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1. Imię i nazwisko 

Jerzy, Włodzimierz Żółtak 

2. Posiadane tytuły i stopnie naukowe 

Tytuł magistra: 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,  

Zastosowania matematyki w mechanice, 1980. 

Stopień Doktora nauk technicznych  

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa,  

Dziedzina: Nauki Techniczne, 

Dyscyplina: Mechanika, 

Specjalność: Mechanika Płynów, 

Doktor nauk technicznych, 04/11/1998, 

Rozprawa doktorska:  Numeryczne modelowanie dyfrakcji płaskiej fali uderzeniowej    

   na bazie rozwiązania równań Eulera, 

promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew Dżygadło (Wojskowa Akademia Techniczna);  

recenzenci: dr hab. inż. Radosław Trębiński (Wojskowa Akademia Techniczna),  

 dr hab. Jacek Rokicki (Politechnika Warszawska). 

3. Przebieg pracy zawodowej 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu podjąłem pracę 

w Instytucie Lotnictwa w Pracowni Dużych prędkości Zakładu Aerodynamiki. W  trakcie pracy w Instytucie 

Lotnictwa zatrudniony byłem na następujących stanowiskach: 

od 17.11.1980   do 14.04.1982  stażysta‐matematyk (Pracownia Dużych Prędkości), 

od 15.04.1982   do 31.05.1983  matematyk (Pracownia Dużych Prędkości), 

od 01.06.1983   do 31.01.1991  starszy asystent (Pracownia Dużych Prędkości),  

od 01.02.1991   do 30.11.1994  asystent (Pracownia Dużych Prędkości),  

od 01.12.1994  nadal   starszy specjalista badawczo techniczny, 

od 02.04.1992   do 30.06.2012  Kierownik Pracowni Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, 

od 01.07.2012   do 31.08.2014  Zastępca Dyrektora Centrum Nowych Technologii, 

od 01.09.2014   nadal   Dyrektor Centrum Nowych Technologii. 

Będąc  zatrudnionym w  Instytucie  Lotnictwa, w  okresie  od    01.01.1984  do  31.12.1984,  pracowałem 

jednocześnie na stanowisku konstruktora w WSK Okęcie Warszawa.  
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Ponadto: 

 W latach 1996 do 2005 byłem zatrudniony  na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej przy realizacji projektów europejskich (Copernicus, HiReTT, MDAW, NACRE). 

 W okresie od października 1996 do lipca 1997 roku przebywałem na stażu badawczym w University of 

Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) w Manchesterze, Wielka Brytania. 

 W okresie od kwietnia 2004 do grudnia 2005 uczestniczyłem, jako członek zespołu międzynarodowego, 

w projekcie komercyjnym realizowanym przez Instytut Lotnictwa na rzecz EADS CASA, Hiszpania. 

W związku z realizacją kontraktu: 

 W okresie od grudnia 2004 do stycznia 2005 uczestniczyłem, jako członek zespołu 

międzynarodowego, w badaniach w tunelu aerodynamicznym S‐1 w ONERA, Modane, Francja. 

 W czerwcu 2005, jako członek zespołu międzynarodowego, brałem udział w badaniach 

w tunelu aerodynamicznym DNW w DLR, Braunschweig, Niemcy. 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowe 
wynikające z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2013 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz.U. Nr65, poz. 595) 

Moim  osiągnięciem  naukowym,  uzyskanym  po  otrzymaniu  stopnia  doktora  nauk  technicznych, 

stanowiącym istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej „Mechanika” określonym w art. 16 ust. 2 Ustawy 

jest cykl publikacji powiązanych tematycznie pt.: 

Współczesne metody obliczeniowe aerodynamiki:  
metoda nakładających się siatek i projektowanie wielodyscyplinarne  

wykorzystujące metody optymalizacji 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowiących wskazane osiągnięcia naukowe to: 

C.1. Drikakis Dimitri, Majewski Jerzy, Rokicki Jacek, Żółtak, Jerzy;  Investigation of blending‐function‐based 

overlapping‐grid technique for compressible flows, Computer Methods in Applied Mechanics and 

Engineering; Volume 190 (39); str. 5173‐5195; 2001; ISSN 0045‐7825. 

[IF2001=0,913; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów 

ściśliwych, wykonanie symulacji numerycznych, analiza wyników] 

C.2. Rokicki, Jacek; Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Parallel performance of overlapping 

mesh technique for compressible flows; Future Generation Computer Systems, Volume 18 (1);  

str. 3‐15; 2001; ISSN 0167‐739X.  

[IF2001=0,000; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów 

ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie symulacji 

numerycznych, analiza wyników] 

C.3. Rokicki, Jacek; Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Parallel overlapping‐mesh technique;  

w Applications of High‐Performance Computing in Engineering VI, redaktor(zy):  Ingber M., Power H., 

Brebbia C.A. Advances in High Performance Computing, Volume 6; str. 335‐344; 2000;  
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ISSN 1368‐7638. 

[IF2000=0,000; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów 

ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie symulacji 

numerycznych, analiza wyników] 

C.4. Rokicki, Jacek; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Żółtak, Jerzy;  Parallel performance of Chimera 

overlapping mesh technique;  w High‐Performance Computing and Networking (Proceedings), 

redaktor(zy): Sloot p., Bubak M., Hoekstra A., Hertzberger B.; Lecture Notes In Computer Science; 

High‐Performance Computing And Networking , Volume 1593; str. 1015‐1024; 1999; ISSN 0302‐9743. 

[IF1999=0,8245; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów 

ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie symulacji 

numerycznych, analiza wyników] 

C.5. Rokicki, Jacek; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Żółtak, Jerzy;  Overlaping Mesh Technique for 

Compressible Flows – Parallel Implementation; w Parallel Numerical Computation with Application; 

redaktorzy: Yang, T.R.;  Engineering and Computer Science Series, Volume 515; str. 160‐175; 1999;  

ISBN 0‐7923‐8588‐8. 

[udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów ściśliwych, 

zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie symulacji numerycznych, 

analiza wyników] 

C.6. Żółtak, Jerzy; Multi‐Objective and Multi‐Disciplinary Design Using Evolutionary Methods Applied to 

Aerospace Design Problems, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G‐Journal of 

Aerospace Engineering;  ISSN 0954‐4100; DOI: 10.1177/0954410016684362 | 

First Published January 8, 2017 

[IF2015=0,653] 

C.7. Stalewski, Wieńczysław;  Żółtak, Jerzy; The preliminary design of the air‐intake system and the nacelle 

in the small aircraft‐engine integration process; Aircraft Engineering And Aerospace Technology; 

Volume 86 (3); str. 250‐258;  2014; ISSN 1748‐8842. 

[IF2014=0,352; udział 50%:  współautorstwo metodyki wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania 

przy wykorzystaniu metod ewolucyjnych, definicja zadania optymalizacyjnego, koordynacja prac, analiza 

wyników] 

C.8. Stalewski, Wieńczysław; Żółtak, Jerzy; Design of a turbulent wing for small aircraft using multi‐

disciplinary optimisation, Archives of Mechanics; Volume 66 (3); str. 185‐201; 2014; ISSN 0373‐2029.  

[IF2014=0,654; udział 50%:  współautorstwo metodyki wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania 

przy wykorzystaniu metod ewolucyjnych, definicja zadania optymalizacyjnego, koordynacja prac, symulacje 

numeryczne, analiza wyników] 

C.9. Stalewski, Wieńczysław;  Żółtak, Jerzy;  Multicriteria design and optimisation of helicopter fuselage;  

w „Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to 

Industrial and Societal Problems” (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of 

Computational Methods), redaktor(zy): Poloni, C; Quagliarella, D; Périaux, J; Gauger, N; 

Giannakoglou, K; str. 518‐528; 2011; ISBN 978‐88‐90632‐31‐0.  

[udział 50%:  współautorstwo metodyki wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania przy 

wykorzystaniu metod ewolucyjnych, definicja zadania optymalizacyjnego, koordynacja prac,  analiza wyników]  
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C.10. Stalewski, Wieńczysław; Żółtak, Jerzy; Multi‐objective and multidisciplinary optimization of wing for 

small aircraft; w Proceedings of the CEAS 2011 3rd CEAS Air & Space Conference, 21st AIDAA Congress, 

str. 1015‐1024; 2011; ISBN 978‐88‐96427.  

[udział 50%:  współautorstwo metodyki wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania przy 

wykorzystaniu metod ewolucyjnych, definicja zadania optymalizacyjnego, koordynacja prac, symulacje 

numeryczne, analiza wyników] 

C.11. Stalewski, Wieńczysław;  Żółtak, Jerzy; Optimisation of the helicopter fuselage with simulation of 

main and tail rotor influence, w 28th Congress of the International Council of the Aeronautical 

Sciences, ICAS 2012; Paper‐0811, str.1‐11; ISBN 978‐162276754‐0.  

[udział 50%:  współautorstwo metodyki wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania przy 

wykorzystaniu metod ewolucyjnych, definicja zadania optymalizacyjnego, koordynacja prac, analiza wyników] 

Powyższy cykl jedenastu publikacji został podzielony na dwie części. Każda z nich poświęcona jest innym 

aspektom zagadnień współczesnych metod obliczeniowych. 

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. Obejmuje ją siedem publikacji [C.1, C.2, C.3, C.4, C.5]. Wszystkie to artykuły 

opublikowane w czasopismach lub innych publikacjach indeksowanych przez Web of Science.  

Drugą  część  cyklu  poświęcono  prezentacji  współczesnego  podejścia  do  wielokryterialnego  i wielo‐

dyscyplinarnego  projektowania  z wykorzystaniem  optymalizacji  bazującej  na metodach  ewolucyjnych.  

Na  tę  część  cyklu  składa  się  sześć publikacji  [C.6, C.7,C.8, C.9, C.10, C.11]. Trzy pierwsze  [C.6, C.7, C.8],  to 

artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych przez Web of Science. Trzy kolejne [C.9, C.10, C.11], 

to  artykuły  konferencyjne  prezentowane  na  konferencjach  międzynarodowych  o  zasięgu  światowym 

(EUROGEN, CEAS, ICAS). 

