

dotyczyła dalszych analiz przepływu w strudze kołowej uderzającej na płytę dla różnych liczb 

Reynoldsa i różnych odległości pomiędzy wylotem z dyszy a płytą. Testy przeprowadzono 

dla dwóch modeli hybrydowych. 

Głównym celem pracy [H6] była analiza własności metody PANS (Partially-Averaged 

Navier-Stokes) w podobszarach quasi-DNS/LES modelu. W przypadku modelu PANS, w 

przeciwieństwie do analizowanych powyżej modeli hybrydowych Streletsa, Koka i Battena, 

nie jest możliwe wykazanie w sposób jawny jego transformacji/redukcji do modelu 

Smagorińskiego przy założeniu warunków lokalnej równowagi. Wyniki analiz pokazują, że w 

pobliżu płyty model hybrydowy RANS/LES daje wyniki bliższe danym eksperymentalnym i 

wynikom uzyskanym przy pomocy modelu LES niż wyniki uzyskane przy pomocy modelu 

PANS. Model PANS daje wyniki bliskie wynikom uzyskanym przy pomocy metody RANS. 

Zbyt wysoki poziom naprężeń stycznych τ w przypadku metody PANS jest skutkiem 

nadmiernej produkcji modelowanej lepkości w podobszarach quasi-DNS/LES.  

Celem badań realizowanych w ramach pracy [H7] była analiza własności modelu 

hybrydowego RANS/LES i modelu RANS k-ω dla przepływu turbulentnego przez wirujący 

kanał z przeszkodami posadowionymi na jednej z jego ścian. Zastosowanie klasycznych 

modeli RANS opartych na lepkości turbulentnej do modelowania przepływów w układach 

wirujących wymaga wprowadzenia w tych modelach korekcji, które pozwalają uwzględnić 
wpływ siły Coriolisa. Podsumowując, metoda hybrydowa RANS/LES pozwala na uzyskanie 

znacznie lepszych wyników symulacji numerycznej przepływu w kanale wirującym z 

przeszkodami od techniki 3D URANS. Jest to możliwe dzięki aktywowaniu modelu LES 

wewnątrz obracającego się kanału. Pozwala to poprawną symulację dynamiki wtórnych 

struktur wirowych będących efektem działania siły Coriolisa. 

Prace [H8] i [H9] dotyczyły opracowania szeregu korekcji dla modelu k-ω mających na 

celu poprawę oszacowań współczynnika wymiany ciepła w pobliżu płyty dla przepływu w 

strudze kołowej (osiowosymetrycznej) uderzającej na płytę. W pracy [H9] przedstawiono 
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dwie modyfikacje. Jedna z nich bazowała na wykorzystaniu skali długości turbulentnej von 

Karmana, a druga oparta była na wykorzystaniu funkcji Manceau (2003). 

W pracy [H8] zaproponowano modyfikację wykorzystującą funkcje opracowane przez 

Goldberga (2006) i Wilcoxa (2008). W pracy [H8] uzyskano bardzo dobre rezultaty symulacji 

numerycznej przepływu w strudze kołowej i płaskiej, uderzającej na płytę, jak i procesu 

wymiany ciepła na płycie przy zastosowaniu modelu k-ω uwzględniającego zaproponowane 

modyfikacje, dla różnych liczb Reynoldsa i różnych odległości pomiędzy wylotem z dyszy a 

płytą. Wyniki symulacji numerycznej przepływu i wymiany ciepła uzyskane przy pomocy 

opracowanego modelu były w dobrej zgodności z wynikami badań eksperymentalnych. 

W pracy [H10] przedstawiono algebraiczny model, bazujący na wynikach badań 
eksperymentalnych Shawa i Hanratty (1977a, b) i in., korekcji współczynnika dyfuzji 

turbulentnej w równaniu transportu pasywnego skalara dla modelowania procesu transportu 

masy w pobliżu ściany przy założeniu dużej liczby Schmidta (Sc=10-1000). Korekcja ta nie 

modyfikowała więc, rozwiązań uzyskiwanych dla liczby Schmidta (Prandtla) Sc ≈ 1 (czyli w 

przypadku modelowania procesu wymiany ciepła), a prowadziła do znacznej poprawy 

oszacowań współczynnika dyfuzji turbulentnej dla dużej liczby Schmidta. Analizy 

przeprowadzono dla przepływu w strudze płaskiej uderzającej na płytę. Uzyskano dobrą 
zgodność między wynikami symulacji numerycznej a eksperymentem (Alkire i Ju, 1987, Chin 

i Agarwala, 1991). 

