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Ocena  

dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego 

oraz cyklu publikacji będących podstawą do wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

dra inż. Adama Martowicza 

 

1.Podstawa opracowania recenzji 

 

Podstawę opracowania recenzji stanowi: 

1. Pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, prof. dra hab. inż. Antoniego Kalukiewicza  z 

dnia 4 lipca 2019 r. powołujące mnie na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym dr. 

inż. Adama Martowicza. 

2. Dokumenty przygotowane przez Habilitanta 

3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 

164, poz. 1365] 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. nr 196, poz. 1165). 

 

Tytuł osiągnięcia naukowego przedstawionego do oceny brzmi: 

 

Zaawansowane metody modelowania wielodziedzinowego i analizy konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom dynamicznym 

 

Jest to cykl publikacji i patentów: 

 

[1] Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Peridynamics  as an analysis tool for 

wave propagation in graphene nanoribbons. In: Lynch J.P. Wang K.-W., Sohn H. [eds.]: Sensors 

and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems, Vol. 9435, 2015; 

Proceedings of the SPIE / The International Society for Optical Engineering, San Diego, USA, 9–

12 March 2015, pp. 94350I-1– 94350I-8. 

 

[2] Martowicz A., Ruzzene M., Staszewski W.J., Rimoli J.J., Uhl T.: A nonlocal finite difference 

scheme for simulation of wave propagation in 2D models with reduced numerical dispersion. In: 

Kundu T. [ed.]: Health monitoring of structural and biological systems, Vol. 9064, 2014;  

Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering, San Diego, USA, 10–13 

March 2014, pp. 90640F-1–90640F-8. 
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[3] Martowicz A., Ruzzene M., Staszewski W.J., Rimoli J.J., Uhl T.: Out-of-plane elastic waves 

in 2D models of solids: a case study for a nonlocal discretization scheme with reduced numerical 

dispersion. Mathematical Problems in Engineering, ID 584081, 2015, 15pp. 

 

[4] Martowicz A.: On nonlocal modeling in continuum mechanics.   

Mechanics and Control, Vol. 34, No. 2, 2015, pp. 41–46. 

 

[5] Martowicz A.: Peridynamics for damage modelling and propagation via numerical 

simulations. Diagnostyka, Vol. 18, No. 1, 2017, pp. 73–78. 

 

[6] Martowicz A., Uhl T.: Assessment of variation of natural frequencies of FE model based on 

the application of alpha-cut strategy and genetic algorithms.  

Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 47, No. 1, 2011, pp. 63–71. 

 

[7] Martowicz A., Uhl T.: Reliability- and performance- based robust design optimization of 

MEMS structures considering technological uncertainties. 

Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 32, 2012, pp. 44-58. 

 

[8] Martowicz A., Bryła J., Uhl T.: Uncertainty quantification for the properties of a structure 

made of SMA utilising numerical model. Proceedings of the Conference on Noise and Vibration 

Engineering ISMA 2016 & 5th edition of the International Conference on Uncertainly in 

Structural Dynamics USD 2016, Katholieke University Leuven; Leuven, Belgium, 19–21 

September 2016, 11pp. ID 731. 

 

[9] Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Stepiński T., Uhl T.: Lamb wave transducers made of 

piezoelectric macro-fiber composite.  Structural Control & Health Monitoring, Vol. 20, No. 8, 

2013, pp. 1138–1158. 

 

[10] Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Elastic interdigital  transducers for Lamb 

wave generations. Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena, 

Vol. 198, 2013, pp. 307–312.  

 

[11] Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Stępiński T., Uhl T.: PZT based tunable Interdigital 

Transducer for Lamb waves based NDT and SHM. Mechanical Systems and Signal Processing, 

Vol. 78, 2016, pp. 71–83. 

 

[12] Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stępiński T., Uhl T.: Tunable interdigital transducers 

made of piezoelectric macro-fiber composite. Smart Materials and Structures, Vol. 25, No. 11, 

art. no. 115022, 2016, pp. 1–12. 

 

[13] Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stępiński T., Uhl T.: Piezoelektryczny przetwornik 

ultradźwiękowy i sposób jego sterowania (Eng.: Ultrasonic piezoelectric transducer design and 

control methods). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Patent PL 

222288 B1, Appl. No. P. 399163, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01),  May 2012,  granted 21 

September 2015, publ. 29 July 2016. Umowa licencyjna. 

 

[14] Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stępiński T., Uhl T.: Ultradźwiękowy przetwornik 

piezoelektryczny i sposób jego sterowania (Eng.: Design and control methods of the piezoelectric 

ultrasonic transducer). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
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Patent PL 222289 B1, Appl. No. P.399164, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01), May 2012, granted 22 

September 2015, publ. 29 July 2016. 

 

[15] Martowicz A., Kijanka P., Staszewski W.J.: A semi-nonlocal numerical approach for 

modeling of temperature-dependent crack-wave interaction. In: Kundu T. [ed.]: Health 

monitoring of structural and biological systems, Vol. 9805, 2016; Proceedings of the SPIE / The 

International Society for Optical Engineering, Las Vegas, USA, 20–24 March 2016, pp. 980515-

1–980515-6. 

 

[16] Martowicz A., Ciszewski M., Buratowski T., Gallina A., Rosiek, M., Seweryn K., 

Teper W., Zwierzyński A. J., Uhl T.: Mechatronic approach in application to solution of 

research and design problems. Mechatronics, Vol. 36, 2016, pp. 1–17. 