Charakterystyka osiągnięć naukowych: 

4.1. Metoda nakładających się siatek i zrównoleglenie obliczeń dla przepływów ściśliwych [C.1‐C.5] 

Numeryczne  wyznaczenie  pola  przepływu  wokół  złożonych  obiektów  geometrycznych  jest  jednym 

z kluczowych problemów w obliczeniowej mechanice płynów (Computational Fluid Dynamics CFD). W wielu 

interesujących  przypadkach  wygenerowanie  pojedynczej  siatki  obliczeniowej  pożądanej  jakości  jest 

zadaniem  bardzo  trudnym.  Jeśli  nawet  ten  problem  udaje  się  rozwiązać,  ograniczona  możliwość 

kontrolowania  położenia  punktów  siatki w krytycznych,  z punktu widzenia  fizyki  analizowanego  zjawiska 

obszarach, może prowadzić do nieefektywnych lub też niedokładnych rozwiązań. 

Istnieje wiele podejść umożliwiających generowanie siatek wokół złożonych obiektów geometrycznych. 

Wśród  nich  główną  rolę  odgrywają: metoda wieloblokowych  siatek  strukturalnych  (multiblock  stuctured 

grids),  metoda  siatek  niestrukturalnych  (unstructured  grids)  oraz  metoda  nakładających  się  siatek 

(overlapping grids). 

Przedmiotem moich  zainteresowań  badawczych  przedstawionych w  pierwszej  części  cyklu  publikacji 

była metoda rozwiązywania zagadnień przepływowych przy wykorzystaniu metody nakładających się siatek 

W metodzie tej cały obszar obliczeniowy pokrywany jest zbiorem nakładających się na siebie podobszarów. 
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W każdym  z  podobszarów  generowana  jest  siatka  strukturalna.  Równania  ruchu  rozwiązywane  są  na 

każdym  z podobszarów  a rozwiązanie  globalne  wyznaczane  jest  poprzez  cykliczną  (iteracyjną)  wymianę 

informacji (interpolację) rozwiązań między podobszarami. 

Znane wcześniejsze  zastosowanie metody  nakładających  się  siatek  ograniczały  się  do  rozwiązywania 

zagadnień  nieściśliwych1.  Podjęte  przeze  mnie  zadanie  badawcze  koncentrowało  się  na  uogólnieniu 

metody  nakładających  się  siatek  na  przypadek  analizy  przepływów  ściśliwych  oraz  zrównolegleniu 

numerycznego  procesu  rozwiązania  opracowanej  metody.  Realizacja  zadania  wymagała  rozwiązania 

szeregu problemów badawczych.  

A. W  prowadzonych  rozważaniach  przepływ  ściśliwy  modelowany  był  przy  wykorzystaniu  znanych 

z literatury metod rozwiązania niestacjonarnych równań Eulera2. Mechanizm  transportu zaburzeń pola 

przepływu  w przypadku  rozwiązywania  równań  Eulera  jest  odmienny  niż  w  przypadku  przepływu 

nieściśliwego. W związku  z  tym niezbędne było  rozwiązanie  zadania związanego z wymianą  informacji 

między  siatkami  tak  aby  zapewnić  poprawne,  wzdłuż  charakterystyk,  rozchodzenie  się  informacji 

o zmianach  pola  przepływu  na  granicach  podobszarów.  Opracowany  przeze  mnie  sposób  wymiany 

informacji między siatkami umożliwiał poprawne rozwiązanie równań Eulera na każdej z siatek pokrycia.  

B. Kolejne zrealizowane zadanie wiązało się badaniami efektywności  i dokładności określenia rozwiązania 

globalnego na podstawie rozwiązań uzyskanych na poszczególnych siatkach pokrycia. Zaproponowałem 

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. Wyniki  testów  wskazały  na  poprawność 

przyjętej konstrukcji rozwiązania globalnego.  

C. Kolejne  badania  opracowanego  uogólnienia  obejmowały  między  innymi  określenie  niezależności 

rozwiązania  od  sposobu  i   rozmiaru  pokrycia  obszaru  nakładającymi  się  siatkami,  zbadanie  wpływu 

gęstości  siatek na  globalne  rozwiązanie  równań  Eulera oraz   ocenę wpływu  parametrów  pokrycia na 

efektywność  zbieżności  procesu  iteracyjnego  numerycznego  rozwiązania  zadania.    Wyniki  testów 

wskazały,  że  zaproponowane  uogólnienie  metody  nakładających  się  siatek  umożliwia  w  sposób 

efektywny analizę przepływów ściśliwych.  

D. 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  mi  zrównoleglenie  procesu  obliczeniowego.  Założyłem,  że  między  procesorami 

dystrybuowane  będą  kompletne  siatki  powiązane  z  elementami  pokrycia.  Rozważyłem  ponadto  dwa 

sposoby  realizacji procesu wymiany  informacji między siatkami. W pierwszym   przypadku  realizowana 

ona była bezpośrednio między procesem głównym a procesami potomnymi. W drugim wymiana danych 

realizowana była poprzez wspólną dla wszystkich procesów przestrzeń danych, w  której  jednocześnie 

dane  były  gromadzone  i agregowane.  Przeprowadziłem  badania  i  testy  związane  ze  zbalansowaniem 

                                                 

1   J. Rokicki i J. M. Floryan, „Domain decomposition and the compact fourth‐order algorithm for the Navier‐Stokes equations,” 
Journal of Computational Physics 116 (1), 79‐96, tom 116, nr 1, str. 79‐96, 1995. 

2  D. Drikakis i S. Tsangaris, „Investigation of Flux Formulae in Transonic Shock‐Wave/Turbulent Boundary Layer Interaction”, 
International Journal for Numerical Methods in Fluids, nr 18, str. 385‐413, 1994. 
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danych  między  poszczególnymi  procesami  oraz  z  określeniem  efektywności  zaimplementowanego 

sposobu  zrównoleglenia.  Wykazały  one,  że  proponowany  sposób  zrównoleglenia  obliczeń  jest 

efektywniejszy dla układów wieloprocesorowych małych rozmiarów  (liczba procesów mniejsza niż 20). 

Na  efektywność  obliczeń  ma  wpływ  zbalansowanie  obciążenia  (sumaryczna  liczba  komórek  siatek 

przypisanych do danego procesu) poszczególnych procesorów. 

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.  Z  takim  przypadkiem  mamy  do  czynienia  między  innymi  przy 

modelowaniu opływu wirnika śmigłowca w locie postępowym, gdzie wirnik porusza się z zadaną prędkością 

postępową, a każda z łopat wirnika obraca się względem jego osi obrotu, czy też przy modelowaniu procesu 

separacji obiektu z nosicielem, gdzie w kolejnych krokach symulacji badany obiekt zmienia swoje położenie 

względem  nosiciela. W  przypadku  większości  metod  obliczeniowych,  w  obu  przypadkach  obliczeniowa 

symulacja procesu wymaga na każdym kroku czasowym modyfikacji/adaptacji siatki obliczeniowej. Metoda 

nakładających  się  siatek  umożliwia  podejście  alternatywne.  Rozszerzenie  zaproponowanej metodyki  na 

przypadek    przepływu  trójwymiarowego  możliwe  było  dzięki  projektowi  badawczemu  „Obliczeniowa 

metoda wyznaczania opływu łopaty wirnika śmigłowca” (KBN 9 T12C 069 14), finansowanym przez Komitet 

Badań  Naukowych  i realizowanym  przez  Instytut  Lotnictwa  w  kooperacji  z  Wydziałem  Mechanicznym 

Energetyki  i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wyniki prac projektu prezentowałem na VII Sympozjum 

Aerodynamika  Lotnicza  (Warszawa  2001),  konferencji Metody  Badawcze w  Lotnictwie  (Warszawa,  2001) 

oraz raporcie końcowym z realizacji projektu.   

Badania  były  później  kontynuowane  przez  zespół  prof. Geore  Barakosa  z Uniwersytetu w  Liverpoolu. 

Stanowiły one również temat podjętej przez dr Mikołaja Jarkowskiego rozprawy doktorskiej „Overset Mesh 

Methods  for  Rotorcraft”  CFD  obronionej  na Wydziale Mechanicznym  Energetyki  i  Lotnictwa  Politechniki 

Warszawskiej w 2014 roku.  

Wymienione powyżej prace nawiązują tematycznie bezpośrednio do publikacji [C1‐C5] przedstawionego 

cyklu. Ponadto  rezultaty projektu badawczego  „Obliczeniowa metoda wyznaczania opływu  łopaty wirnika 

śmigłowca stały się punktem wyjścia do podjęcia nowych prac badawczych realizowanych w moim zespole. 

Opracowana  przeze mnie modyfikacja  sposobu wymiany  informacji między  siatkami  pozwoliły  rozszerzyć 

zakres  zastosowań  na  przypadki  analiz  przepływów  ściśliwych  na  układach  siatek  blokowych. 

Zaproponowałem  również  sposób  realizacji  warunku  brzegowego  umożliwiający  symulowanie  efektu 

wychylenia  urządzeń  sterowych  (spoiler,  lotka)  bez  potrzeby  dokładnego  geometrycznego  ich 

odwzorowania. Pozwoliło  to, w ramach 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, na  realizacje nowych 

zadań  badawczych   w projektach HiReTT:  „High  Reynolds  numer  tools  and  techniques  for  civil  transport 

aircraft  design”  oraz MDAW:  „Modelling  and  design  of  advanced  wing  tip  devices”  wykonywanych  na 

Wydziale Mechanicznym  Energetyki  i Lotnictwa  Politechniki Warszawskiej.  Ponadto wykorzystano  je  jako 

podstawowe narzędzie do wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych samolotu w projekcie badawczym 

„Modelowanie dynamiki i  opływu samolotu podczas szybkich manewrów” (KBN 5 T12D 037 22, 2002‐2005) 

realizowanym  w Instytucie  Lotnictwa.  Wyniki  tego  projektu  przedstawiono  w pracach:  „Wyznaczanie 

charakterystyk aerodynamicznych samolotu manewrowego przy zastosowaniu równań Eulera”, (Autoreferat 
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Załącznik 2/poz.16; współautor) oraz  “Application of an Euler solver to selected problems in flight dynamics” 

(Autoreferat Załącznik 2/poz.15; współautor). 

Wspomniana „blokowa” wersja metody obliczeniowej stanowiła także punkt wyjścia do podjęcia przez dr 

Roberta  Wieteskę  prac  badawczych  dotyczących  rozwiązywania  równań  przepływów  ściśliwych  przy 

wykorzystaniu metod wyższego rzędu. Badania te zostały uwieńczone rozprawą doktorską „Metody WENO 

wyższego  rzędu  dokładności  w  symulacji  przepływów  transonicznych”  obronionej  na  Wydziale 

Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w 2008 roku. 

