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Recenzja 

osiągnięcia naukowego 

oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr inż.  

Tytuł osiągnięcia naukowego:  

„Współczesne metody obliczeniowe aerodynamiki: metoda nakładających się siatek i 

projektowanie wielodyscyplinarne wykorzystujące metody optymalizacji” 

 

Podstawa opracowania opinii: pismo Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i 

Lotnictwa na podstawie pisma nr BCK-VI-L-777/17 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

z dnia 2.03.2018 

 

I. Ocena osiągnięcia naukowego 

1.1. Charakterystyka i ogólna analiza osiągnięcia - cel i zakres badań 

Dr inż. Jeży Żółtak przedstawił jako swoje osiągnięcie naukowe cykl 11 publikacji 

powiązanych tematycznie, dotyczących mechaniki konstrukcji lotniczych, w skład którego 

wchodzą dwie grupy zagadnień.  

1) Pierwsza część cyklu koncentruje się na zagadnieniach związanych z uogólnieniem metody 

nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów ściśliwych oraz 

zrównolegleniem procesu obliczeń opracowanej metody. 

2) Drugą część cyklu poświęcono prezentacji współczesnego podejścia do wielokryterialnego 

i wielodyscyplinarnego projektowania z wykorzystaniem optymalizacji bazującej na 

metodach ewolucyjnych.  

 

1.2. Ocena cyklu publikacji naukowych powiązanych tematycznie 

Oceniając wybór tematyki przedstawionego cyklu publikacji naukowych oraz zakres badań, 

uważam, że stanowią one istotne osiągnięcie. Ponieważ jednak są to dwa odrębne zagadnienia 

to warto omówić je oddzielnie. 

Zadanie pierwsze – publikacje C1 – C5: 

Uogólnienie metody nakładających się siatek 
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Istnieje wiele podejść umożliwiających generowanie siatek wokół złożonych obiektów 

geometrycznych. Wśród nich główną rolę odgrywają: metoda wieloblokowych siatek 

strukturalnych, metoda siatek niestrukturalnych oraz metoda nakładających się siatek, która 

jest przedmiotem tej pracy habilitacyjnej. 

Znane wcześniejsze zastosowanie metody nakładających się siatek ograniczały się do 

rozwiązywania zagadnień nieściśliwych. Podjęte przeze habilitanta zadanie badawcze 

koncentrowało się na uogólnieniu metody nakładających się siatek na przypadek analizy 

przepływów ściśliwych oraz zrównolegleniu numerycznego procesu rozwiązania opracowanej 

metody. 

Opracowany przez habilitanta sposób wymiany informacji między siatkami umożliwiał 

poprawne rozwiązanie równań Eulera na każdej z siatek pokrycia. Habilitant zaproponował 

metodę mającą na celu ocenę poprawności modelowania nieciągłości pola przepływu (fale 

uderzeniowe, nieciągłości styczne) ze szczególnym uwzględnieniem podobszarów, w których 

istnieje kilka rozwiązań lokalnych powiązanych z różnymi siatkami. 

Określono niezależność rozwiązania od sposobu i rozmiaru pokrycia obszaru 

nakładającymi się siatkami, zbadano wpływ gęstości siatek na globalne rozwiązanie równań 

Eulera oraz oceniono wpływ parametrów pokrycia na efektywność zbieżności procesu 

iteracyjnego numerycznego rozwiązania zadania. 

Opracowana metoda wyznaczenia przepływu ściśliwego sprowadza się do sekwencyjnego 

rozwiązywania równań Eulera na układzie nakładających się siatek. Na każdym kroku cyklu 

iteracyjnego wyznaczania rozwiązania globalnego rozwiązanie dla każdej siatki realizowane 

jest niezależnie. Taka organizacja procesu umożliwiła zrównoleglenie procesu 

obliczeniowego. 

Przedstawione w publikacjach [C.1‐C.5] prace ograniczały się do przypadku 

dwuwymiarowej analizy pola przepływu. Rozważania dotyczące możliwości rozszerzenia 

zaproponowanej metody wskazały na jej duży potencjał w zakresie modelowania przepływów 

wokół obiektów, w których mamy do czynienia ze względnym ruchem jego elementów.  

Rozszerzenie zaproponowanej metodyki na przypadek przepływu trójwymiarowego 

możliwe było dzięki projektowi badawczemu „Obliczeniowa metoda wyznaczania opływu 

łopaty wirnika śmigłowca” (KBN 9 T12C 069 14)  

 

Zadanie drugie – publikacje C6 – C11: 

Wielokryterialne i wielodyscyplinarne projektowanie z wykorzystaniem metod optymalizacji. 

