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Piotr Rybka (Warszawa)

Biogram prof. Zbigniewa Peradzyńskiego,
laureata nagrody głównej PTM
im. Hugona Steinhausa

Profesor Zbigniew Peradzyński (dla przyjaciół po
prostu Zbyszek) jest laureatem nagrody głównej im. Hu-
gona Steinhausa w dziedzinie matematyki stosowanej.
Z werdyktu jury dowiadujemy się, że nagroda została
przyznana za całokształt działalności, między innymi za
teoretyczne badania silników jonowych i badania w za-
kresie teorii nadciekłego helu. Prace będące podstawą do
wystąpienia są wykazane w bibliografii.

Zamiłowanie do lotów kosmicznych objawiło się
u Zbyszka już w szkole średniej, kiedy to wraz ze szkol-

nym kolegą założyli w piwnicach domu kultury klub rakietowy. Pomimo kilku
wybuchów i pożarów udało im się przeżyć i zdobyć pierwszą nagrodę w ogól-
nopolskich młodzieżowych zawodach — głównie za prace teoretyczne). Warto
dodać, że ów kolega to Zbyszek Kłos, który obecnie jest profesorem, a przez
długi czas był dyrektorem Centrum Badań Kosmicznych.

Mnie samemu silniki jonowe kojarzą się przede wszystkim z literaturą
gatunku science-fiction, gdzie już dawno pojawiały się pojazdy kosmiczne
w ten sposób napędzane. W rzeczywistości, pomimo, że jak się wydaje Ame-
rykanie byli prekursorami w konstrukcji takich silników, to po raz pierwszy
zastosowano je w latach siedemdziesiątych do stabilizowania radzieckich sate-
litów. Amerykanie mieli bardzo wydajne korekcyjne silniki klasyczne. Silniki
jonowe, a w szczególności te oparte na efekcie Halla, są używane także do
napędu misji długodystansowych, np. Deep Space 1, Hayabusa czy Dawn.
Są one wykorzystywane tam, gdzie wystarczy niewielka moc i konieczna jest
gwarancja bardzo długiego niezawodnego działania. Silniki jonowe są one
znacznie bardziej efektywne ,aniżeli silniki klasyczne.
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Zbyszek Peradzyński przez wiele lat wraz z kilkoma współpracownikami
z Polski i doktorantem z Francji brał udział, jako koordynator z polskiej
strony, we francuskim programie badawczo-rozwojowym, który był poświę-
cony doskonaleniu silników plazmowych opartych na efekcie Halla. Polski
zespół traktowany był, również pod względem finansowym, jako część fran-
cuskiego zespołu GDR 2759 CNRS/CNES/SNECMA/Universités (czyli Gro-
upement de Recherches 2759 „Propulsion spatiale à Plasma”), w którego
skład wchodziło osiem francuskich laboratoriów.

Wkład polskiego zespołu polegał przede wszystkim na stworzeniu mate-
matycznego modelu w oparciu o równania hydrodynamiki, opisujące zacho-
wanie się trójskładnikowej, dwu-temperaturowej plazmy w silniku. W dal-
szych etapach badane były własności modelu hydrodynamicznego, włączając
w to opracowanie kodów numerycznych, wykonanie obliczeń i porównanie
z charakterystykami doświadczalnymi. Inne zespoły zajmowały się badaniami
doświadczalnymi, bądź też rozwijaniem modeli kinetycznych i hybrydowych.

Model hydrodynamiczny okazał się bardzo przydatny dla konstruktorów
ze względu na jego prostotę, przejrzystość i łatwość fizycznej interpretacji
wyników, a wreszcie szybkość obliczeń. Model ten przewidywał większość
ważnych obserwowanych zjawisk, takich jak niestabilności i oscylacje prze-
pływu plazmy. Dla przykładu, uporczywie pojawiające się silne niskoczęsto-
tliwościowe drgania prądu wyładowania mają charakter podobny do wystę-
pujących w biologii oscylacji w układach drapieżnik — ofiara. Rolę drapieżcy
odgrywają namnażające się na skutek jonizacji elektrony, a rolę ofiary pełnią
atomy niezjonizowanego gazu.

Doceniając przydatność prowadzonych w Polsce badań, francuska agencja
SNECMA zajmująca się konstrukcją silników postanowiła sfinansować dwa
dalsze doktoraty w Polsce.