4.2. Wielokryterialne i wielodyscyplinarne projektowanie z wykorzystaniem   

metod optymalizacji [C.6‐C.11] 

Wymagania  stawiane  nowym  konstrukcjom,  w  szczególności  lotniczymi  prowadzą  w procesie 

projektowania  do  konieczności  spełnienia  wielu  często  przeciwstawnych  kryteriów  (projektowanie 

wielokryterialne).  W ogólności  kryteria  te  wynikają  z  potrzeby  wykorzystania  odmiennych  dyscyplin 

naukowych  (projektowanie  wielodyscyplinarne).  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.  

Rozwiązaniu  tego  problemu  badawczego  poświęcone  były  prace  prowadzone  przeze  mnie  i  zespół 

badawczy  pod  moim  kierownictwem  w  latach  2005‐2014.  Ich  efektem  stała  się  oryginalna  metodyka 

wielokryterialnego  i wielodyscyplinarnego  projektowania  wykorzystująca  metody  optymalizacyjne  do 

osiągnięcia celów projektowych [C.6].  

W proponowanym podejściu do rozwiązania wielokryterialnego zadania optymalizacyjnego wykorzystne 

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. 

Przedstawiona w pracy  [C.6] metodyka  została  skutecznie wykorzystana przy projektowaniu obiektów 

aerodynamicznych  w  kilku  realizowanych  zadaniach  badawczych.  Między  innymi  była  użyta  przy 
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projektowaniu:  laminarnego  skrzydła  z  ujemnym  skosem  (Załącznik 2/poz.8;  współautor),  skrzydeł  do 

małych  samolotów  [C.8,  C.10],  kadłuba  lekkiego  śmigłowca    [C.9,  C.11],  czy  też  kanału  dolotowego 

z separatorem  cząstek  stałych  [C.7].  Stanowi  również  element  szerszego  procesu  wielodyscyplinarnego 

podejścia do projektowania samolotu przedstawionego w pracy (Załącznik 1/poz. 11; współautor).  

(i) projektowanie skrzydeł dla małych samolotów [C.8, C.10] 

Projekt CESAR, realizowany w ramach 6 Programu Ramowego, koncentrował się na rozwoju technologii 

redukujących  czas  wejścia  na  rynek  oraz  koszty  tego  procesu  w  odniesieniu  dla  małych  samolotów. 

Przedmiotem rozważań były między innymi dwie bazowe konfiguracje takich samolotów. Pierwsza z nich, to 

lekki  samolot  turbośmigłowy. Druga,  to mały  samolot  odrzutowy  dla  biznesu.  Część  realizowanych  prac 

obejmowała zaprojektowanie profili oraz skrzydeł dla każdej z konfiguracji. 

Cele  i  ograniczenia  zadania  projektowego  dotyczyły:  (a)  minimalizacji  oporu  aerodynamicznego  dla 

zadanych  warunków  przelotowych,  (b)  minimalizacji  wagi  skrzydła,  (c)  maksymalizacji  wartości 

współczynnika  maksymalnej  siły  nośnej  oraz  (d)  redukcji  ujemnej  wartości  współczynnika  momentu 

pochylającego dla zdefiniowanych warunków lotu.  

Omawiane zadanie stanowiło dobry przykład demonstrujący korelację między rozwiązywanym zadaniem 

a doborem oprogramowania, mającego dostarczyć danych do ewaluacji  funkcji celu. Dwie  różne wartości 

prędkości,  liczba Macha M‐0,35  i M=0,70 były  zadeklarowane  jako warunki przelotowe odpowiednio dla 

małego  samolotu  turbośmigłowego  oraz  małego  samolotu  odrzutowego.  Stąd  też  do  wyznaczania 

własności  aerodynamicznych  w  pierwszym  przypadku  wykorzystano metodę  panelową  silnie  sprzężoną 

z dwuwymiarową analizą warstwy przyściennej. Oprogramowanie to wykorzystano również do wyznaczania 

własności małego samolotu odrzutowego w zakresie małych prędkości, Do analizy w punkcie projektowym, 

odpowiadającym  warunkom  przelotowym,  użyto  jednak  trójwymiarowego modelowania  bazującego  na 

równaniu pełnego potencjału silnie sprzężonego z dwuwymiarową analizą warstwy przyściennej. Do analiz 

strukturalnych w obu przypadkach wykorzystano  model belki skrzynkowej. 

Wyjściowy  model  parametryczny  ma  charakter  generyczny.  Umożliwia  opisanie  geometrii  skrzydła 

zarówno dla pierwszej,  jak  i drugiej  konfiguracji.  Specyfika  każdego przypadku  realizowana była poprzez 

stosowne zamrożenie jednych zmiennych projektowych przy pozostawieniu innych jako zmiennych procesu 

projektowania. Reasumując: model parametryczny dla  czystego  skrzydła był opisany przez 11  zmiennych 

w przypadku  małego  samolotu  turbośmigłowego  oraz  6  zmiennych  w  przypadku  małego  samolotu 

odrzutowego.  

Obliczenia rozpoczęto z losowej wybranej populacji geometrii (wartości parametrów projektowania). Na 

każdym  etapie  procesu  generowane  były  obiekty  lepiej  spełniające wyznaczone warunki  projektowania 

(realizujące funkcje celu). 

Optymalne  geometrie  oznaczono  jako  AC1T w  przypadku małego  samolotu  turbośmigłowego  i AC2T 

w przypadku  małego  samolotu  odrzutowego.  Względna  grubość  skrzydła  AC1  zmienia  się  od  17,7% 

w przekroju przykadłubowym, przez 15,33% w przekroju środkowym skrzydła kończąc na wartości 13,44% 

na końcówce. W przypadku skrzydła AC2T odpowiednie wartości względnej grubości to: 15%, 13,47 i 11%. 

Warte podkreślenia  jest  to,  że w obu przypadkach  skrzydła  charakteryzują  się dużą wartością względnej 

grubości.  Strzałka  szkieletowej  dla  skrzydła  AC1T  jest  1,5  razy  większa  niż ma  to miejsce  w  przypadki 

skrzydła AC2T. Rzut definiujących przekrojów skrzydła na płaszczyznę symetrii samolotu jasno wskazuje, że 
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kąt  skosu  krawędzi natarcia  skrzydła AC2T  (samolot  szybki)  jest  istotnie większy od  kąta  skosu  krawędzi 

natarcia skrzydła AC1T (samolot ‘wolny’). 

Porównanie  własności  zaprojektowanych  skrzydeł  z  odpowiadającymi  im  wariantami  odniesienia 

wykazało, że charakteryzują się one: (a) mniejszym oporem aerodynamicznym, (b) podobnymi wartościami 

współczynnika maksymalnej siły nośnej, (c) istotną redukcją ujemnej wartości momentu pochylającego oraz 

(d)  redukcją masy  skrzydła.  Podobnie  jak  w  poprzednim  przypadku  osiągnięte  wyniki  potwierdzają,  że 

metodyka projektowania  z wykorzystaniem optymalizacji okazała  się  skutecznym narzędziem  rozwiązania 

zadania projektowego. 

(ii) projektowanie kadłuba śmigłowca jako obiektu izolowanego oraz w obecności pracującego  

wirnika nośnego śmigłowca [C.9, C.11] 

W  tym  przypadku  podstawowym  celem  była  poprawa  własności  aerodynamicznych  kadłuba  nowo 

projektowanego lekkiego śmigłowca. Pierwsze analizy zaproponowanej geometrii kadłuba wskazały na kilka 

niekorzystnych  własności.  W  szczególności  były  one  zauważalne  w  przypadku  lotu  poziomego  z  dużą 

prędkością i uwidaczniały się jako duży przyrost oporu aerodynamicznego, ujemna wartość siły nośnej oraz 

duża ujemna wartość momentu pochylającego.  

Poprawa  wskazanych  parametrów  wpłynęła  bezpośrednio  na  sformułowanie  celów  zadania 

projektowego:  (a) minimalizacja oporu aerodynamicznego,  (b) minimalizacja ujemnej wartości  siły nośnej 

na kadłubie oraz (c)  redukcja ujemnej  wartości współczynnika momentu pochylającego kadłuba. 

Zważywszy  jednak  na  to,  że  duża  liczba  elementów  konstrukcji  śmigłowca  była  już  zamrożona  na 

wcześniejszych  etapach  procesu  projektowego,  niezbędne  było  wprowadzenie  zbioru  ograniczeń. 

Zdefiniowano  je  następująco:  (A)  pojemność  przedniej  części  kadłuba  nie  powinna  ulec  zmniejszeniu, 

(B) całkowita pojemność kadłuba śmigłowca nie może wzrosnąć więcej niż 5%, (C) całkowita powierzchnia 

kadłuba nie może wzrosnąć więcej niż 5% oraz (D) przestrzeń zawierająca istniejące wyposażenie i elementy 

struktury wewnętrznej musi zawierać się wewnątrz projektowanej geometrii kadłuba. 

Podstawowym  oprogramowaniem wykorzystanym  do wyznaczenia wartości  parametrów  niezbędnych 

do  ewaluacji  funkcji  celu  był  program  FLUENTTM.  Proces  projektowania  odbywał  się w  dwóch  etapach. 

W ramach  pierwszego  etapu  zaprojektowano  kadłub  izolowany.  Następnie  proces  powtórzono 

uwzględniając symulacje pracy wirnika głównego oraz śmigła ogonowego. Oddziaływanie wirnika nośnego 

oraz śmigła ogonowego modelowane było z wykorzystaniem modelowania wirtualnej łopaty (Virtual Blade 

Model).  

W obu cyklach projektowania użyty był ten sam model parametryczny. Zastosowano  jednak odmienne 

od  prezentowanego  powyżej  sposobu  definicje  zmiennych  projektowych.  Geometria  kadłuba  opisana 

została jako kombinacja czterech zaprojektowanych manualnie obiektów wyjściowych. Nie oczekiwano przy 

tym, aby wszystkie funkcje celu i ograniczenia były spełnione przez elementy tego zbioru. 