 

Wkład Kandydata do modelowani przejścia L-T jest wiec znaczący dla rozwoju tej 

dziedziny wiedzy. Nowy model zaproponowany przez Kandydata, jak i strategie działania w 

zastosowaniu modeli hybrydowych są osiągnięciami autorskimi, które powodują wysoka 

ocenę sukcesu habilitanta.  

 

II. Ocena dorobku naukowego 

Poza dorobkiem przedstawionym, jako osiągnięcie naukowe, kandydat ma następujący 

dorobek merytoryczny po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych:  

Temat Publikacje 

Modelowanie przejścia laminarno-turbulentnego przy 

zastosowaniu dynamicznego modelu dla funkcji intermitencji 

Kubacki i in. (2009)  

Dick i in. (2012) 

Model matematyczny przepływu i procesu wymiany ciepła w 

analizie procesów elektrochemicznych na powierzchni płyty 

Aerts i in. 2009 

Dick i Kubacki, 2010 

 

Pnadto Kandydat opublikował dwie prace w biuletynie naukowym ERCOFTAC 

1. Dick E, Kubacki S., 2009. An intermittency transport model for wake-induced 

transition, ERCOFTAC Bulletin 80 

2. Kubacki S., Dick E., 2016, An algebraic transition model combined with the k-omega 

RANS model for turbomachinery use, ERCOFTAC Bulletin 106 

 

Kandydat ma szereg osiągnięć wymienionych poniżej: 

Publikacje z listy JCR stanowiące osiągnięcie naukowe kandydata  10 

Publikacje z listy JCR  nie wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 6 

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych nie będących na liście JCR 
3 
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Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz 

udział w takich projektach 
13 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 3 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach tematycznych 16 

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach tematycznych 2 

 

Wszystkie publikacje z listy JRC są współautorskie. Udział kandydata jest określony na 15 do 

70%, który jest poświadczony przez współautorów.  

 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

1. staż badawczy w dziale Badań i Rozwoju firmy AEA Technology (obecnie 

ANYSYS) w Otterfing w Niemczech w okresie od X.2000 do III.2001 (6 

miesięcy). Brał udział w badaniach dotyczących opracowania prototypowego 

modelu transportu intermitencji opartego na modelu RANS k-ω SST i jego 

implementacji w programie CFX-TASCFlow 

2. staż podoktorski (post-doc) na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia w okresie od 

X.2006 do IX.2009 r. (3 lata). Badania dotyczyły modelowania przepływów 

turbulentnych i procesu wymiany ciepła z wykorzystaniem metod hybrydowych 

RANS/LES, modelowania procesu wymiany masy dla dużej liczby Schmidta oraz 

zagadnień związanych z modelowaniem przejścia laminarno-tubulentnego 

 

Wskaźniki biblio metryczne dorobku kandydata wynoszą: 
Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports 19.69 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science 5 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science 

      bez autocytowań 
64 

43 

Średnia cytowań na publikację według bazy Web of Science 11.36 

 

Reasumując dorobek naukowy kandydata należy stwierdzić, że reprezentuje on bardzo 

wysoki poziom, jeśli chodzi o wniosek habilitacyjny. 

 

III. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Kandydat nie podał szczegółów swojego aktualnego zaangażowania w proces dydaktyczny na 

wydziale, ale jako pracownik naukowo-dydaktyczny,  jego udział w dydaktykę na pewno jest 

znaczący. 

Udział w krajowych projektach badawczych: 

1. Projekt badawczy finansowany przez KBN, 2000-2003, (wykonawca) 

Numeryczna symulacja procesów turbulentnego transportu i spalania w 

wybranych typach przepływów metoda Symulacji Wielkich Wirów (LES-Large 

Eddy Simulation), (8T10B00919),  

2. Grant promotorski 4T07A 01626, KBN 2004-2006 

Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równan 

Naviera-Stokesa,  

3. "Iuventus Plus" (kierownik projektu), projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2011, 
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Grant badawczy; Współczesne techniki modelowania turbulencji i przejścia 

laminarno-turbulentnego - model hybrydowy RANS/LES oraz model RANS 

oparty na zmiennych lokalnych w ramach programu badawczego,  

4. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014 

(kierownik projektu) 