 

[17] Broda D., Staszewski W.J., Martowicz A., Uhl T., Silberschmidt V.V.: Modelling of 

nonlinear crack-wave interactions for damage detection based on ultrasound – a review. Journal 

of Sound and Vibration, Vol. 333, No. 4, 2014, s. 1097–1118. 

 

[18] Martowicz A., Ruzzene M., Staszewski W.J., Uhl T.: Non-local modeling and simulation of 

wave propagation and crack growth. In: Chimenti D.E., Bond L.J., Thompson D.O. [eds.]: AIP 

Publishing / AIP Conference Proceedings, Vol. 33A, 2014, pp. 513–520. 

 

[19] Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Vibro-acoustic wave interaction in 

cracked plate modeled with peridynamics. Proceedings of the 11
th

 World Congress on 

Computational Mechanics WCCM XI and 5th European Conference on Computational 

Mechanics ECCM V and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics ECFD VI, 

International Center of Numerical Methods Engineering; Barcelona, Spain, 20–25 July 2014, ID 

p3987, pp. 4021-4027. 

 

[20] Lubieniecki M., Roemer J., Martowicz A., Wojciechowski K., Uhl T.: A muli-point 

measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized 

thermocouples. Journal of Electronic Materials, Vol. 45, No. 3, 2016, pp.1473–1477. 

 

Zaznaczam w tym miejscy recenzji brak wydruku pracy [10]  w dokumentacji. 

 

2. Sylwetka Kandydata 

Adam Martowicz (ur. 1978 r) ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; kierunek:  „Automatyka i Robotyka”  w ramach 

indywidualnego toku studiów w dwu równoległych specjalnościach:  „Automatyka i Metrologia” 

oraz „Robotyka i Mechatronika” . Pracę magisterską pt.  

Generacja trajektorii dla robotów o równoległej strukturze kinematycznej na przykładzie robota 

typu tripod  

obronił w lipcu 2003 r. Promotorem pracy był dr inż. Maciej Petko. 

 

W latach 2003-2008 Kandydat odbywał studia doktoranckie na macierzystym Wydziale.  

 

Pracę doktorską:  

 

„Metoda oceny wpływu niepewności parametrów konstrukcji na zmienność jej własności 

dynamicznych”. 
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obronił w roku 2008. Promotorem był profesor  Tadeusz Uhl a recenzentami: profesorowie: 

Wojciech Lisowski (AGH) oraz Mirosław Pajor z Politechniki Szczecińskiej. 

 

Kandydat w latach 2009-2011 pracował na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego w 

ramach projektu FS MONIT realizowanego na macierzystej Uczelni. 

Od roku 2011 do chwili obecnej Kandydat pracuje na macierzystym Wydziale na stanowisku 

adiunkta. Ponadto, od roku 2018 jest zatrudniony na stanowisku badawczym w firmie APTIV z 

siedzibą w Krakowie. 

 

Dr inż. Adam Martowicz jest autorem lub współautorem: 

A. Okres po obronie pracy doktorskiej 

  

- 17 artykułów w czasopismach z listy JCR, m.in.: Mathematical Problems in Engineering, Finite 

Elements in Analysis and Design, Mechanical Systems and Signal Processing, Structural Control 

and Health Monitoring, Smart Materials and Structures, Mechatronics, Journal of Sound and 

Vibration, Journal of Electronic Materials, 

- 22 artykułów w czasopismach spoza listy JCR o zasięgu międzynarodowym, m.in. : Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics, Nondestructive Testing and Evaluation, Mechanics and 

Control, Key Engineering Materials, The International Journal of Multiphysics, Archives of 

Transport 

-14  rozdziałów w monografiach lub artykułów  wydanych w formie książkowej  

-2 patentów i 2 zgłoszeń patentowych 

-80 publikacji w materiałach konferencyjnych  

-14 publikacji w innych źródłach 

- licznych raportów badawczych w ramach projektów naukowo-badawczych i kontraktów. 

 

B. Okres przeddoktorski 

- 4 artykułów w czasopismach spoza listy JCR o zasięgu międzynarodowym,  

-5  rozdziałów w monografiach lub artykułów  wydanych w formie książkowej  

-22 publikacji w materiałach konferencyjnych  

 

Baza Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=8406P70AAAAJ&view_op=list_works&sortby

=pubdate 

podaje w dniu 3 X 2019 następujące dane: indeks Hirscha=11, liczba cytowań= 624. Godna 

uwagi jest dynamika wzrostu powołań od 2016 r. Liczba cytowań rocznie, od roku 2016 wynosi 

ok. 110, co jest bardzo dobrym wynikiem. Największą liczbę cytowań (143) uzyskała praca [17]. 

Pozostałe prace maja liczbę cytowań  mniejszą niż 42. Liczbę cytowań większą lub równą 10 ma 

15 prac z lat 2009-2017. Większość z tych prac została wprowadzona do listy [1-10] stanowiącej 

osiągnięcie naukowe przedstawione do oceny. 

Powyższe dane świadczą o dużej aktywności Kandydata, jego pracowitości, kompetencji i 

zdolności do pracy zespołowej.  