Wynik procesu optymalizacji dla kadłuba izolowanego oznaczono jako BFI. Jego cechą charakterystyczną 

było  to,  że  geometria  użyta  jako  bazowa  w  procesie  manualnego  generowania  zbioru  rozpinającego 

przestrzeń  projektową,  nie  miała  wpływu  na  ostateczny  kształt  rozwiązania.  Porównanie  własności 

aerodynamicznych opracowanego rozwiązania z własnościami obiektu bazowego   wskazuje, w warunkach 

szybkiego lotu postępowego, na 60% redukcję ujemnej wartości siły nośnej, 24% redukcję oporu oraz 33% 

redukcję ujemnej wartości współczynnika momentu pochylającego. 
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Proces  optymalizacji  powtórzono  dla  układu  z  symulacją  oddziaływania wirnika  nośnego  oraz  śmigła 

ogonowego. Otrzymaną  geometrię  oznaczono  jako  BFS. W  przeciwieństwie  do  rozwiązania  dla  kadłuba 

izolowanego wszystkie cztery elementy rozpinające przestrzeń projektową mają swój udział w rozwiązaniu 

finalnym. Redukcja oporu i negatywnej wartości siły nośnej nie jest dla tej geometrii tak spektakularna jak 

w   przypadku  wyniku  uzyskanego  dla  kadłuba  izolowanego.  Stosowne  wartości  redukcji  wynoszą 

odpowiednio  7%  i  20%.    Inaczej  rzecz  się  ma  w  odniesieniu  do  wartości  współczynnika  momentu 

pochylającego.  Optymalne  rozwiązanie  wyznaczone  z  uwzględnieniem  symulacji  pracy  wirnika  i  śmigła 

ogonowego  charakteryzuje  się,  w warunkach  szybkiego  lotu  postępowego,  dodatnią  wartością 

współczynnika momentu pochylającego.  

(iii) projektowanie elementów konstrukcji małego samolotu związane z zabudową silnika  

turbośmigłowego [C.7] 

Jednym z podstawowych zadań realizowanych w projekcie ESPOSA, w ramach 7 Programu Ramowego, 

był rozwój oraz demonstracja procesu projektowania związanego z zabudową silnika turbośmigłowego na 

samolocie  klasy  General  Aviation.  Prowadzone  przez  Instytut  Lotnictwa  prace  obejmowały  całokształt 

procesu  począwszy  od  projektu  koncepcyjnego,  poprzez  integrację  silnika  na  samolocie,  a  na  próbach 

naziemnych i próbach w locie kończąc. Jako demonstrator procesu wykorzystano samolot I31T (I23). Całość 

prac była koordynowana przeze mnie.  

Metodyka  wielokryterialnego  i  wielodyscyplinarnego  projektowania  z  wykorzystaniem  optymalizacji 

prezentowana w pracy [C.6], w tym przypadku, stanowiła jeden z podprocesów metodyki opisanej w pracy 

„Multi‐Disciplinary  Optimisation  Approach  for  a Light  Turboprop  Aircraft‐Engine  Integration  and 

Improvement”  (Załącznik 1/poz. 11;  współautor). Wykorzystano  ją  do  zaprojektowania  wlotu  do  kanału 

dolotowego,  kanału dolotowego  z uwzględnieniem  separatora  cząstek  stałych, układu wentylacji  gondoli 

silnika, wylotu gazów silnikowych oraz, w ograniczonym zakresie, do projektowania geometrii osłony silnika. 

Testy  układu  silnik‐kanał  dolotowy  przeprowadzone  na  hamowni  producenta  silnika  (firma  PBS,  Czechy) 

potwierdziły  poprawność  zaprojektowanej  geometrii  kanału  dolotowego.  Zapewnione  zostały  właściwe 

parametry pracy silnika zarówno w konfiguracji z zamkniętym jak  i otwartym separatorem cząstek stałych. 

Na poprawność  rozwiązań  związanych  z wentylacją  gondoli  silnika wskazywały  również próby naziemne. 

Zaprojektowany  system  doprowadzenia  powietrza  do  gondoli  silnika  z uwzględnieniem  efektu 

eżektorowego, generowanego przez gazy wylotowe silnika, zapewnia utrzymanie pod maską  temperatury 

nie zagrażającej bezpieczeństwu kompozytowej konstrukcji poszycia gondoli silnika. 

O  ile  wcześniej  omawiane  prace  prezentowały  skuteczność,  współtworzonej  przeze mnie, metodyki 

wielokryterialnego i wielodyscyplinarnego projektowania z wykorzystaniem optymalizacji w zagadnieniach, 

miały głównie charakter prac badawczych, to w omawianym przypadku metoda ta z powodzeniem została 

wykorzystana do rozwiązania problemu, który zaowocował konkretnym wdrożeniem na demonstratorze. 

Innymi  zadaniami  realizowanymi  przez  kierowany  przez  ze  mnie  zespół,  w  których  prezentowana 

metodyka  projektowania  lub  jej  elementy,  zostały  z powodzeniem wykorzystane w  procesie  konstrukcji 

realnych obiektów aerodynamicznych były: 

 Prace projektowe nad kanałem dolotowym do silnika A400M  realizowane na  rzecz  i we współpracy z 

firmą EADS CASA –  finalna  część procesu projektowania  separatora  cząstek  stałych była prowadzona 

z wykorzystaniem  przygotowanego  przez  mój  zespół  modelu  parametrycznego  kanału  dolotowego 

z separatorem cząstek. 
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 Projekt  aerodynamiczny  wirnika  nośnego  śmigłowca  SW‐3  Sokół  w  ramach  projektu  „Opracowanie 

i wdrożenie nowej generacji  rozwiązań konstrukcyjnych,  technologicznych  i materiałowych dla wirnika 

nośnego  i elementów  płatowca  śmigłowca  PZL W‐3A  Sokół”,  realizowanego wspólnie  z  PZL  Świdnik 

w latach  2007‐2012.  Zaprojektowany  aerodynamiczne  wirnik,  wykorzystujący  opracowane  wcześniej 

w Instytucie  Lotnictwa  profile  śmigłowcowe,  został  przez  PZL  Świdnik  wykonany  w technologii 

kompozytowej. Przeprowadzone zostały  również  testy naziemne wirnika na  śmigłowcu. Wskazały one 

na około 5% przyrost ciągu wirnika w warunkach testowych w odniesieniu do aktualnie  instalowanego 

na śmigłowcu wirniku nośnym bazującym na profilach serii NACA. 

 Prace  studialne  nad  koncepcją  samolotu  w  układzie  połączonych  skrzydeł  realizowanym  w  ramach 

projektu „Dynamicznie podobny model  samolotu w układzie połączonych  skrzydeł”  (MOSUPS)  (NCBiR 

PBS1/A6/14/2012)  realizowany  w  latach  2011‐2016  przez  konsorcjum  koordynowane  przez  Instytut 

Lotnictwa.  Celem  projektu  było  przebadanie  i  zoptymalizowanie  modelu  samolotu  o  innowacyjnej 

konfiguracji. 

Aktualnie  przewiduje  się wykorzystanie  omawianej metodyki w  pracach  badawczych    i projektowych 

planowanych w ramach projektu SAT‐AM: „More Affordable Small Aircraft Manufacturing” (Program Clean 

Sky 2, Komisja Europejska).  

5. Pozostała działalność naukowa 

Znaczna  część  mojej  działalności  naukowej  dotyczyła  metod  obliczeniowych,  aerodynamiki,  w  tym 

metod  projektowania  aerodynamicznego.  Badania  te  realizowane  były  w  ramach  krajowych  i między‐

narodowych projektów badawczych o znaczeniu zarówno podstawowym jak i aplikacyjnym.  

Poniżej  przedstawiam wybrane  prace  badawcze  zrealizowane,  z moim  znacznym  udziałem, w  czasie 

mojej kariery zawodowej. Zostały one usystematyzowane w szersze bloki tematyczne. 

5.1. Technologia nadkrytyczna (lata 1982‐1997) 

Jednym  z  głównych  problemów  badawczych,  którymi  zajmowałem  się  w  latach  1982‐1996,  były 

zagadnienia  związane  z  wdrożeniem  i  rozwojem  technologii  nadkrytycznej  prowadzonych  w  Polsce. 

Technologia nadkrytyczna była na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia 

kluczowym  elementem  postępu  w zakresie  podniesienia  aerodynamicznej  efektywności  konstrukcji 

lotniczych.  Głównym  zagadnieniem,  w ramach  technologii  nadkrytycznej,  jest  takie  zaprojektowanie 

opływanego  obiektu,  aby  możliwa  była  realizacja  opływu  z  lokalnymi  obszarami  nadkrytycznymi  bez 

wystąpienia zamykającej ich fali uderzeniowej. 

W Polsce tematyka ta podjęta była w ramach projektu węzłowego CP‐12.05 „Opracowanie wersji profili 

i wstępnego  projektu  aerodynamicznego  skrzydła  nadkrytycznego  samolotu  I‐22MS”,  realizowanego 

w latach  1984‐1990  w  Instytucie  Lotnictwa  i  stanowiła  jedno  z  kluczowych  zagadnień  naukowych 

realizowanych  przeze  mnie  w  tym  okresie.  Efekty  tych  prac  zostały  następnie  wykorzystane  przy 

opracowaniu  koncepcji współczesnego  samolotu  bojowego  COBRA‐2000  realizowanej, w  latach  1992  do 

1993. 

Całość prac  zrealizowanych przez  ze mnie,  związanych  z powyższą  tematyką można podzielić na  kilka 

niżej zaprezentowanych problemów badawczych. 
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5.1.1. Rozwój metod obliczeniowych okołodźwiękowej analizy opływu obiektów aerodynamicznych.  

Rozwój  technologii  nadkrytycznej  w  znacznej  mierze  był  ściśle  powiązany  z  rozwojem  metod 

obliczeniowych mechaniki płynów. Podjęcie prac nad tym zagadnieniem w  Instytucie Lotnictwa wiązało się 

również  z wdrożeniem  i  rozwojem  metod  numerycznych  dotyczących  modelowania  opływu  obiektów 

aerodynamicznych. Mój udział w realizacji tego przedsięwzięcia zaowocował między  innymi opracowaniem 

i wdrożeniem metody wyznaczania  transownicznego przepływu wokół profilu dla zadanego współczynnika 

siły nośnej.  Standardowo,  zadanie wyznaczenia opływu  formułowane było  jako  rozwiązanie dla  zadanych 

prędkości oraz kąta natarcia profilu. Podejście takie jest w pełni zasadne w zagadnieniach badania własności 

(charakterystyk)  profili. W przypadku projektowania zadanie najczęściej opisywane jest takimi parametrami 

jak prędkość  i konstrukcyjny współczynnik  siły nośnej. Możliwość  realizowania obliczeń dla  tak opisanych 

warunków  była  więc  istotnym  elementem,  wpływającym  na  skuteczność  i  efektywność  procesu 

projektowania.  Rezultaty  moich  prac  w  tym  zakresie  zostały  przedstawione  w  artykule  „Wyznaczanie 

transonicznego pola przepływu wokół profilu dla zadanego współczynnika siły nośnej” (Załącznik 2/poz.27). 