DNS, modelling and measurements of a laminar to turbulent flow transition,  

5. Projekt badawczy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 

(NCBiR) i Avio Polska sp. z. oo. w ramach programu INNOLOT, 2013-2018 

(wykonawca) 

Cooperative Research for Next Generation High Efficiency LP Turbine,  

 

Udział w zagranicznych projektach badawczych: 

1. Projekt QNET-CFD, 2000-2004 (wykonawca) 

A Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Applications of 

Computational Fluid Dynamics,  

2. Projekt EU, 2001-2004 (wykonawca) 

Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations (GRD1-

2000-25221, MOLECULES),  

3. Projekt EU, 2004-2008 (wykonawca) 

Integrated Lean Low Emission Combustor Design Methodology (FP6- 502961 

INTELLECT.D.M.),  

4. Belgijski projekt badawczy (IWT, contract: MuTEch SBO 040092), (wykonawca) 

Novel Multiscale Approach to Transport Phenomena in Electrochemical 

Processes  

5. Projekt współpracy pomiędzy Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem w 

Gandawie (wykonawca) 

Experimental Research and Numerical Modelling of Unsteady Complex Flows in 

Turbomachines,  

6. Grant badawczy finansowany przez Uniwersytet w Gandawie, 2010-2011 

(wykonawca) 

7. Projekt EU, (SCP7-GA-2008-218626, FlowHead), 2009-2012 (wykonawca) 

Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive Development 

Processes  

8. Projekt EU, 2011-2015 (wykonawca) 

Efficient Systems and Propulsion for Small Aircrafts (ESPOSA),  

 

Nagrody: 

1. nagroda 2014 Highly Commended Paper Award przyznana przez czasopismo 

International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow za artykuł: 

Kubacki S., Rokicki J., Dick E., 2013. Predictions of round impinging jet heat 

transfer with two k-ω hybrid RANS/LES models, International Journal of 

Numerical Methods for Heat and Fluid Flow 23 (6), 1023-1048. 

2. nagroda zespołowa I stopnia, przyznana przez JM Rektora Politechniki 

Warszawskiej, za osiągnięcia naukowe w latach 2011-2012. 
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3. nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez JM Rektora Politechniki 

Warszawskiej, za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014 

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych 

1. sekretarz Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC (od stycznia 2012 r) 

2. członek towarzystwa EASN European Aeronautics Science Network od 2014 r  

3. członek komitetu naukowo-programowego sympozjum Engineering Turbulence 

Modelling and Measurements, ETMM11, 2016 r. (recenzja wybranych artykułów) 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

1. Udział w projekcie dotyczącym opracowania materiałów dydaktycznych dla studiów 

doktoranckich Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

 Opracował cztery tematy do wykładu dotyczącego zastosowań metod 

numerycznych w analizie przepływów. Tematy dotyczyły zagadnień 
modelowania przepływów turbulentnych przy pomocy technik: LES, modelu 

hybrydowego  RANS/LES i modeli RANS. Wykłady zostały opracowane w 

postaci preskryptu w jęz. polskim (56 stron) i angielskim (41 stron). 

2. Udział w projekcie dotyczącym opracowania materiałów dydaktycznych dla studiów 

drugiego stopnia (magisterskich) w ramach projektu Program rozwoju 

dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej (wykłady dla nowych specjalności - studia 2-ego stopnia) opracował 

pełny wykład (czternaście dwu-godzinnych spotkań) dotyczący technik 

modelowania przepływów turbulentnych. Przygotowano materiały wykładowe w 

postaci slajdów (łącznie 330 slajdy w programie Power Point). 

3. Opracowanie materiałów dydaktycznych dla studiów pierwszego stopnia 

(inżynierskich). Materiały dotyczyły modelowania przepływów turbulentnych do 

wykładu z przedmiotu Computational Fluid Dynamics. Materiały opracowano w 

jęz. angielskim w postaci preskryptu obejmującego 26 stron. 