 

Dr Martowicz jest nie tylko doskonałym inżynierem, jest także biegłym programistą;    

oprogramowanie tworzy samodzielnie w środowisku MATHWORKS/MATLAB. Na podstawie 

przedłożonego dorobku i obserwacji własnych stwierdzam, że Kandydat pracuje niezwykle 

szybko i wydajnie. Jego bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie kilku dziedzin 

wiedzy: matematyki stosowanej, mechaniki ogólnej, mechaniki ciała stałego w zakresie liniowym 

i nieliniowym, mechatroniki, informatyki stosowanej i metod numerycznych pozwala mu na  

samodzielność, obecnie coraz trudniejszą do osiągnięcia ze względu na ciągły wzrost wymagań 

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=8406P70AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=8406P70AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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stawiany przez redakcję prestiżowych periodyków naukowych. Warto tu także zaznaczyć, że 

Kandydat wyrósł w środowisku wyjątkowym, współpracując z kolegami reprezentującymi kilka 

pokoleń uczonych.  Zatem osiągnięcia naukowe dra Martowicza powstały we współpracy z 

wybitnymi uczonymi; tę szczególną, twórczą atmosferę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i 

Robotyki  odczuwa się studiując publikacje Kandydata. Należy wyrazić jednocześnie nadzieję, że 

praca ta będzie przez wiele lat kontynuowana na macierzystym Wydziale dla pożytku wspólnego. 

 

Dorobek Kandydata był publikowany w wysoko notowanych periodykach (m.in. w cenionych 

pismach Mechanical Systems and Signal Processing (obecnie 200pkt) , Journal of Sound and 

Vibration (obecnie 140 pkt) , Mechatronics (obecnie 100 pkt)) a wśród współautorów publikacji  

odnajdujemy wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, m.in prof. Tadeusza Uhla. 

 

Jako autor wielu znaczących publikacji dr inż. Adam Martowicz wykonuje recenzje artykułów 

składanych do redakcji  poważnych periodyków, m.in. Smart Materials and Structures, Sensors, 

Energies, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Materials i wielu innych. 

 

Kandydat należy do wyróżniających się pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i 

Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dowodem jego aktywnej postawy są: 

nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013), 

cztery  nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne w latach 2012-2018 oraz 

wyróżnienie: Annual Highlights  periodyku Optical Engineering.  

 

Życiorys Kandydata świadczy o pracowitości, ambicji i dążeniu do wysokiego stopnia 

kompetencji w pracy naukowej, zawodowej, organizacyjnej  oraz w aktywności dydaktycznej.  

 

 

3. Ocena osiągnięcia naukowego przedłożonego jako osiągnięcie habilitacyjne 

 

Na osiągnięcie habilitacyjne składa się powyżej wyszczególniony cykl ([1]-[20]) 18 publikacji i 2 

patentów, w tym 9 publikacji z listy JCR, 3. publikacje z list A, B MNiSW, spoza listy JCR oraz 

6 publikacji w materiałach konferencyjnych. Sumaryczny wskaźnik wpływu całego dorobku od 

uzyskania stopnia doktora nauk technicznych do 31 grudnia 2018 r. wynosi 26,474 a suma 

punktów  dorobku obliczona wg ustaleń MNiSW wynosi 981, 5.  

 

 

3.1 Praca [1] dotyczy m.in. ustalania wartości sztywności zastępczych nanotaśm grafenu. 

Proponuje się przyjęcie modelu teorioprętowego Timoshenki (czyli modelu z uwzględnieniem 

odkształceń postaciowych poprzecznych), zgodnie z koncepcją Scarpa et al.(2009) z 

wykorzystaniem koncepcji Li i Chou (2003). W pracy nie podano konstrukcji macierzy Γ ; w 

konsekwencji nie da się rozstrzygnąć kwestii poprawności pracy [1].  

W pracy [1] bada się propagację fal biegnących periodycznych. Podobne zadanie badałem w 

pracy Lewiński(1988) (oczywiście nie odnoszącej się do grafenu, tylko do prętowej konstrukcji o 

powtarzalnej budowie heksagonalnej; tylko ta praca dotyczy dynamiki; prace Lewiński(1984a-d, 

1985a-b) dotyczyły statyki, bazowały na koncepcji C.Woźniaka(1970) i na pracy Woźniak i 

Klemm(1970), która zawiera błędy, które poprawiłem), gdzie przyjąłem, że masa jest skupiona 

tylko w jednej rodzinie węzłów (łatwo zauważyć, że w siatce heksagonalnej są dwie rodziny 

węzłów o otoczeniach podobnych, por. Lewiński(1984-1985)). Moim zdaniem opisy: klasycznej 

liniowej sprężystości i opis mikropolarny nie pozwalają na poprawne modelowanie ruchu siatek 

heksagonalnych z masami skupionymi w każdym węźle. Nie udało mi się wówczas, w latach 

1980’ uogólnić wyników z pracy Lewiński(1988) na ten (naturalny) przypadek. Być może należy 
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stosować teorię mieszanin z lat 1970’ (nie mylić z teorią kompozytów), ale zwykła teoria ciała 

odkształcalnego jest, jak sądzę,  zbyt restryktywna do tego celu. Wówczas miałem dużo materiału 

na ten temat, a do druku dałem tylko urywek wyników w pracy Lewiński(1988) po GAMM. 

Zrezygnowałem z publikowania, bo doszedłem do wniosek, że przyjęcie mas w jednej rodzinie 

węzłów jest niepoprawne. Ten materiał zmarnował się. 

Do opisu fal w ośrodku dyskretnym ze swej natury (Rys.3a w [1]) nie jest potrzebny opis ciągły. 