Zmodyfikowane  przeze  mnie  oprogramowanie  było  jednym  z  kluczowych  narzędzi  badawczych 

wykorzystywanych przy projektowaniu profili nadkrytycznych w Zakładzie Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa.  

Pozostałe  efekty moich  dokonań w  zakresie  rozwoju metod  obliczeniowych  okołodźwiękowej  analizy 

opływu  obiektów  aerodynamicznych  znalazło  odzwierciedlenie    w  publikacji  konferencyjnej  „Obliczenia 

transonicznego przepływu wokół  skrzydła prostokątnego metodą  różnic  skończonych”  (Załącznik 2/poz.28) 

oraz w opracowaniach wewnętrznych Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa. 

5.1.2. Projektowanie profili nadkrytycznych 

Pierwszym  podstawowym  krokiem w  procesie wdrażania  technologii  nadkrytycznej  było  opanowanie 

procesu projektowania profilu realizującego opływ z  lokalnym obszarem naddźwiękowym, nie zamkniętym 

falą uderzeniową.  

Prace  nad  projektowaniem  profili  nadkrytycznych,  w  Zakładzie  Aerodynamiki  Instytutu  Lotnictwa, 

podjęto  jeszcze w pierwszej połowie  lat osiemdziesiątych. Byłem  jednym z członków zespołu kierowanego 

przez dr. Wojciecha Kanię pracujących nad tym zagadnieniem. Zadanie nasze sprowadzało się do wdrożenia 

procesu  projektowania  profilu  nadkrytycznego    oraz  zaprojektowania  skrzydła  do  rozwojowej  wersji 

samolotu  I‐22. Prace studialne obejmowały zarówno projektowanie numeryczne,  jak  i badania walidacyjne 

w  tunelu aerodynamicznym. 

Specyfiką  klasycznych  profili  nadkrytycznych  jest  duży  moment  pochylający,  związany  z  dużym  

obciążeniem  spływowej  części  profilu.  Cecha  ta  stała  w  istotnej  opozycji  do  warunków  projektowych 

definiowanych przez konstruktorów samolotu I‐22 (pożądany moment mniejszy o rząd wielkości). Stanowiło 

to  duże  wyzwanie  dla  zespołu,  uwieńczone  jednak  sukcesem.  Rezultatem  prac  był  profil  nadkrytyczny 

charakteryzujący się niską wartością współczynnika momentu pochylającego. 

Wyniki  prac  studialnych  prowadzonych  przez  zespół,  obejmujące  również  efekty moich  prac,  zostały 

zaprezentowane w publikacji konferencyjnej „Projektowanie i badania obliczeniowe profilu nadkrytycznego” 

(Załącznik 2/poz.27).  Jestem  także  współautorem  kilku  opracowań  wewnętrznych  Zakładu  Aerodynamiki 

Instytutu Lotnictwa dotyczących projektowania profili nadkrytycznych. 
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5.1.3. Opracowanie metodyki projektowania skrzydła nadkrytycznego opartej    

na koncepcji ciśnień ekwiwalentnych. 

Wprowadzenie  technologii  nadkrytycznej  pozwoliło  na  efektywne  zaprojektowanie  profili  z  lokalnymi 

obszarami prędkości naddźwiękowych. Okazało się jednak, że stosowane dotychczas powszechnie podejście 

przy  projektowaniu  skrzydeł,  polegające  na  przestrzennym  złożeniu  zaprojektowanych  wcześniej  profili 

w obiekt  trójwymiarowy  (skrzydło)  nie  prowadziło  do  oczekiwanego  rezultatu  w  postaci  skrzydła 

o własnościach  nadkrytycznych.  Dostępne  wówczas  moce  obliczeniowe,  jak  i  metody  projektowania 

trójwymiarowego,  nie wspomagały  procesu  projektowania  skrzydła  nadkrytycznego. W  celu  rozwiązania 

problemu,  w  wielu  ośrodkach,  prowadzone  były  prace  nad  opracowaniem  metodyki  umożliwiającej 

rozwiązanie tego problemu za pomocą dostępnych procedur i procesów. Jedna z takich koncepcji bazuje na 

wykorzystaniu metod podkrytycznych.  

Podejście takie, znane jako metodyka projektowania skrzydła nadkrytycznego oparta na koncepcji ciśnień 

ekwiwalentnych  zostało,  z  moim  udziałem,  wdrożone  w  Zakładzie  Aerodynamiki  Instytutu  Lotnictwa. 

Pozwoliło to na podjęcie przez zespół kolejnego zadania   zaprojektowania skrzydła nadkrytycznego. Efekt 
pracy został przedstawiony w opracowaniu wewnętrznym Instytutu Lotnictwa (Żółtak Jerzy;  Kania Wojciech; 

Kubryński  Krzysztof;  „Opracowanie  numerycznej  metodyki  aerodynamicznego  projektowania  skrzydła 

nadkrytycznego”; Nr 15/BBA/89/H, 1989, współautor). Stanowiło ono ważne narzędzie w kolejnych pracach 

realizowanych w zakresie wdrażania technologii nadkrytycznej.  

5.1.4. Projektowanie aerodynamiczne skrzydła nadkrytycznego T‐12  dla  

rozwojowej wersji samolotu I‐22 

Finalnym  produktem  procesu wdrażania  technologii  było  opracowanie wstępnego  projektu  aerodyna‐

micznego  skrzydła  nadkrytycznego  dla  samolotu  I‐22.  W  celu  realizacji  zamierzonego  przedsięwzięcia 

przeprowadzono  pełen  proces  projektowania.  W pierwszym  kroku  zaprojektowano  profil  dający  szanse  

spełnienia  założonych  warunków  i  kryteriów  projektowania.  Profil  ten  został  następnie  użyty  do 

zaprojektowania  powierzchni  skrzydła.  Pracę  rozpoczęto  od  zaprojektowania  powierzchni  nośnej 

(szkieletowej)  skrzydła.  Do  realizacji  tego  zadania  wykorzystano  metodę  ciśnień  ekwiwalentnych 

pozwalającą wykorzystać dobrze znane metody projektowania podkrytycznego. Tak otrzymana powierzchnia 

nośna złożona z rozkładem grubości oryginalnego profilu stanowiła geometrię wyjściową skrzydła. Skrzydło 

to następnie zostało poddane analizie. Analiza ta była prowadzona zarówno dla punktu konstrukcyjnego, jak 

i w warunkach pozakonstrukcyjnych. 

Efektem  finalnym procesu  jest skrzydło oznaczone  jako T‐12 o grubości względnej 13%. Charakteryzuje 

się  ono bezuderzeniowym przepływem w punkcie nadkrytycznym oraz wysoką, jak na skrzydło o tak dużej 

grubości, wartością  liczby Macha oporu  (Mwo  0,81). Ponadto  zaprojektowane  skrzydło  spełnia  zadane 
ograniczenie dotyczące dopuszczalnej wartości momentu pochylającego. Oszacowana wartość maksymalnej 

siły  nośnej  dla  warunków  startu  i  lądowania  wynosi  1,56.    Porównanie  zaprojektowanego  skrzydła 

z klasycznie  zaprojektowanym  oryginalnym  skrzydłem  samolotu  I‐22  wskazało  na  korzyści  płynące 

z zastosowania technologii nadkrytycznej: 

 wzrost grubości skrzydła o 30%, 

 znaczna redukcja niekorzystnych efektów ściśliwości (fala uderzeniowa)  dla liczy Macha M=0,79 

w porównywalnych warunkach współczynnika siły nośnej samolotu, 
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 wzrost współczynnika maksymalnej  siły nośnej o około 27%. 

Wyniki  prac  zostały  syntetycznie  przedstawione  w  pracy  „Numeryczne  studium  aerodynamicznego 

projektowania  skrzydła  nadkrytycznego  samolotu  szkolno‐bojowego”  (Załącznik 2/poz.24),  której  jestem 

współautorem. 

Zamknięciem procesu numerycznego projektowania była eksperymentalna walidacja zaprojektowanego 

numerycznie  rozwiązania.  W  badaniach  tych  potwierdzono  oczekiwane  własności  zaprojektowanego 

skrzydła nadkrytycznego. 

Zaprojektowane skrzydło znalazło zastosowanie w koncepcji  rozwojowej samolotu  I‐22 opracowywanej 

w latach  dziewięćdziesiątych  w PZL Mielec.  Skrzydło  T‐12  zostało  również  użyte  jako  punkt  wyjścia  do 

dalszych prac badawczych prowadzonych przeze mnie  i moich współpracowników. Dotyczyły one poprawy 

własności  aerodynamicznych  skrzydła w  zakresie  dużych  prędkości, w  szczególności  zwiększenie wartości 

liczby  Macha  początku  buffetingu.  Rekonstrukcja  skrzydła  T‐12,  charakteryzującego  się  stałą  grubością 

procentową,  polegała  na  wprowadzeniu  arbitralnego  zmiennego  wzdłuż  rozpiętości  rozkładu  grubości. 

Analiza  zmodyfikowanego  skrzydła wskazała  na  poprawę  rozkładów  ciśnienia.  Zrekonstruowane  skrzydło 

charakteryzowało  się  wyeliminowaniem  lub  osłabieniem  fali  uderzeniowej  w  analizowanym  zakresie 

współczynników  siły nośnej. Wartość  liczby Macha początku buffetingu dla nowego  skrzydła była większa 

o 0,03 od wartości dla  skrzydła wyjściowego. Wyniki powyższych prac przedstawiono w  artykule  „Wpływ 

zmiennego wzdłuż  rozpiętości  rozkładu  grubości  skrzydła  na  jego własności  aerodynamiczne  w  zakresie 

dużych prędkości”  (Załącznik 2/poz.25), którego jestem współautorem. 

5.1.5. Projekt aerodynamiczny skrzydła nadkrytycznego samolotu COBRA‐2000 

W  połowie  lat  dziewięćdziesiątych  poprzedniego  stulecia  prowadzono  w  Instytucie  Lotnictwa  prace 

studialne  i  koncepcyjne  nad  współczesnym  samolotem  pola  walki.  Jednym  z  elementów  procesu 

projektowania było opracowanie nowego skrzydła. Założono, że wykorzystane zostaną sprawdzone metody 

użyte  w  procesie  projektowania  skrzydła  nadkrytycznego  dla  samolotu  I‐22.  Sam  proces  projektowania 

trójwymiarowego realizowany był w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku skrzydła T‐12. Obejmował 

on nie tyko określenie geometrii powierzchni skrzydła ale także zaprojektowanie jego obrysu.  