Natomiast, gdy mówimy o wkładzie prof. Peradzyńskiego w teorię nad-
ciekłości helu, to mamy na myśli opis rozchodzenia się fal cieplnych w nadcie-
kłym helu w obecności wirów kwantowych. Ponadto osobnym zagadnieniem
jest transport tychże wirów w ramach dwuskładnikowego opisu, tzn. mamy
nielepki składnik nadciekły oraz lepki składnik normalny. Taki formalizm
jest próbą modelowania cieczy kwantowej w języku klasycznym. W opisie
tym obie ciecze mogą na siebie oddziaływać poprzez obecność kwantowych
nici wirowych. Prace opierające się na analizie równań mają charakter badań
podstawowych, choć z drugiej strony były prowadzone z intencją zastoso-
wania ich w urządzeniach niskotemperaturowych (blisko zera K), takich jak
nadprzewodzące elektromagnesy.

Zagadnienia wspomniane w werdykcie są tylko przykładami szerokich za-
interesowań naukowych Zbyszka. Wspomnę tylko jeszcze o falach biegnących
w układach reakcji-dyfuzji i ich roli w konstrukcji rozwiązań asymptotycz-
nych. W szczególności można tu wspomnieć prace z zakresu biologii mate-
matycznej dotyczące opisu fal wapniowych w żywych komórkach i tkankach.
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Natomiast wczesne prace z okresu doktoratu i habilitacji dotyczyły geo-
metrycznej analizy nieliniowych oddziaływań pomiędzy nieliniowymi modami
w quasiliniowych jednorodnych układach hiperbolicznych pierwszego rzędu.
W szczególności, prof. Peradzyński rozważał możliwość konstrukcji rozwią-
zań k-modowych. Można pokazać, że jeśli układ dopuszcza dostatecznie sze-
roką klasę rozwiązań dwu-modowych, to rozważane równania charakteryzują
się istnieniem potencjału, a ich nieliniowość może być wyrażona w termi-
nach czysto geometrycznych, przez pewien tensorowy obiekt geometryczny,
dokładniej jest to różnica dwu liniowych koneksji na rozmaitości zmiennych
zależnych. Znikanie tego tensora oznacza, że istnieje transformacja zmiennych
zależnych, sprowadzająca układ do układu liniowego.

Wyniki te były później zauważone przez uczniów Nowikowa przy okazji
ich badań układów całkowalnych i równań solitonowych.

Opisując osiągnięcia nie sposób pominąć instytucji, w których Zbyszek
odbył studia i zdobywał kolejne stopnie naukowe. Studia magisterskie ukoń-
czył w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki i Fizyki, pisząc
pracę poświęconą równaniom Einsteina Ogólnej Teorii Względności. Po stażu
asystenckim w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki zaczął studia dokto-
ranckie pod kierownictwem prof. Marka Burnata w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki. Tamże obronił doktorat w 1972 r. W instytucie praco-
wał długie lata, a na UW przeszedł w 1999 roku, gdzie został kierownikiem
Zakładu Równań Fizyki Technicznej po odejściu na emeryturę prof. Adama
Piskorka. Następnie, w latach 2002–2005 był dyrektorem Instytutu Matema-
tyki Stosowanej i Mechaniki.

Zbyszek zdobywał doświadczenie w szerokim świecie, przykładem jest sty-
pendium Fulbrighta, które pozwoliło mu na spędzenie roku 1973/1974 w In-
stytucie Couranta, będącego częścią Uniwersytetu Nowojorskiego. Instytut
był i jest czołowym ośrodkiem matematyki stosowanej, aczkolwiek z biegiem
czasu zmieniał się punkt ciężkości uprawianych tam badań.

Zbyszek miał tam sposobność poznać wiele czołowych osobistości nauki,
m.in. Petera Laxa, Fritza Johna, Kurta Friedrichsa, Luisa Nirenberga, J.
Kellera, J. Mosera oraz C. Morawetz i zawrzeć z nimi bliską znajomość. Do-
datkowo, podczas pobytu w Caltechu w Jet Propulsion Laboratory poznał
też G.B. Whithama i jego książkę na temat liniowych i nieliniowych fal.