Raczej należy skorzystać z opisu naturalnego, dyskretnego. Wówczas rozprzestrzenianie się fal 

można badać metodami z prac Brillouina(1946) i Kunina(1975) (gdy pisałem swój doktorat w 

1983r., nie miałem oczywiście do dyspozycji angielskiego wydania książki Kunina). Każdy opis 

ciągły wprowadzi błędy i będzie sugerował istnienie zjawisk, które będą tylko skutkiem 

wprowadzonego uciąglenia. Zatem pracę [1] uważam za dyskusyjną. 

Tytuł pracy [1] nie jest zgodny z jej treścią, gdyż w pracy tej nie korzysta się z idei perydynamiki 

w sensie Sillinga(2000). 

 

3.2 W par. 2 pracy [2] badane są fale płaskie w ortotropowym, jednorodnym, liniowo sprężystym 

ośrodku sprężystym, por.(1) w [2]. W par. 3 proponuje się zastąpienie pochodnych cząstkowych 

ich aproksymacjami fourierowskimi, co jest paradoksalne, bo opis ciągły ciała ortotropowego jest 

już silnym przybliżeniem ( w nomenklaturze Kunina: przybliżenie długofalowe). Nałożą się więc 

nowe błędy na błąd modelu ciągłego. Celowy jest raczej powrót do opisy dyskretnego, od 

którego zaczyna się książka Kunina. 

Nie udało mi się zrozumieć wyprowadzenia wzorów (26)-(32); moim zdaniem tego 

wyprowadzenia nie podano. Nie mogę więc ocenić poprawności pracy [2]. 

 

3.3  W par.2 pracy [3] znaleziono sztywności kj układu jednowymiarowego mas szeregowo 

połączonych; tak przyjęto te sztywności, aby wyeliminować dyspersję fal biegnących 

periodycznych. Moim zdaniem składowe sztywności powinny tworzyć macierz; ta macierz 

powinna być dodatnio-półokreślona ( tzn. każda jej podmacierz główna). Nie sprawdzono, czy 

wynik (13) spełnia ten warunek poprawności. Ponadto, przyjęte oznaczenie kj jest  mylące, 

trudno sobie wyobrazić jak te składowe ustawić w macierz. 

Par. 4 pracy [3] dotyczy analogicznego zadania dwuwymiarowego, ruch mas jest prostopadły do 

powierzchni wyznaczonej przez środki ciężkości mas. Warunek braku dyspersji daje sztywności 

w postaci (33). Nie sprawdzono dodatniej-półokreśloności. Nie pokazano topologii siatki, której 

sztywności są dane wzorami (33). Być może taka siatka nie istnieje. Pracę tę uznaję za 

nieskończoną. 

 

3.4  Praca [4] ma bardzo ogólny tytuł, jest to praca przeglądowa, a jednocześnie jest bardzo 

krótka. Oryginalnym elementem tej pracy jest specyfikacja prawa ruchu (4); jest to klasyczne 

równanie ruchu Eulera w postaci znanej z książki Kunina(1975), ostatnio nazywane w setkach 

prac na temat perydynamiki równaniem Sillinga(2000), być może ze względu na specyficzną 

postać wyrażenia podcałkowego w (4). Prawo (4) doprowadzono do postaci (5,6), czyli do 

postaci dyskretnej. Wzory (6) podano bez uzasadnienia, tak więc poprawności tej pracy nie da się 

stwierdzić bez dodatkowych badań. Autor stwierdza, że równania (5) dobrze opisują propagację 

rys, ich proces rozgałęzienia. Ten fakt jest bardzo interesujący, nie był przypuszczalnie znany 

Kuninowi, ale  był dobrze znany Sillingowi w r. 2000. Niepokojący jest brak odniesień do 

klasycznej mechaniki pękania, której prawa wprowadzają nowe parametry materiałowe. Wyniki 

na rys. 2 nie są dokładnie opisane, co wynika być  może z ograniczeń narzuconych na jej 

objętość. 

 

3.5 Praca [5] to kolejna publikacja przeglądowa, lub informacyjna, nie są bowiem podane żadne 

dokładniejsze uzasadnienia podawanych formuł i wyników. Praca nawiązuje do perydynamiki, w 
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której równanie ruchu Eulera (1) jest specyfikowane wyrażeniem podcałkowym w postaci (4). 

Wyniki pracy są podane w postaci jakościowej; brak formuł matematycznych jak również brak 

opisu algorytmu numerycznego odbiera możliwość oceny poprawności tej ciekawej pracy. 

Jednym z ważnych i trudnych kwestii teorii nielokalnych jest sposób aproksymacji warunków 

brzegowych. Temu problemowi dużo miejsca poświęca Kunin(1975). W pracy [5] są tylko uwagi 

ogólne na ten temat. 