Punktem  wyjścia  był  dokładnie  ten  sam  profil,  który  został  zaprojektowany  dla  skrzydła  T‐12. 

Ekwiwalentny  rozkład  ciśnienia  wyznaczony  na  tym  profilu,  w  warunkach  konstrukcyjnych,  posłużył  do 

określenia ekwiwalentnego obciążenia stanowiącego dane wejściowe do projektowania powierzchni nośnej 

skrzydła.  Zapewnienie  kontroli  rozwoju  oderwania  na  skrzydle  na  dużych  kątach  natarcia  zaowocowało 

widocznym podziałem obrysu na dwie trapezowe części z wyraźnym uskokiem krawędzi natarcia skrzydła. Po 

zakończeniu  procesu  kształtowania  obrysu  i  powierzchni  nośnej  złożono  ją  z  rozkładem  grubości  profilu 

bazowego.  Wykorzystując  wcześniejsze  doświadczenia,  zastosowano  zmienny  procentowo  wzdłuż 

rozpiętości  skrzydła  rozkład  grubości.  Wynikiem  prac  jest  skrzydło  charakteryzujące  się  poprawionymi 

osiągami z zakresie dużych prędkości: wyższą wartością liczby Macha wzrostu oporu i liczbą Macha początku 

bufetu. 

Całość  powyższych  prac  projektu  aerodynamicznego  skrzydła  została  zrealizowana  przeze  mnie. 

Zaprojektowane skrzydło było następnie badane w tunelu trisonicznym N‐3. Badania potwierdziły, że główne 

wymagania postawione na wstępie zostały spełnione. 

Cały proces   projektowania  i badań samolotu został zaprezentowany w pracy „Aerodynamic design and 
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wind  tunnel  tests  of  advanced  attack    aircraft  COBRA‐2000”    (Załącznik 2/poz.20),  której  jestem 

współautorem. 

5.2. Numeryczne modelowanie dyfrakcji płaskiej fali uderzeniowej na bazie rozwiązania  

równań Eulera (1997‐1998) – temat rozprawy doktorskiej 

Celem  podjętych  badań  było  opracowanie  metody  obliczeniowego  modelowania  przepływu 

niestacjonarnego, umożliwiającej analizę wzajemnego oddziaływania płaskiej fali uderzeniowej i przeszkody. 

W rzeczywistym  przepływie,  efektem  takiego  oddziaływania  jest  układ  odbitych  i  ugiętych,  wzajemnie 

oddziaływujących na siebie fal. Możliwość modelowania opisanego zjawiska fizycznego jest istotna zarówno 

dla badań poznawczych, jak i prac projektowo‐inżynierskich. 

Do modelowania wykorzystano układ niestacjonarnych  równań Eulera, a  jego  rozwiązanie wyznaczono  

metodami  obliczeniowymi.  Punktem  wyjścia  do  rozwiązania  numerycznego  było  sformułowanie  układu 

niestacjonarnych  równań Eulera  za pomocą  zmiennych  zachowawczych. Równania  te  rozwiązano metodą 

objętości skończonych. Dyskretyzacji równań ruchu dokonano na siatce strukturalnej. W rozwiązaniu użyto 

schematu niejawnego. Do aproksymacji przestrzennej części zadania wykorzystano schematy typu upwind. 

Pochodne względem czasu zostały zaproksymowane schematem pierwszego i/lub drugiego rzędu.  

W modelowaniu przepływów  z  falami uderzeniowymi, przy wykorzystaniu  równań Eulera, nieodzowne 

jest  wprowadzenie  do  schematu  numerycznego  sztucznej  dyssypacji.  Naturalnym  mechanizmem 

wprowadzania  sztucznej  dyssypacji  jest,  użyty  do  dyskretyzacji  zadania,  schemat  typu  upwind.  Jednakże 

w modelowaniu dyfrakcji mechanizm ten w wielu przypadkach okazywał się niewystarczający do uzyskania 

rozwiązania  problemu.  W  pracy  zaproponowałem  trzy  hybrydowe  schematy  wyznaczania  strumienia. 

Opracowana metoda została wykorzystana do modelowania dwóch problemów testowych: 

 kolizji płaskiej fali uderzeniowej z cylindrem kołowym oraz 

 przepływu w kanale z kwadratowym zagłębieniem. 

Analiza wyników  symulacji  pozwoliła  stwierdzić,  że wszystkie  badane  schematy  zapewniają  poprawny 

opis  zjawisk  fizycznych,  generowanych  w  polu  przepływu  w  trakcie  kolizji  płaskiej  fali  uderzeniowej 

z przeszkodą.  

Wyniki  prac  ponadto  zostały  przedstawione w  artykułach:    (i)  An  Implicit  hybrid  flux  vector  splitting 

scheme  for unsteady  flows with  strong  shock waves, w American Society of Mechanical Engineers, Fluids 

Engineering Division (Publication) FED, 1998,  August 1998 (Załącznik 2/poz.18)  (ii) Hybrid upwind methods 

for  the  simulation  of  unsteady  shock‐wave  diffraction  over  a  cylinder,    Computer  Methods  In  Applied 

Mechanics  And  Engineering;  Volume  162  (1‐4);    str.  165‐185;  1998  (Załącznik 1/poz.2),  (iii)  Numerical 

simulation  of  shock  wave  diffraction,  Research  Bulletin,  Warsaw  University  of  Technology,  Institute  of 

Aeronautics  and  Applied  Mechanics,  No 9,    str.  185‐190,  1999  (Załącznik 2/poz.17),  (iv)  Numeryczne 

modelowanie dyfrakcji płaskiej fali uderzeniowej na bazie rozwiązania równań Eulera, rozprawa doktorska, 

Wojskowa Akademia Techniczna,1998. 

5.3. Badania obliczeniowe i projektowanie kanału dolotowego silnika samolotu A400M  

– praca na rzecz EADS CASA (Hiszpania) (lata 2004‐2006) 

Okres  od  2004  do  2007  roku,  to  czas  bliskich  kontaktów  w  przemysłem.  Byłem  liderem  grupy 
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pracowników Instytutu Lotnictwa, która współpracowała z firmą EADS‐CASA (aktualnie Airbus Military) przy 

opracowaniu  kanału  dolotowego  silnika  samolotu  A400M.  Prowadzone  przez  zespół  prace  obejmowały 

szerokie  spektrum  badań  i  analiz  przepływu  przez  projektowaną  konstrukcje  mających  ocenić  jakość 

przepływu w kanale dolotowym do silnika oraz projektowanie aerodynamiczne badanego obiektu. Ponadto 

moją  rolą  było  opracowanie  oprogramowania  do  przetwarzania  wyników  prac  eksperymentalnych 

prowadzonych  w  tunelach  aerodynamicznych  oraz  ich  przetwarzanie  w  trakcie  kampanii  badawczych 

w tunelach aerodynamicznych. W ramach kontraktu, jako członek międzynarodowego zespołu badawczego, 

uczestniczyłem w dwóch takich kampaniach badawczych: 

i. ONERA S‐1 w Modane, Francja  (grudzień 2004‐ styczeń 2005), 

ii. DLR  w Brunchwig, Niemcy (maj‐czerwiec 2006). 

Wyniki  prac  zrealizowanych  przez  zespół  pod  moim  kierownictwem  zostały  przekazane  partnerowi 

przemysłowemu w postaci 24 not technicznych oraz 15 raportów, których jestem współautorem. 

5.4. Obliczeniowe badania i projektowanie wiropłatów (lata 1985‐2014) 

Od początku  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, nieprzerwanie do dzisiaj,  jednym z  tematów badań 

realizowanych  w  Zakładzie  Aerodynamiki  Instytutu  Lotnictwa,  były  badania  związane  z  techniką 

śmigłowcową.  Przed  rokiem  2005  prace  te  prowadzone  były  pod  kierunkiem  dr inż. Wojciecha  Kani  ‐ 

ówczesnego  Kierownika  Zakładu. W okresie od  2005 do  2014  roku przypadło mi w udziale prowadzenie 

zespołu, który kontynuował prace badawcze w tym zakresie. 

5.4.1. Projektowanie profili śmigłowcowych 

Pierwsze  moje  prace  koncentrowały  się  na  projektowaniu  profili  przeznaczonych  specjalnie  do 

zastosowań w konstrukcji wirnika  nośnego  śmigłowca.  Brałem  czynny  udział w  opracowaniu  tzw.  drugiej 

rodziny profili śmigłowcowych. Obejmowała ona szereg profili o różnych grubościach względnych, specjalnie 

zaprojektowanych tak, aby jak najlepiej pracowały w różnych warunkach przepływu charakterystycznych dla 

opływu  generowanego  wzdłuż  łopaty  wirnika  nośnego.  Podstawowy  profil  o  grubości  względnej 

charakteryzował się, w porównaniu z typowymi profilami wykorzystywanymi na łopatach wirników nośnych 

(NACA 0012, NACA 23012, VR12), większą wartością współczynnika maksymalnej siły nośnej oraz większą 

wartością  liczby  Macha  wzrostu  oporu.  Wyniki  prac  przedstawiono  w  pracy  „Opracowanie  i  badania 

numeryczne  rodziny  profili  łopat  wirnika  nośnego  śmigłowca”  (Załącznik 2/poz.22),  którego  jestem 

współautorem. Zaprojektowane profile o grubościach względnych 12  i 9 procent  zostały wykorzystane do 

zaprojektowania wirnika nośnego śmigłowca ILS‐2. Wirnik ten następnie znalazł zastosowanie w śmigłowcu 

bezzałogowym ILX‐27 – robocie do zadań specjalnych. 

5.4.2. Projektowanie  wirnika nośnego śmigłowca 

Naturalną  konsekwencją  prac  realizowanych  nad  profilami  śmigłowcowymi  było  podjęcie  tematyki 

związanej  z  projektowaniem  aerodynamicznym wirników  nośnych  śmigłowca.  Byłem  członkiem  zespołu, 

który zrealizował pierwsze prace z tego zakresu. Uczestniczyłem z pracach dotyczących aerodynamiki opływu 

końcówki  łopaty wirnika. Wyniki prac  zespołu  zostały opublikowane w artykule   „Projekt aerodynamiczny 

studialnego wirnika nośnego śmigłowca w oparciu o nowoczesne profile śmigłowcowe” (Załącznik 2/poz.13), 

którego jestem współautorem. 
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Dużym wyzwaniem dla kierowanego przez mnie  zespołu był projekt celowy „Opracowanie  i wdrożenie 

nowej  generacji  rozwiązań  konstrukcyjnych,  technologicznych  i materiałowych  dla  wirnika  nośnego 

i elementów płatowca śmigłowca PZL W‐3A Sokół”, realizowany w latach 2007‐2012, wspólnie z PZL Świdnik. 