Proces projektowania można potraktować jako proces optymalizacji. Zadanie 

konstrukcyjne sprowadza się wówczas do znalezienia takiego obiektu (konstrukcji), który 

będzie minimalizował/maksymalizował funkcje celu odzwierciedlające kryteria 

projektowania. Efektywna integracja wielu dyscyplin w jeden proces optymalizacyjny 

stanowi samoistne wyzwania badawcze. 

Efektem przeprowadzonych prac stała się oryginalna metodyka wielokryterialnego i 

wielodyscyplinarnego projektowania wykorzystująca metody optymalizacyjne do osiągnięcia 
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celów projektowych [C.6]. W proponowanym podejściu do rozwiązania wielokryterialnego 

zadania optymalizacyjnego wykorzystane zostały metody ewolucyjne (Algorytmy 

Genetyczne). Za takim wyborem przemawiały dwie ich cechy. Pierwszą jest możliwość 

poszukiwania nielokalnych rozwiązań zadania. Druga związana jest z relatywnie prostym 

sposobem włączenia do procesu poszukiwania rozwiązania ograniczeń zadania projektowego. 

Drugim elementem kluczowym przedstawianej metodyki projektowania jest 

parametryczne modelowanie obiektów aerodynamicznych. Bazuje ono na reprezentacji 

obiektu geometrycznego z wykorzystaniem krzywych NURBS (Non‐Uniform Rational 

B‐Splines). Projektowany kształt jest jednoznacznie opisany przez zbiory skalarów, 

wektorów, krzywych i brył. Zmiana wartości parametrów definiujących te obiekty wpływa na 

ostateczną formę opisywanego obiektu. Proces projektowania (optymalizacji) polega na 

odpowiednim doborze tych parametrów. Krzywe NURBS są także używane do konstrukcji 

funkcji reprezentujących fizyczne cechy obiektu istotne z punktu widzenia procesu 

projektowego. 

Modelowanie parametryczne może być zrealizowane na dwa różne sposoby. W pierwszym 

z nich (podejście standardowe) zbiór dopuszczalnych wartości zmiennych projektowych 

bezpośrednio definiuje projektowany obiekt. W drugim (podejście morficzne) geometria 

obiektu kreowana jest jako kombinacja liniowa pewnej liczby bazowych geometrii obiektu. 

Wagi określające konkretne warianty morficzne obiektu mogą być traktowane jako zmienne 

projektowe wyższego rzędu. Podejście takie pozwala na istotnie zmniejszenie liczby 

zmiennych projektowych zadnia i znaczną redukcję kosztów obliczeń. 

W autoreferacie habilitant podał szereg zastosowań opracowanej metodologii do procesów 

projektowych, prowadzących do poprawy własności aerodynamicznych obiektów. 

 

1.3. Uwagi krytyczne i dyskusyjne 

Oceniany monotematyczny cykl publikacji (z uwzględnieniem wkładu Kandydata w 

poszczególne publikacje) charakteryzuje się dość zróżnicowanym poziomem merytorycznym. 

Ważniejsze uwagi krytyczne, w pewnym stopniu także dyskusyjne przedstawione są poniżej. 

Zadanie pierwsze: 

Cykl C1-5 dotyczył 2-D ale był podstawą dalszych prac, szczególnie w projektach 

europejskich. Dlaczego nie ma dalszych publikacji na temat nakładanych siatek? Czy 

implementacja metody do wersji 3-D nie stanowiła już wartości naukowej? 

Zadanie drugie: 

W autoreferacie nie pokazano jak Cykl prac C6-11 wykorzystuje osiągnięcia pierwszego 

cyklu.  Jest to istotny element integrujący wszystkie publikacje do jednego cyklu 

monotematycznego. Z jednej strony oczywistym jest wykorzystanie osiągnięć cyklu 

pierwszego w rozwiązywaniu zagadnień przepływowych w cyklu drugim, ale komentarz na 

ten temat byłby interesujący. 
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1.4. Podsumowanie 

Uważam, że zaprezentowane w opiniowanym cyklu prac (z uwzględnieniem wkładu 

Kandydata w poszczególne publikacje), wyniki badań nad numerycznym modelowaniem 

stanowią istotny wkład w dziedzinę konstrukcji i analizy obiektów latających.  