 

3.6  Zupełnie inny charakter ma praca [6], opublikowana w periodyku kierowanym do ekspertów 

MES. Praca ta dotyczy wpływu niepewnych danych na wyniki badań dynamicznych, w 

szczególności na ocenę wartości częstości drgań własnych. Praca korzysta m.in. z wyników 

Skrzypczyka i Liszki(2001) dotyczących szacowania dolnych i górnych wartości częstości drgań 

w zadaniach, gdzie dane są niepewne i trzeba korzystać z arytmetyki interwałowej. Niepokoją 

silne założenia (7)-(8): jednocześnie przyjmowane liniowe rozkłady macierzy mas i sztywności 

względem parametrów niepewnych. Wszyscy wiemy, że tymi parametrami mogą być tylko 

pewne wymiary lub pewne moduły sprężyste; nawet wysokość elementu zginanego nie może być 

takim parametrem, tym bardziej jego długość. Niepokoi także brak podjęcia tematu 

wielokrotnych wartości własnych. W przykładach, parametrem niepewnym jest np. współczynnik 

Poissona, co nie jest zrozumiałe; spodziewałem się raczej modułów Kelvina i Kirchhoffa, gdyż są 

współczynnikami w rozkładzie spektralnym (na dwa tensory wzajemnie ortogonalne) tensora 

Hooke’a ośrodka izotropowego. Niemniej jednak praca robi bardzo dobre wrażenie; jej warsztat 

jest rzetelny. 

 

3.7  Praca [7] dotyczy zagadnienia niezawodności w projektowaniu mikroukładów 

elektromechanicznych (MEMS). Praca jest bardzo rzetelna, dokładnie opisuje problem i metodę 

rozwiązania. Niepokoi brak odniesień do koncepcji frontu Pareto, mimo przyjęcia skalaryzacji w 

postaci (1), czyli kombinacji liniowej funkcji celu. Właśnie taka skalaryzacja jest wstępem do 

badania frontu Pareto. Nie jest zrozumiałe wprowadzenie alternatywnych znaków w (1), gdyż 

interesują nas tylko kombinacje wypukłe. Narzędziem optymalizacji były pewne algorytmy 

genetyczne. 

 

3.8 Praca  [8] dotyczy oceny niepewności własności konstrukcji (lub elementów konstrukcji) ze 

stopów z pamięcią kształtu. Zastosowano technikę powierzchni odpowiedzi w celu oceny 

dyssypacji energii w zderzakach. Zaproponowano nowy projekt zderzaka i wykazano jego bardzo 

dobre własności dyssypacyjne. Niestety, praca nie zawiera niezbędnych formuł opisu deformacji 

i stanu naprężenia stopu z pamięcią kształtu, a przecież wystarczyło sięgnąć po książkę Kuczmy 

(2010). Dodajmy od razu, że dorobek prof. M. Kuczmy jest nieobecny we wszystkich pracach 

Kandydata, a szkoda, bo prace Kuczmy są bardzo porządnie zredagowane, z właściwą ścisłością, 

a jednocześnie -bez zbędnej formalistyki matematycznej,  i są poparte bardzo dobrym warsztatem 

naukowym.  

 

3.9  Praca [9] dotyczy projektowania przetworników piezoelektrycznych. Opracowano nową 

technikę wyznaczania charakterystyk kierunkowych przetworników typu IDT. Zastosowano 

metodę powierzchni odpowiedzi. Praca jest wartościowa, kompletna, zawiera, prócz analiz 

numerycznych także  wyniki własnych eksperymentów. 

 

3.10 Pracy [10] brakuje w dokumentacji; zamiast tej pracy umieszczono pracę: 

 

M. Mańka, A.Martowicz, M. Rosiek, Ł. Ambroziński, T. Uhl, Numerical Modelling and 

Experimental Verification of Interdigital Transducers for Lamb Wave Generation, Solid State 

Phenomena Vols. 220-221 (2015) pp 843-848 
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3.11 W pracy [11] przedstawiono nowatorski projekt przetwornika  PZT o właściwościach 

sterowalnych. Kandydat był odpowiedzialny za analizę numeryczną. Praca jest  istotnym 

osiągnięciem technicznym i naukowym. 

 

3.12 W pracy  [12] omówiono zagadnienie projektowania sterowalnych przetworników 

piezoelektrycznych, kompozytowych, w których łatwo zmieniać charakterystykę  amplitudowo-

częstotliwościową; unika się rezonansów elektromagnetycznych. Podobnie jak praca [11], praca 

[12] jest istotnym wkładem autorów w tę gałąź nauki i techniki. 

 

3.13, 3.14  Kandydat jest współautorem patentów [13], [14] na piezoelektryczne przetworniki 

ultradźwiękowe i na sposób ich sterowania. Takie przetworniki są stosowane w badaniach 

nieniszczących konstrukcji z pomocą powierzchniowych fal Lamba.  

 

3.15  Praca [15] omawia wpływ nacięć na bieg fal; analiza uwzględnia efekty termiczne. 

Punktem wyjścia są równania (1,2) sprzężonej termosprężystości ciała izotropowego i 

jednorodnego. Równania te są następnie modyfikowane: pochodne cząstkowe przestrzenne 

działające na pola przemieszczeń są zastępowane przez wyrażenia różnicowe, fourierowskie, wg. 

pomysłu z pracy [2]. Praca jest bardzo ciekawa, ale nie jest poparta odpowiednim formalizmem 

dowodowym; nie może być więc oceniona. 

 

3.16 Publikacja [16] to poważne dzieło wielu autorów na temat podejścia mechatronicznego w 

projektowaniu maszyn i monitorowaniu konstrukcji inżynierskich. 

 

3.17  Obszerna praca przeglądowa [17] jest istotnym sukcesem całego zespołu autorskiego; ta 

praca jest cytowana setki razy, zdobyła popularność, gdyż dostarcza wielu informacji 

bibliograficznych i merytorycznych na temat sposobu detekcji uszkodzeń metodami 

akustycznymi. Szkoda, że problem więzów jednostronnych zjawiska otwierania się i zamykania 

rys nie jest poparty metodą opisaną w jednym z rozdziałów książki Sancheza-Palencii (1980)- 

autor pokazuje jak zadanie sprowadza się do hipersprężystości i jak wyznaczyć potencjał 

hipersprężysty. Podobnie, opis histerezy nie jest poparty opisem matematycznym; są dostępne 

liczne opisy. Zagadnienia szorstkiej powierzchni były podejmowane niedawno w pracach St. 