Obejmował on całe spektrum zagadnień związanych z aerodynamicznym projektowaniem nowego wirnika 

nośnego  począwszy  od  modyfikacji  profili,  poprzez  analizę  obliczeniową  i  eksperymentalną  profili,  do 

projektowania aerodynamicznego  łopaty wirnika  i analizy osiągowej nowego wirnika. Moją główną rolą w 

projekcie  było  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  Instytut  Lotnictwa. W  zakresie merytorycznym 

uczestniczyłem  w analizach  obliczeniowych  profili  (budowaniu  bazy  wiedzy  o  własnościach 

aerodynamicznych profili wykorzystywanych do projektowania  łopaty) oraz w bieżących analizach  i ocenie 

wyników  projektowania  łopaty wirnika.  Zaprojektowany  aerodynamicznie wirnik  nośny  śmigłowca  został 

następnie wykonany w ramach zakresu prac realizowanych w projekcie przez PZL‐Świdnik i poddany próbom 

naziemnym na śmigłowcu PZL W 3A Sokół. Wyniki prób wykazały, że zmodernizowany wirnik charakteryzuje 

się  istotnym  przyrostem  ciągu  w odniesieniu  do  wirnika  nośnego  eksploatowanego  dotychczas  na 

śmigłowcu.  

5.4.3. Analiza własności śmigłowca i jego komponentów 

Zakres prac w dziedzinie techniki śmigłowcowej współtworzonych przeze mnie obejmował również prace 

związane z: 

i. Analizami  bezpieczeństwa  użytkowania  śmigłowców  ‐  wyniki  prac  opublikowano  w  artykule 

„Przykłady  zastosowania  pakietu  FLUENT™  w  analizach  bezpieczeństwa  lotu  śmigłowców”  

(Załącznik 2/poz.12).  

ii. Analizami  własności  aerodynamicznych  śmigłowca  wyposażonego  w  dodatkowe  opancerzenie  – 

wyniki  przedstawiono  w  artkułach:  „Flying  object  armour  concept  analysis  based  on  helicopter”  

(Załącznik 1/  /poz.8) oraz  „CFD Analysis of External Armour  Influence on a Helicopter Aerodynamic 

Characteristics” (Załącznik 2/poz.9). 

iii. Analizami własności aerodynamicznych kadłuba  śmigłowca. Zakres prac obejmował analizę  różnych 

konfiguracji  kadłuba  śmigłowca.  Symulacje  prowadzone  zarówno  dla  kadłuba  izolowanego,  jak 

i z symulacją pracy wirnika nośnego były  koordynowane przeze mnie. Wyniki pracy przedstawiono 

w publikacji  “Numerical  study  of  helicopter  fuselage  aerodynamic  characteristics with  influence  of 

main roto” (Załącznik 2/poz.10).   

iv. Projektowaniem  kadłuba  śmigłowca.  Wyniki  prac  zostały  zaprezentowane  w  artykułach: 

„Multicriteria design and optimisation of helicopter fuselage” (Załącznik 2/poz.7) oraz „Optimisation 

of the helicopter fuselage with simulation of main and tail rotor  influence” (Załącznik 2/poz.5). Obie 

publikacje stanowią element cyklu publikacji: odpowiednio pozycje [C.9] i [C.11].  

We  wszystkich  wymienionych  pracach  kierowałem  zespołem  wykonawców  oraz  brałem  udział 

w opracowaniu i analizie wyników. Prace te wykonane zostały w ramach projektów badawczy realizowanych 

w Instytucie Lotnictwa. 
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6. Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania wyników badań naukowych 

6.1. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 

projektach 

Międzynarodowe projekty badawcze: 

A. Efficient systems and propulsion for small aircraft (ESPOSA), 7  Program Ramowy KE, Kontrakt 

Nr 284859, 2011‐2016, Instytut Lotnictwa, koordynator projektu w Instytucie Lotnictwa,  wykonawca. 

B. Transition  Location Effect on  Shock Wave Boundary  Layer  Interaction  (TFAST),  Small or medium‐scale 

focused  research project 7 Program Ramowy KE, 2012‐2016,  Instytut Lotnictwa, koordynator projektu 

w Instytucie Lotnictwa w latach 2012‐2013. 

C. Aerocapture  for Future Space Transportation  (AEROFAST), Program Ramowy KE, Kontrakt Nr. 218797, 

2009‐2011, Instytut Lotnictwa, koordynator projektu w Instytucie Lotnictwa. 

D. Cost‐Effective Small AiRcraft (CESAR),   Integrated Project, 6  Program Ramowy KE, Kontrakt Nr AIP5‐CT‐

2006‐030888, 2006‐2010, Instytut Lotnictwa, koordynator projektu w Instytucie Lotnictwa, wykonawca. 

A. New Aircraft Concepts Research (NACRE), Integrated Project, 6  Program Ramowy KE, 2005‐2009. 

Politechnika Warszawska, wykonawca. 

B. Environmentally Friendly High Speed Aircraft (HISAC), Integrated Project, 6 Program Ramowy KE, 

Kontrakt Nr AIP4‐CT‐2005‐516132, 2005‐2009, kierownik projektu w Instytucie Lotnictwa. 

C. A400M Intake – Aerodynamic Analysis of Intake, Kontrakt komercyjny  z EADS‐CASA,  2004‐2005, 

Instytut Lotnictwa, lider zespołu, wykonawca. 

D. Innovative Aerodynamic High Lift Concepts (HELIX), 5 Program Ramowy KE, Kontrakt Nr G4RD‐CT‐2001‐

00516, 2002‐2004, Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

E. High Reynolds Number Tools and Techniques for Civil Aircraft (HiReTT/HiReTT‐NAS), 5 Program Ramowy 

KE, Projekt, G4RD‐CT‐1999‐00140, 2000‐2002, Politechnika Warszawska (HiReTT), wykonawca;  

Instytut Lotnictwa (HiReTT‐NAS), kierownik i wykonawca projektu w Instytucie Lotnictwa. 

F. Highly Efficient Parallel 3D CFD Code for Industrial Applications, Copernicus Project PEGAS, CP‐94, 

01239, 1995‐1998, Politechnika Warszawska, wykonawca. 

Krajowe projekty badawcze: 

A. Phoenix – Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny, POIG UDA‐POIG.01.01.02‐14‐033/09‐00, 2010‐2013, 

Instytut Lotnictwa,  wykonawca. 

B. Bezzałogowy śmigłowiec–robot do zadań specjalnych, Projekt Nr O R00 0048 08, 2010‐2013, Instytut 

Lotnictwa, wykonawca. 

C. Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego,  

POIG UDA‐POIG.01.03.01‐140‐074/09‐00, 2009‐2012, Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

D. Pasywna ochrona obiektów mobilnych  przed oddziaływaniem pocisków ap, Projekt Nr O R00 0056 07, 

2009‐2012, Instytut Lotnictwa,  wykonawca. 

E. Opracowanie i wdrożenie nowej generacji rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych 

dla wirnika nośnego i elementów płatowca śmigłowca PZL W‐3A Sokół, Projekt celowy Nr 03964/C.Zr6‐
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6/2007 realizowany wspólnie z PZL Świdnik, 2007‐2012, Instytut Lotnictwa, koordynator projektu 

w Instytucie Lotnictwa,  wykonawca. 

F. Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków, 

Projekt badawczy rozwojowy  Nr 0003/R/2/T00/06/02, 2007‐2009, Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

G. Modelowanie dynamiki i opływu samolotu podczas szybkich manewrów, grant badawczy, 

KBN 5 T12D 037 22, 2002‐2005, Instytut Lotnictwa, główny wykonawca. 

H. Eksperymentalne i numeryczne badania dynamicznego przeciągnięcia profili śmigłowcowych 

z uwzględnieniem efektu oblodzenia tych profili, grant badawczy, KBN 9 T12C 030 17, 1999‐2002, 

Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

I. Obliczeniowa metoda wyznaczania opływu łopaty wirnika śmigłowca, grant badawczy, 

KBN 9 T12C 069 14, 1998‐2000, Instytut Lotnictwa, kierownik projektu, główny wykonawca. 

J. Łopata wirnika nośnego i śmigła ogonowego śmigłowca o nowoczesnej aerodynamice obniżającej hałas 

i poprawiającej osiągi; grant badawczy, KBN T12C 027 13, 1998‐1999, Instytut Lotnictwa, wykonawca 

K. Symulacja numeryczna transonicznego opływu układu powierzchni nośnych z uwzględnieniem kadłuba 

grant badawczy, KBN 9 S604 005 07, 1994‐1995, Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

L. Opracowanie wersji profili i wstępnego projektu aerodynamicznego skrzydła nadkrytycznego samolotu  

I‐22MS, Cel 70 Problemu Węzłowego CP‐12.05, 1984‐1990, Instytut Lotnictwa, wykonawca. 

6.2.  Referaty wygłoszone na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych. 

W trakcie swojej kariery naukowej brałem udział w licznych konferencjach krajowych i/lub 

zagranicznych. Poniżej przedstawiam listę konferencji, na których prezentowałem referaty 

A. Sympozjum Aerodynamika Lotnicza  w latach 1989, 1991, 1993, 1997, 2001. 

B. International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its 

Influence on Education w latach 1996; 1998, 2006. 

C. Konferencja Mechaniki Płynów  referaty w latach  1986, 1988, 1996, 2008, 2012. 

D. Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”  w latach  1996, 2006 

E. Krajowe Forum Wiropłatowe, 2011 

F. ICAS Congress – 2014 

G. CEAS: Council of European Aerospace Societies Conference – 2011 

H. European Windtunnel Association Meeting  – 2007. 

I. KAT‐NET: Key Aerodynamic Technologies to Meet the Vision 2020 Challenges Workshop ‐ 2009 

J. Czech‐Polish Aeronautical Workshops, 2001. 

K. Aerodynamic design of Small Aircraft Training Workshop, 2009 

Ponadto  

 przewodniczyłem sesjom na  

(i) Konferencja Mechaniki Płynów – Jastrzębia Góra 2008 

(ii) ICAS Congress – Nice 2012 

oraz 
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 byłem członkiem komitetu naukowego konferencji 

(i) Konferencja Mechaniki Płynów – Gliwice 2012 

(ii) CEAS: Council of European Aerospace Societies Conference – Bukareszt, Rumunia, 2017 

6.3. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych; 

2016‐nadal   Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN, członek stowarzyszony 

2017‐nadal  Instytut Lotnictwa, członek Rady Naukowej;  

2015‐2017  Instytut Lotnictwa, członek Rady Naukowej, Członek Prezydium,  

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Organizacyjno‐Kadrowej;  

2011‐nadal  EASN, członek Stowarzyszenia; 

2016‐nadal  Sekcja Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, członek stowarzyszony; 

2011‐nadal   Polskie Stowarzyszenie Aeronautyki i Astronautyki, członek Stowarzyszenia; 

 

2012‐2015  Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN, członek 

stowarzyszony; 

2007‐2015,   Instytut Lotnictwa, członek Rady Naukowej (trzy kadencje). 