 

Opieka naukowa nad studentami 

Opieka nad realizacją 3 prac inżynierskich, Politechnika Warszawska (2010-2011: 1 

praca, 2011-2012: 2 prace)   

3 prac magisterskich, Politechnika Warszawska (2013- 2014: 1 praca, 2014-2015: 1 

praca, 2013-2015: 1 praca) 

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego 

Opieka naukowa nad pracą doktorską mgra inż. Konrada Gumowskiego, pt. Analiza 

eksperymentalna przejścia laminarno turbulentnego w warstwie przyściennej w 

obecności periodycznych zaburzeń, Politechnika Warszawska, (od 2013 r.- planowany 

termin zakończenia pracy 2016 r.) 

 

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 

Był członkiem zespołu, który wykonał ekspertyzę: Oddziaływanie turbiny wiatrowej z 

poziomą osią obrotu o średnicy 100m, zainstalowanej na maszcie o wysokości 100m, na 

napowietrzne sieci elektroenergetyczne 400kV, 2012 r. Autorzy i członkowie zespołu: 
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Jóźwiak R., Rokicki J., Arczewski K., Górecki B., Gumowski K., Dzikowski M., 

Szałtys P., Kubacki S. Ekspertyza wykonana na zlecenie EWG SŁUPSK sp. z 

o.o., LEGNICA, ul. Okrzei 17.  

Prace dotyczyły symulacji numerycznych przepływu za turbiną. 
 

Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 

Recenzja wniosku o grant złożonego do Narodowego Centrum Nauki, 2014 r 

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

1. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences:  1 

2. International Journal of Aerospace Science and Technology :  1 

3. International Journal of Engineering Mathematics :   1 

4. International Journal of Heat and Fluid Flow:    3 

5. International Journal of Heat and Mass Transfer:    1 

6. International Journal of Mechanical Sciences:    1 

7. International Journal of Nuclear Research, Nukleonika:   1 

8. International Journal of Thermal Sciences:    1 

9. Journal of Thermophysics and Heat Transfer:    1 

10. Journal of Aerospace Engineering Part G:    1 

11. Journal of Hydrodynamics:      1 

12. Progress in Computational Fluid Dynamics:    1 

 

Współpraca z instytucjami naukowymi: 

1. Projekt współpracy bilateralnej pomiędzy Politechniką Częstochowską oraz 

Uniwersytetem w Gandawie (2007-2009) 

2. Współpraca z prof. E. Dickiem z Uniwersytetu w Gandawie, Belgia w zakresie 

modelowania przejścia laminarno-turbulentnego i modelowania przepływów 

turbulentnych (od 2006 r.) 

 

 

IV. Ocena końcowa 

Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego dr inż. Sławomira Kubackiego, stwierdzam, że 

tematyka jest ważna dla rozwoju dziedziny Mechanika. Kandydat wykazał się twórczym 

podejściem do tematyki - Model przejścia laminarno-turbulentnego i metoda hybrydowa 

RANS/LES w analizie stacjonarnych i niestacjonarnych przepływów wewnętrznych. 

Opracował własny algebraiczny model przejścia laminarno-turbulentnego, pokazał metody 

poprawy technik modelowania przepływów turbulentnych i procesu wymiany ciepła i masy 

oraz przeanalizował  metody hybrydowe RANS/LES. 

  

Dorobek naukowy i publikacyjny kandydata po doktoracie jest obszerny i uzasadnia w pełni 

wniosek habilitacyjny. Wskaźniki bibliometryczne dorobku kandydata potwierdzają również 
jego wysoki poziom naukowy. 

Osiągnięcia dydaktyczno – organizacyjne kandydata są zupełnie wystarczające. Uczestnictwo 

w tworzeniu programów dydaktycznych, opieka nad studentami i doktorantami, świadczą o 

dużym doświadczeniu Kandydata w procesie dydaktycznym. 

Kandydat ma wyrobioną pozycje w swoim środowisku. Świadczy o tym członkostwo w 

krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych. Sekretarzowanie krajowemu 



10 habilitacja S. Kubacki 

 

przedstawicielstwu  ERCOFTAC stwarza dla kandydata możliwość poznawania środowiska 

naukowego krajowego i europejskiego. 

Działalność kandydata była wielokrotnie wyróżniana nagrodami Rektora Politechniki 

Warszawskiej. Szczególnym wyróżnieniem, jest uzyskanie Highly Commended Paper Award 

za artykuł w Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow. 

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr inż. Slawomira Kubackiego spełnia 

wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego przez Ustawę 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami. 

 

 


