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Ocena osiqgnig6 naukowych
dr. in2. Eligiusza Postka

ubiegajqcego siq o stopiefi doktora habilitowanego
w zwi4zku

z postgpowaniem habilitacyjnym prowadzonym w Instytucie
Podstawowych Problemow Techniki PAN w Warszawie.

Przedmiotem niniejszej oceny s4 osiqgnigcia, kt6re zgodnie z Ustawq o stopniach
naukowych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia
14 marca 2003 (z p62niejszymi zmianami) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa\Nylszego z dnia 1 wrzeSnia 2011r. w sprawie kryteriow oceny osiqgnigc
osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego, stanowiq podstawg

do ubiegania sie przez dr. inZ. Eligiusza Postka o stopien naukowy doktora
habilitowanego w dyscyplinie Mechanika.

Po d stawa fo rm al n o- p raw n a o ceny

Podstawg do opracowania niniejszej recenzji stanowi umowa o dzielo
Nr 90/D/190012014 zawarta w dniu 17.04.2014 w Warszawie pomigdzy Instytutem
Podstawowych Problem6w Techniki PAN (Zamawiajqcy) reprezentowanym ptzez
dr. hab. in2. Janusza Szczepafskiego, prof. IPPT PAN oraz dr hab. inZ. Piotra
Kowalczyka, prof. IPPT PAN, a prof. dr. hab. inz. Tadeuszem NiezgodE (Wykonawca)
zatrudnionym w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Mechanicznym, ktorej
przedmiotem jest Ocena dorobku habilitacyjnego dr. inz. Eligiusza Postka.

Recenzentowi, w celu sporzqdzenia oceny przekazano nastqpujqce dokumenty
formalne:

1. wniosek habilitanta.
2. zyciorys,
3. dane osobowe,
4. kopia dyplomu doktorskiego,
5. autoreferatw jgzyku polskim iangielskim,
6. v,tykaz pracw jgzyku polskim iangielskim,
7. spis zawarto6ci katalogu.



ll. Charakterystykasylwetki zawodowej Kandydata

Dr, inz. Eligiusz Postek studia wyZsze ukoriczyt w 1980 roku na Wydziale
Inzynierii Lqdowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie i uzyskal tytuN zawodowy
magistra inzyniera budownictwa na podstawie obronionej pracy magisterskiej pt.

,,Stateczno56 kratownic przestrzennych".
Stopieri naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Kandydat
uzyskat po obronie pracy doktorskiej zatytulowanej ,,Numeryczna analiza wrazliwo6ci
duzych nieliniowych uklad6w konstrukcyjnych", Praca byta obroniona w 1997 w IPPT
PAN, a promotorem tej pracy byl prof. dr hab. inz. Michal Kleiber.

Dr inz, Postek po ukoriczeniu studi6w wyZszych poczqtkowo byt zatrudniony
w lnstytucie Techniki Budowlanej w Zakladzie Konstrukcji Budowlanych na
stanowiskach: konstruktora, asystenta i starszego asystenta. Nastgpnie od stycznia
1989 roku do stycznia,1999 pracowal na Wydziale Inzynierii Lqdowej Politechniki
Warszawskiej w wymiarze 112 etatu jako st. programista w O5rodku Metod
Komputerowych.

Od 01,10.1990 Habilitant zostal zatrudniony w Zakladzie Metod Komputerowych,
lnstytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN, gdzie z przerwami
spowodowanymi Jego dzialalno6ciq w zagranicznych oSrodkach naukowych
(od V|.1998 do V|1.2010) pracuje do dzisiaj, poczqtkowo na etacie adiunkta
(do 31 .12.2012), a nastqpnie starszego specjalisty.

DzialalnoSc w zagranicznych oSrodkach naukowo-badawczych Habilitant zaczfl
wLulea Tekniska Universitat w Szwecji w czerucu 1998 roku jako ,,visiting
researcher."

Podczas staZu zajmowal siq zagadnieniami przeplywu materiaNow sypkich w
ramach grantu ze Szwedzkiego Komitetu Badafi Naukowych (Vetenskapradet) oraz
projektami dla przemyslu z bran?y g6rniczo-hutniczej. Prace byty finansowane przez
Kiruna Mine LKAB

Nastgpnie pracowal w takich o6rodkach jak:
. University of Wales Swansea, School of Engineering, Walia, Wielka Brytania,

(x.2002 - rx.2005)

W okresie pobytu uczestniczyl w opracowaniu i realizaqi programu MES do
symulacji proces6w odlewania ci6nieniowego stop6w aluminium. Zajmowal sie
r6wniez projektem dotyczqcym zageszczania proszk6w stosowanych w przemySle
farmaceutycznym. Wsp6tpracowal tak2e przy rozwoju i implementacji algorytmu
adaptacyjnego siatki metody element6w skoriczonych z kryterium Zhu-Zienkiewicza
w programie rozwiqzujqcym dynamiczne rownanie r6wnowagi metod4 jawnego
calkowania po czasie.

. Curran Ltd., Wielka Brytania (X.2005 -Vl. 2006)

W tym okresie pracowal nad projektem konstrukcji zawieszenia uzywanego
w hamowni dla silnika odrzutowego do 4380 dla firmy Rolls-Royce w Derby. Jego
udzial w pracach polegal na opracowaniu przestrzennego, powlokowego modelu
kon stru kcj i z uwzglqd n ien iem poNqczefi Sru bowych.