6.4. Międzynarodowe lub krajowe nagrody  za działalność odpowiednio naukową 

a. Złoty Krzyż Zasługi, Warszawa, 2011  (Nr 202‐2011‐13), 

b. Srebrny Krzyż Zasługi, Warszawa, 2006  (Nr 163‐2006‐5), 

c. Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Warszawa, 2006 (Nr 318‐2006‐61), 

d. nagrody Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace badawcze,    

Warszawa: 1985, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005,  2011 

6.5. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 

Brałem udział w panelach eksperckich związanych z ewaluacją programów prowadzonych przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

a. „Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju”, badanie realizowane przez firmę CASE‐Doradcy Sp. z o.o. na zlecenie 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2012; 

b. „Skuteczność i użyteczność projektów badawczych zamawianych”, badanie realizowane przez firmę 

Regio Group Sp. z o.o. na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, marzec 2013. 

6.6. Recenzowanie  projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach  

międzynarodowych i krajowych 

Recenzje publikacji w czasopismach:  

a. Prace Instytutu Lotnictwa (Transaction of Institute of Aviation), 0509‐6669 (lista B Ministerstwa), 

b. Acta Mechanica et Automatica, 1898‐4088 (lista B Ministerstwa), 

c. Problemy  Mechatroniki  :  uzbrojenie,  lotnictwo,  inżynieria  bezpieczeństwa  (Problems  of 
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Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering), ISSN 2081‐5891 (list B Ministry), 

d. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1429‐2955 (lista A Ministerstwa), 

e. Journal of Aerospace Engineering, ISSN: 0954‐4100 (lista A Ministerstwa). 

6.7. Opieka naukowa nad studentami, doktorantami 

Instytut Lotnictwa nie prowadzi działalności dydaktycznej. Jest jednak instytucją, w której w ramach toku 

nauczania studenci odbywają praktyki i staże badawcze. Od lat byłem uczestnikiem tego procesu. Moja rola 

sprowadzała  się do organizacji praktyk  studenckich w  Zakładzie Aerodynamiki oraz opieki naukowej nad 

studentami będącymi na praktykach. Moimi podopiecznymi byli  zarówno  studenci uczelni krajowych,  jak 

i studenci z zagranicy odbywający praktyki w ramach wymiany międzynarodowej. 

Od 2014  roku  Instytut  Lotnictwa uzyskał możliwość prowadzenia przewodów doktorskich. W  czerwcu 

2016  zostałem  promotorem  pomocniczym  w  przewodzie  doktorskim  "Badania  właściwości  lotnych 

samolotu  eksperymentalnego  w  układzie  połączonych  skrzydeł"  mgr  inż.  Mateusza  Lisa  prowadzonym 

w Instytucie Lotnictwa (promotor dr hab. inż. Cezary Galiński, prof. Instytut Lotnictwa) 

6.8. Staże w zagranicznych lub  krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: 

a. Hiszpania, EADS‐CASA, współudział w realizacji projektu badawczego, 6 x tydzień 2004‐2006; 

b. Niemcy, Brunchwig, DLR, badania w tunelu aerodynamicznym  (praca w zespole międzynarodowym), 

1 miesiąc, maj‐czerwiec 2006; 

c. Francja, Modane, ONERA, badania w tunelu ONERA S‐1 (praca w zespole międzynarodowym), 

2 miesiące grudzień 2004‐ styczeń 2005; 

d. Wielka Brytania, Manchester, UMIST, staż badawczy, 8 miesięcy 1996‐1997; 

e. Czechosłowacja, Praga, VZLU, współpraca badawcza  1 x tydzień w latach 1985,1987, 1988, 1992.  

6.9. Pozostałe  

A  Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie 
Journal  Citation Reports (JCR)  

Jestem autorem lub współautorem 12 publikacji znajdujących się w bazie Journal  Citation Reports 

(JCR) (Załącznik 1), 9 z nich  to publikacje w czasopismach (ISSN). 

B  Udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe, 

Jestem  współautorem  patentu  „Niezależna  od  kierunku  wiatru  obudowana  turbina  wiatrowa 

o pionowej  osi  obrotu  i poziomym  położeniu  wirnika”  (autorzy:  Włodzimierz  Gnarowski,  Wiesław 

Zalewski,  Janusz  Sznajder,  Jerzy  Żółtak),  Patent Nr.  PL‐218392  B1,   Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej 

Polskiej,  28.11.2014   WUP  11/14  (25%).  Rozwiązanie  objęte  patentem  zostało wdrożone  przez  firmę 

VSRSO. 

C  Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach  międzynarodo‐
wych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których  mowa  w § 3, dla 
danego obszaru wiedzy: 

Jestem autorem lub współautorem 28 publikacji międzynarodowych lub krajowych innych niż w bazie 
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Journal  Citation Reports (JCR) (Załącznik 2). 

D  Autorstwo lub  współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów 
zbiorów,  dokumentacji prac badawczych, ekspertyz: 

Wyniki prac badawczych i badawczo‐rozwojowych, w których uczestniczyłem zostały przedstawione 

w ponad 70 raportach, których jestem autorem lub współautorem. 

E  Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według  listy Journal  Citation  Reports  

Sumaryczny współczynnik wpływu (impact faktor) publikacji naukowych mojego autorstwa/ 

/współautorstwa według listy Journal Citation Reports wynosi  

 zgodnie z rokiem publikacji ............    4,150 

 według oceny w 2015 roku ............  11,235 

F  Liczba cytowań  

Zarejestrowana liczba cytowani publikacji mojego autorstwa/współautorstwa wynosi zgodnie z:  

 bazą Web of Science  ..................... 47 (bez auto‐cytowań 42) 

 bazą Research Gate ........................ 92 

 bazą Google Scholar ....................... 181 

G  Indeks Hirscha 

Mój indeks Hirscha  wynosi zgodnie z bazą:  

 Web of Science  ..............................  2 

 Research Gate  ...............................  4 

 Google Scholar ...............................  7  (i10 indeks ‐5) 
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Załącznik nr 1  
do autoreferatu 

Lista  publikacji znajdujących się w bazie Journal  Citation Reports (JCR) 
(autorstwo lub współautorstwo publikacji) 

1. Majewski, Jerzy; Rokicki, Jacek; Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris; “Parallelisation of overlapping mesh 

techniques for compressible flows”; w Applications of High‐Performance Computers in Engineering V; 

redaktor(zy):  Power H., Long J.J.C; International Series on Advances in High Performance Computing, 

Volume 3; str. 235‐244; 1997;  ISBN 1‐85312‐457‐5. 

[udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy przepływów ściśliwych, zrównoleglenie 

procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie symulacji numerycznych, analiza wyników] 

2.  Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris;  Hybrid upwind methods for the simulation of unsteady shock‐wave 

diffraction over a cylinder;  Computer Methods In Applied Mechanics And Engineering; Volume 162 (1‐4);  

str. 165‐185;  August 1998;  ISSN 0045‐7825.  

[IF2000=0,933 / IF2015=3,467; udział 50%: modyfikacja metody rozwiązywania przepływów ściśliwych na przypadek 

analizy zjawisk niestacjonarnych, zmodyfikowany hybrydowy schemat podziału strumienia; wykonanie  symulacji 

numerycznych, analiza wyników] 

3. Rokicki, Jacek; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Żółtak, Jerzy; Overlapping Mesh Technique for 

Compressible Flows – Parallel Implementation ; w Parallel Numerical Computation with Application; 

redaktorzy: Yang, T.R.; Engineering and Computer Science Series, Volume 515;  str. 160‐175; 1999;  

ISBN 0‐7923‐8588‐8.  

[IF2000=0,000 / IF2015=0,000; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy  

przepływów ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie 

symulacji numerycznych, analiza wyników] 

4. Rokicki, Jacek; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Żółtak, Jerzy; Parallel performance of Chimera 

overlapping mesh technique; Lecture Notes In Computer Science; High‐Performance Computing  

And Networking; Volume 1593;  str.  1015‐1024; 1999; ISSN 0302‐9743.  

[IF2000=0,000 / IF2015=0,000; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy  

przepływów ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie 

symulacji numerycznych, analiza wyników] 

5. Rokicki, Jacek; Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Parallel overlapping‐mesh technique; 

w Applications of High‐Performance Computing in Engineering VI, redaktorzy:  Ingber M., Power H., 

Brebbia C.A.; Advances in High Performance Computing, Volume 6; str. 335‐344; 2000; ISSN 1368‐7638.  

[IF2000=0,000 / IF2015=0,000; udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy  

przepływów ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie 

symulacji numerycznych, analiza wyników] 

6. Rokicki, Jacek; Żółtak, Jerzy; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Parallel performance of overlapping mesh 

technique for compressible flows; Future Generation Computer Systems,  Volume 18 (1); str. 3‐15; 2001;  

ISSN 0167‐739X.  

[IF2001=0,000 / IF2015=2,430;  udział 25%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy 
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przepływów ściśliwych, zrównoleglenie procesu numerycznego rozwiązania opracowanej metody; wykonanie 

symulacji numerycznych, analiza wyników] 

7. Drikakis Dimitris, Majewski Jerzy, Rokicki Jacek, Żółtak, Jerzy; Investigation of blending‐function‐based 

overlapping‐grid technique for compressible flows; Computer Methods In Applied Mechanics And 

Engineering; Volume 190 (39); str. 5173‐5195; 2001;   ISSN 0045‐7825.  

[IF2001=0,913/ IF2015=0,000; udział 30%: uogólnienie metody nakładających się siatek na przypadek analizy 

przepływów ściśliwych, wykonanie symulacji numerycznych, analiza wyników] 
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