Kucharskiego i Z. Mroza; te wyniki też są pominięte.  

 

3.18  Praca [18] nawiązuje do koncepcji Sillinga(2000), ale brak w niej niezbędnej formalistyki; 

jej ocena nie jest możliwa. 

 

3.19  Podobnie w pracy [19] brak wielu wytłumaczeń, nie może więc być oceniona. 

  

3.20 Praca [20] też jest tylko opisem wyników i mimo iż jest bardzo ciekawa, oceniona być nie 

może. 

 

3.21 Uwagi redakcyjne 

Pod względem językowym prace [1-20] są napisane prawie bezbłędnie.  

Warto tu być może zwrócić tylko uwagę, że słowo exemplary nie oznacza: przykładowy, lecz 

wzorcowy; należy więc używać słowa : illustrative.   Sam kiedyś ten błąd popełniałem, poprawił 

mnie redaktor z pisma Springera. To jest złośliwy błąd, bo występuje w pracach wiele razy. 

 

Przecinek przed which oznacza polskie:  co (  …, which means   = …,   co oznacza); which bez 

poprzedzającego przecinka oznacza: który. Kandydat pisze przecinek przed which i psuje sens 
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wielu zdaniom, np. pierwsze zdanie wstępu w [15]- tam zresztą  słowa :  which are  lepiej w 

ogóle usunąć. 

 

Jeśli chodzi o język polski: słowo „dla” należy w zasadzie usunąć ze wszystkich zdań 

Dokumentacji , gdyż po tym słowie może tylko wystąpić człowiek lub zwierzę (por. słowniki; 

wyjątkiem jest:  postój dla taksówek, bo w każdej jest kierowca); wyjątkiem jest „dla każdego „, 

to jest termin logiczny. Każde zdanie Autoreferatu ze słowem „dla” należy napisać od nowa; 

niekiedy wystarczy słowo to skreślić, bo język polski jest wyposażony w deklinacje. Np. mój 

Zakład Mechaniki Budowli w tłumaczeniu na niemiecki to Fachbereich fűr Baumechanik.  

Plakaty rozwieszane na mojej Uczelni: „Politechnika dla przyszłości”, to właśnie przykry 

przykład niszczenia języka polskiego i zupełne lekceważenie rady redakcyjnej OW PW; powinno 

być: dla przyszłych pokoleń, czyli dla ludzi, lub: Politechnika ku przyszłości, jeśli już bardzo 

chcemy wyrażać się w takim patetycznym stylu.  

 

Pod względem matematycznym prace [1-20] napisane są w wielu miejscach niepoprawnie. 

Po pierwsze pamiętajmy, że zapisy powinny być czytelne nawet po kasacji pogrubienia czcionek 

i dlatego zapisy (2), (3) w [17] są zupełnie błędne. Po lewej stronie tych wzorów musi się 

pojawić inna czcionka  niż u. 

Zapis (1) w [17] zawiera dwa błędy; po pierwsze pierwszy wykładnik 2 musi być poza nawiasem 

(którego nie ma), bo obecny zapis sugeruje że liczymy ślad z kwadratów ( a liczymy kwadrat 

śladu); drugi składnik jest napisany jeszcze gorzej, nie ma tu operatora sumacji bo ktoś wstawił 

kwadrat zamiast powtórzenia uik. Zatem wzór (1) zawiera aż trzy błędy ideowe, choć jest bardzo 

krótki. 

Być może Kandydat nie zdaje sobie sprawy z tego, jak przygnebiające są takie  zapisy dla kogoś 

kto czyta  teksty ścisłe na co dzień. 

Nad (12) w [17] napisano, że h jest proporcjonalne do F a poniżej widać, że to nie jest prawda. 

Chodziło o monotoniczność a nie proporcjonalność. 

Ponadto w (12) nie zgadzają się jednostki w wewnętrznych nawiasach [ ], musi tam być błąd. 

 

Jednoczesne użycie czcionek j i j  w (6) w pracy [3] jest niedopuszczalne i niestety świadczy o 

tym, że ta praca nie była fachowo recenzowana. 

 

Użycie czcionki pogrubionej  F po lewej stronie (1) oraz w (3) w pracy  [7] jest błędne ale też jest 

bardzo mylące; nie da się minimalizować wektora. To powtórzenie błędu we wzorach (3) a 

potem w (7) jest szczególnie bolesne, tak jakby nikt tej pracy nie recenzował. Ponadto: po co 

współczynniki wagowe w (1) pisać wielkimi literami ? To tylko myli czytelnika; tego nie wolno 

robić. 

 

Jak już pisałem, brak jest wielu wyjaśnień, wielu formuł.  Praca naukowa to nie jest materiał 

reklamowy ani folder. Musi być szczegółowa. Najgorzej zredagowane są oczywiście prace 

konferencyjne, pisane pod wymogiem małej liczby stron. 

Im mniej mamy miejsca, tym trudniej poprawnie zredagować pracę. Należy unikać prac zbyt 

krótkich. 