Pobyt w Nowym Jorku jest też źródłem wielu opowieści Zbyszka. Wśród
znajomych jest on znany jako skarbnica dykteryjek biorących się z życia.
Chętnie dzieli się nimi, jest to tym łatwiejsze, że jest powszechnie lubiany
i uznawany za duszę towarzystwa. Aby nie być gołosłownym, przytoczę dwie
z tych opowieści. Podczas pobytu w Nowym Jorku Zbyszek mieszkał w miesz-
kaniu wynajmowanym od pewnego fizyka na Greenwich Village, tuż obok In-
stytutu Couranta. Ów fizyk musiał na kilka miesięcy wyjechać do Brookhaven
National Laboratory w celu przeprowadzenia eksperymentów. Na trzy mie-
siące przed końcem pobytu Zbyszka w Nowym Jorku miała przyjechać do



36 Z. Peradzyński — laureat nagrody Steinhausa

niego żona. Tuż przed jej przyjazdem okazało się jednak, że wspomniany
fizyk powraca wcześniej niż planował i trzeba było zwolnić mieszkanie. Po
desperackich próbach znalezienia odpowiedniego mieszkania, zmęczony i zre-
zygnowany pod koniec dnia Zbyszek doznał iluminacji, że powinien wrócić
do Instytutu Couranta. Ze zdziwieniem odkrył w swojej skrzynce informację
od sekretarki prof. Fritza Johna z propozycją zamieszkania w domu państwa
Johnów w eleganckiej podmiejskiej miejscowości New Rochelle około 20 mil
od Manhattanu. W tym czasie prof. John był na konferencji w Meksyku i nic
nie wiedział o kłopotach Zbyszka, ale tknięty jakimś przeczuciem i ojcowską
troską zadzwonił do swojej sekretarki w Instytucie Couranta. Państwo Fritz
i Charlotte John oddali całe piętro w swojej willi do dyspozycji Zbyszka i jego
żony.

Inna historia to obiad u państwa Friedrichsów, w którym oprócz kilku
matematyków uczestniczył również pewien amerykański businessman. Ów
człowiek bacznie obserwował przybyszów z Polski i po pewnym, dłuższym
czasie zdziwiony, stwierdził: wyglądacie jak Amerykanie! Trzeba tu przypo-
mnieć, że był to czas królowania w USA tzw. Polish jokes.

Wspomniana popularność Zbyszka, połączona z szeroką wiedzą i łagod-
nością charakteru, ma tę złą stronę, że jest on zalewany prośbami o recenzje.
Samych doktoratów zrecenzował ok. 50, nie mówiąc o innych sprawach. Ta
sterta papierów do napisania kosztowała go wiele nieprzespanych nocy.

Jak wspomniałem, Zbyszek jest kierownikiem zakładu i z tej racji prowa-
dzi seminarium zakładowe. Zgodnie z nazwą seminarium gości wykładowców
nie tylko przedstawiających nowe twierdzenia, ale i nowe eksperymenty (np.
numeryczne). Wprawdzie prelegentami są głównie teoretycy, ale zawsze mu-
szą się oni liczyć z pytaniem, skąd się bierze omawiane zagadnienie, czy ma
jakieś odniesienie do fizyki? Prowadzący często zaskakuje prelegentów nie-
oczekiwanymi komentarzami o fizycznych interpretacjach wyników. Bardzo
często dochodzi do dyskusji z prelegentem. Zbyszek jest bowiem naukowcem
o bardzo dociekliwym umyśle a jego dążenie do znalezienia prawdy i zrozu-
mienia omawianych tematów zawsze prowadzi do ciekawych pytań. Te pyta-
nia są warunkiem udanego seminarium a w szerszym kontekście koniecznym
elementem rozwoju naszej wiedzy o świecie.

Autor składa laureatowi podziękowania za konsultacje, bez których ten
tekst nie mógłby powstać.
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Zbigniew Peradzyński – the Winner of the Polish Mathematical
Society’s Prize

Zbigniew Peradzyński (to friends simply Zbyszek) is the winner of the
Hugo Steinhaus prize, the main prize of the Polish Mathematical Society
in the field of applied mathematics. From the the jury’s verdict we learn
that the prize was awarded for lifetime achievements, among other things
for theoretical studies of ion engines and research involving the theory of
superfluid helium.
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