 

II. Ocena dorobku naukowego 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych Habilitant opublikował 13 prac, w 

tym jeden artykuły w czasopiśmie indeksowanym w bazie JCR, 5 artykułów w czasopismach 

krajowych. Ponadto 7 artykułów w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych 

międzynarodowych (2, w tym 1 indeksowana przez Web o Science) i krajowych (5)  

Wyłączając publikacje wyszczególnione w cyklu prac powiązanych tematycznie 

(przedstawione w poprzednim, rozdziale recenzji), na pozostały dorobek naukowy 

Kandydata, po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora nauk technicznych, składa się 16 prac 

(15 współautortskich, 1 samodzielna): 

1 publikacja indeksowana przez bazę JCR, 

1 publikacji w czasopiśmie zagranicznym  spoza JCR, 

8 publikacji w czasopismach krajowych oraz 

6 artykułów w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych 

międzynarodowych (4, w tym 1 indeksowana przez Web o Science) i 

krajowych (2). 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że dorobek kandydata po uzyskaniu stopnia doktora jest 

znaczący i w pełni uzasadnia wystąpienie z wnioskiem habilitacyjnym.   

 

III. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

3.1 Dorobek dydaktyczny 

Kandydat jest pracownikiem instytutu badawczego, w którym możliwości uczestnictwa w 

procesie dydaktycznym są znikome. Jednakże, należy podkreślić, że kandydat uczestniczył w 

dydaktyce jak tylko było to możliwe, w formie prowadzenia praktyk i staży naukowych dla 

studentów krajowych i zagranicznych.  

Kandydat został również promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim. 

Warto tutaj podkreślić, że prowadzenie skomplikowanych usług dla klientów na wysokim 

poziomie świadomości technicznej wymagało ich wprowadzenia do technik pomiarowych i 

metod numerycznych. Oznacza to poprowadzenie cyklu wykładów i konsultacji. Takie 

działanie jest niewątpliwie pracą dydaktyczną, choć nieujętą w ramy programów nauczania.  

 

3.2 Dorobek organizacyjny 
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Kandydat jest aktywnym członkiem środowiska naukowego w Polsce, zajmującego się 

szeroko pojętą aeronautyką. Przejawia się to w wielu formach. Między innymi jest członkiem:  

Sekcji Mechaniki Płynów w Komitecie Mechaniki PAN 

Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki 

European Aeronautic Science Network 

 

Kandydat uczestniczył w wielkiej ilości projektów badawczych Unii Europejskiej 

poczynając od 5 Programu Ramowego. Projektów tych było aż osiem, w których rola 

kandydata była różna, od wykonawcy po koordynatora realizacji projektu w ramach prac 

wykonywanych w Instytucie Lotnictwa. 

Równocześnie kandydat był wykonawcą w trzynastu krajowych projektach badawczych 

KBN i POIG. 

Kandydat odbył również wiele staży zagranicznych – Hiszpania, Niemcy, Francja, GB, 

Czechosłowacja. Najdłuższy z nich miał miejsce w Wielkiej Brytanii, w Manchester, w 

bardzo znanym ośrodku UMIST, i trwał 8 miesięcy 1996‐1997. 

 

3.3 Pozycja kandydata w środowisku naukowym 

 

O pozycji kandydata świadczy fakt zapraszania go do komitetów organizacyjnych 

konferencji: KKMP – 2012 i europejskiej CEAS 2017. 

Na konferencjach powierzano kandydatowi przewodniczenie sesjom: KKMP -2008, ICAS 

Congress – Nice 2012 

 

Kandydat był również powołany na eksperta oceniającego projekty w NCN oraz w NCBiR. 

 

Również był powoływany na recenzenta w czasopismach krajowych i zagranicznych z listy A 

i B ministerstwa. 

 

Od wielu lat jest członkiem Rady Naukowej I-Lot. 

 

Uzyskał dwa najwyższe poziomy krzyży zasługi (srebrny, złoty) za osiągnięcia naukowe oraz 

osiem nagród dyrektora I-Lot.  

 

IV. Ocena końcowa 

Podsumowując ocenę całego dorobku, w tym przede wszystkim osiągnięcia naukowego dr 

inż. Jerzego Żółtaka, stwierdzam, że: 

1. przedstawiony cykl publikacji naukowych powiązanych tematycznie (z 

uwzględnieniem wkładu Kandydata w poszczególne publikacje) wnosi istotny wkład 

do rozwoju dyscypliny mechanika. 
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2. Habilitant wykazał się znajomością metod numerycznych mechaniki, zastosowanych 

przede wszystkim do wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania z 

wykorzystaniem metod optymalizacji. 

3. wyłączając publikacje wyszczególnione w cyklu prac powiązanych tematycznie, pozostały 

dorobek naukowy Kandydata, po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora nauk 

technicznych, jest, moim zdaniem wystarczający do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego. 

4. Kandydat ma wystarczający dorobek dydaktyczny i istotny dorobek organizacyjny oraz jest 

rozpoznawalny w środowisku naukowym aeronautyki w Polsce i Europie. 

Uważam, że cykl publikacji powiązanych tematycznie oraz dotychczasowy dorobek 

naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr inż. Jerzego Żółtaka spełniają 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.  

 

 

 

 

 