 

Krytyczne uwagi o niektórych  pracach  spośród prac [1-20] nie mają wpływu na ogólnie 

pozytywną ocenę dorobku Kandydata. 

 

3.22 Literatura cytowana w recenzji 

 

L. Brillouin (1946) Wave Propagation in Periodic Structures, Dover Publ. 
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I.A.Kunin (1975) Teoria uprugich sred z mikrostrukturoj, Moskwa, Nauka. (por. dwutomowe 

wydanie angielskie) 

 

M. Kuczma (2010) Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i 

numeryka. Of.Wyd.  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010. 

 

T. Lewiński (1984a) Continuum models of lattice-type honeycomb plates, Bull.Polon.Acad.Sci. 

Tech.Sci. 32, 25-34   

 

T. Lewiński (1984b) Two versions of Woźniak's  continuum model of hexagonal-type grid plates.  

Mech.Teoret.Stos. 22, 389-405 

 

T. Lewiński (1984c) Differential models of hexagonal-type grid plates.  Mech.Teoret.Stos. 22, 

407-421 

 

T. Lewiński (1984d) Fundamental solutions to the Cosserat- type model of honeycomb grid in a 

plane-stress state. Eng.Trans. 32, 225-242 

 

T. Lewiński (1985a) Physical correctness of Cosserat-type models of honeycomb grid plates. 

Mech.Teoret.Stos. 23,  53-69 

 

T. Lewiński (1985b) The state of extension of honeycomb grid strip.  Mech.Teoret.Stos.23,     

187-208 

 

T. Lewiński (1988) Dynamical tests of accuracy of Cosserat models for honeycomb gridworks, 

ZAMM, vol 68, T210-T212 

 

C. Li ,  T.-W. Chou (2003) A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes, 

International Journal of Solids and Structures 40, pp. 2487, 2499. 

 

E. Sanchez-Palencia (1980) Non-homogeneous media and vibration theory. Springer Verlag, 

Berlin. 

 

F. Scarpa, S. Adhikari  i  A. S. Phani (2009), Effective elastic mechanical properties of single 

layer graphene sheets, Nanotechnology vol. 20: 065709:1-11. 

 

S. Silling (2000) Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces, 

Journal of the Mechanics and Physics of Solids 48, pp. 175-209. 

 

J. Skrzypczyk, T. Liszka (2001) A new method for computing upper and lower bounds on 

eigenvalues of second order dynamic systems with interval parameters, in: Proceedings of the of 

AI-MECH 2001, Gliwice, November 14–16, pp. 243–248 

 

C.Woźniak (1970), Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 

 

C.Woźniak i P.Klemm (1970) Gęste siatki heksagonalne sprężyste. Mech.Teoret.Stos. 8,  

277-294. 
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4.Ocena istotnej aktywności naukowej Kandydata 

 

4.1 Ocena dorobku naukowego nie objętego zakresem osiągnięcia habilitacyjnego 

 

Prace naukowe nie objęte zakresem osiągnięcia habilitacyjnego dotyczą następujących 

zagadnień: 

 

Analiza propagacji niepewności w systemach wizyjnych 

Prace wspólne z:  Holak, K., Kohut, P., Uhl, T.  

 

Badanie własności materiałów i struktur inteligentnych – stopy z pamięcią kształtu 

Prace wspólne z:  Bryła J., Palenica, P. 

 

Badanie własności materiałów i struktur inteligentnych – materiały termoelektryczne i ich 

zastosowanie w redukcji gradientu temperatury w gazowych łożyskach foliowych 

Prace wspólne z: Roemer, J., Lubieniecki, M., Uhl, T., Bryła, J., Bagiński, P., Staszewski, W.J., 

Wilczyński, W.M., Szpila, K., Szałajko, P. 

 

Badanie własności piezoelektrycznych przetworników międzypalczastych IDT – 

Prace wspólne z:  Mańka M., Rosiek M., Uhl T., Stępiński T., Ambroziński Ł. 

 

Analiza własności technik bazujących na pomiarze impedancji elektromechanicznej stosowanych 

w systemach monitorowania stanu technicznego konstrukcji mechanicznych. 

Prace wspólne z: Rosiek M., Uhl, T., Klepka, A., Kohut, P.,Mendrok, K., Holak, K., Pieczonka, 

Ł., Szwedo, M., Paćko, P., Ambroziński, Ł., Ochoński, J., Stępiński, T., Łukomski T.,  Codreanu, 

I., Gallina, A., Dragan, K., Sendecki, A., Salamon, M.,Stanciu, I.  

 

 

Dynamika strukturalna, symulacje numeryczne, eksperymenty walidacyjne, optymalizacja 

konstrukcji, analiza wrażliwości, propagacja niepewności – badania własności pojazdów 

szynowych  

Prace wspólne z: Kurowski, P., Uhl, T., Lasko, G., Soja, Ł. 

 

Dynamika strukturalna, symulacje numeryczne, eksperymenty walidacyjne, optymalizacja 

konstrukcji, analiza wrażliwości, propagacja niepewności – badania własności pojazdów 

samochodowych osobowych i ciężarowych oraz autobusów 

Prace wspólne z: Gallina, A., Uhl, T., Kurowski, P., Kosteck, P., Korta, J. 

 

Analiza interakcji pantograf-sieć trakcyjna na drodze symulacji przejazdu dla modelu 

wieloczłonowego pojazdu szynowego z uwzględnieniem podejścia wielodziedzinowego 

Prace wspólne z: Zdziebko, P., Uhl, T., Kurowski, P., Żabiński, M., Szałajko, P., Dybiński, N. 

 

 

4.2 Ocena dorobku organizacyjnego na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, i 

środowiska inżynierów mechaników. Ocena współpracy z przemysłem. 

 

          Habilitant pełnił funkcję kierownika projektu  badawczego: 

 

Przygotowanie modelu dla radarów krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu do 

zastosowań w symulacjach Hardware-in- the-Loop. Zlecenie z przemysłu – kierownik 
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pracy badawczej dla DELPHI POLAND S.A., Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków 

Okres realizacji: 2017-2018 

 

oraz pełni aktualnie funkcję kierownika projektu finansowanego przez NCN 

 

 OPUS 2017/27/B/ST8/01822 - Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych 

łożysk foliowych - modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych  

Okres realizacji: od 2018 r. 

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wygranie konkursu OPUS bez stopnia dra hab. lub tytułu 

profesora jest bardzo trudne; konkurencja jest silna; kierowanie tym projektem świadczy o 

wysokiej ocenie jaką ten projekt musiał osiągnąć, aby  uzyskać jego dofinansowanie. 

        

W latach 2003-2016 Kandydat był zaangażowany w liczne prace badawcze: 

 

2003-2005 4 T07B 077 26 Aktywne kształtowanie sztywności konstrukcji wsporczych maszyn 

realizowanych w postaci manipulatorów równoległych 

 

2006 EU project Eureka Flite2 no. EU3341 Flight Test Easy Extension 

 

2006-2007 4T07A 008 29 Optymalizacja konstrukcji endoprotez ze szczególnym 

uwzględnieniem zjawisk zużycia oraz nowych materiałów i technologii wytwarzania 

 

2004-2008 EU Research & Training Network MADUSE, MRTN-CT-2003-505164 Modelling 

Product Variability and Data Uncertainty in Structural Dynamics Engineering 

 

2007-2008 EU project CIDAF7 Influence of the design and process variations on noise behaviour 

of the disc brake 

 

2007-2008 Project no. KBN nr R0301502 System monitorowania i diagnostyki dla konstrukcji o 

wysokim poziomie ryzyka awarii 

 

2008-2011 NN 509353934 Opracowanie metody optymalizacji masy pojazdu szynowego z 

uwzględnieniem niepewności modelu 

 

2009-2011 NN 503141436 Technologia wykonania mikronapędu piezoelektrycznego o dwóch 

niezależnych stopniach swobody do zastosowań w obrabiarkach, robotyce i 

medycynie 

 

2009-2011 NN 503141236 Metoda wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji mikroukładów z 

uwzględnieniem niepewności technologicznych 

 

2009-2011 EU-co-financed project POIG.01.01.02-00-013/08-00 MONIT 2009 – 2012 

Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności 

 

2011-2012 NN503159240 Technologia mikroprzetworników ultradźwiękowych w monitoringu 

konstrukcji z zastosowaniem fal Lamba 

 

2011-2012 FNP-WELCOME/2010-3/2 – Programme Welcome, The Foundation for Polish 

Science, Universality of Non-classical Approaches in Mechatronics - from Physics to 
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Smart Structures 

 

2015-2016 PBS1/A6/6/2012 - Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy 

stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych 

 

Kandydat jest autorem wielu projektów, które zostały wdrożone w przemyśle. 

 

Zajmował się realizacją wdrożeń rozwiązań systemów monitorowania opracowanych w ramach 

projektu POIG.01.01.02-00-013/08-00 MONIT w ramach spółki spin-off (http://monitshm.pl/) 

 

W ramach realizacji projektu NN503159240 nt. „Technologia mikroprzetworników 

ultradźwiękowych w monitoringu konstrukcji z zastosowaniem fal Lamba” opracował  modele 

do analiz numerycznych dla nowych konstrukcji przetworników piezoelektrycznych objętych 

ochroną patentową: PL 222288 B1, PL 222289 B1. 

 

Kandydat doprowadził do wdrożenia  patentu na przetwornik ultradźwiękowy opracowany w 

ramach projektu NN503159240 ”Technologia mikroprzetworników ultradźwiękowych w 

monitoringu konstrukcji z zastosowaniem fal Lamba”. 

 

Wdrożył model dla radarów krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu do zastosowań w 

symulacjach Hardware-in- the-Loop. DELPHI POLAND S.A. (APTIV) w Krakowie 

 

Współpracował z ośrodkami badawczymi w zakresie modelowania własności dynamicznych 

konstrukcji pojazdów, m.in. z Fiat oraz Renault (projekt międzynarodowy MADUSE), Solaris 

(przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych i numeryczna weryfikacja wzmocnień 

przeciwdziałających pęknięciom konstrukcji nośnej autobusu). 

 

5. Wniosek końcowy 

 

Dorobek Kandydata świadczy o jego kompetencji w szerokim zakresie zagadnień mechatroniki. 

Z całym przekonaniem stwierdzam, że rozważane osiągnięcie habilitacyjne dra inż. Adama 

Martowicza jest wartościowym wkładem do nauki, a Kandydat spełnił wszystkie wymagania 

sformułowane w: 

Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki [Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365]  

oraz w  

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 w sprawie kryteriów 

oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196, 

poz. 1165) 

 

w stosunku do kandydatów ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dziedzinie  Nauki Techniczne  w dyscyplinie Mechanika. 

 

 

 

 

 