. University of Leeds, School of Earth and Environment, lnstitute of Geophysics
and Tectonics, Leeds, Wielka Brytania, (V|.2006 - V1.2008)

Bral udzial w projekcie dotyczqcym modelowania cyklu sejsmicznego pt.
"Parallelised Algorithms for Computing Viscoelastic Deformation in 3D Non-linear
Media" ufundowanym przez Engineering and Physical Research Council w Wielkiej
Brytanii.

o University of Sheffield, Department of Computer Science, Wielka Brytania,
(vi l r .2008 - vi l .2010)

Poczqtkowo pracowat w ramach grantu "The Epitheliome: computational
modelling of epithelial tissue" fundowanego ptzez Engineering and Physical
Research Council, a nastgpnie (od 2010 roku) pracowal nad koncepcjq modelu
agentowo-naprezeniowego wzrostu tkanki przy u?yciu Srodowiska "Flexible Large-
scale Agent Modelling Environment (FLAME).

ilt. Charakterystyka osiqgniqcia naukowego Habilitanta

Przedstawione do oceny przez dr. in2. Postka osiqgnigcie naukowe bgdqce
podstawq do ubiegania sie o stopief doktora habilitowanego w dyscyplinie
Mechanika stanowi zbi6r 6 prac wybranych spoSrod caloSci dorobku publikacyjnego.
Zbi6r ten jest cyklem jednotematycznych publikacji pod wspolnym tytutem
,,Modelowanie numeryczne problem6w sprzezonych wraz z paralelizacjq'. Mozna je
wymieni6 w kolejno6ci chronologicznej:

1) A.1 - J. Rojek, E. Onate, E. Postek, Application of explicit FE codes
to simulation of sheet and bulk metal forming processes, Journal of
Material Processing Technology, vol. 80-81, pp. 620-627, lggg

W artykule przedstawiono nowy model konstytutywny dla zagadnieri
termomechanicznych otaz jego zastosowanie w opracowanym pzez autorow
programu komputerowego Stampack do symulacji proces6w ksztaltowania metali
takich jak kucie i tloczenie blach.

Zagadnieniem nowym bylo przyjgcie stosowanej do tej pory dla problem6w
quasi-statycznych funkcji plastycznoSci uwzglgdniajEcej nie tylko wzmocnienie
materialu, ale r6wnieZ jego oslabienie spowodowane wzrostem temperatury.

Habilitant deklarujg, ze jego wkladem byto opracowanie koncepcji rozwinigcia
programu Stampack na problemy termomechaniczne, w tym rozwinigcie
rozwahanego modelu konstytutywnego na zagadnienia oslabienia termicznego wraz
z jego implementacjqw programie.

2) A.2 'J. Rojek, OC.Zienkiewicz,E. Onate, E. Postek Advances in FE
explicit formulation for simulation of metal forming processes,
Journal of Materials Processing Technology, vol. 1 1gl1-9, pp.41-47,
December,2001.

W pracy przedstawiona zostala nowa wersja programu Stampack, oparta na
opracowanym algorytmie wykorzystujqcym sformulowania jawnego caNkowania



nieliniowego r6wnania ruchu dla proces6w kszta{towania czg6ci metalowych w ujqciu
tr6jwymiarowym, ktore wykorzystuje r6wnieZ nowy model zwiqzku konstytutywnego
dla zagadniefi termomechanicznych.

Gt6wnym osiqgniqciem Habilitanta bylo rozszerzenie programu Stampack na
zagadnienia tr6jwymiarowe dla problem6w kucia przy wykorzystaniu
naprzemiennego schematu calkowania r6wnafi sprzqzonych.

3) A.3 - E. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, RS. Rahsing, Influence of
initial stresses on the cast behaviour during squeeze forming
processes, Journal of Materials Processing Technology, 159,
338-346,2005.

Celem artykulu byto przedstawienie wplywu naprqZenia pocz4tkowego na
zachowanie sig odlew6w podczas odlewania ciSnieniowego. Ze wzglgdu na to, 2e
zadanie jest niestacjonarne to jego rozwiqzanie wymagalo rozwiqzania nieliniowego
r6wnania r6wnowagi mechanicznej oraz r6wnania przewodnictwa ciepla ze wzglgdu
na procesy stygnigcia materialu, a takZe zwiqzanej z tym przemianq fazowq oraz
obciqZeniem termicznym. Problem zostal sformulowany w uaktualnionej konfiguracji
Lagrange'a. Tak sformulowane zadanie byto rozwiqzywane przy zastosowaniu
naprzemiennego schematu calkowania uktadu rownafi sprzqZonych. Zagadnienie
mechaniczne okreSlone zostalo jako lepko-sprgzysto-plastyczne dla duzych
przemieszczeh. R6wnanie przewodnictwa ciepla calkowane bylo technikq
Crank-Nicholsona.

Gt6wnymi osiqgnigciami Habilitanta byNo opracowanie algorytmu i programu
komputerowego dla niestacjonarnych, sprgZysto-lepko-plastycznych i sprzqzonych
zagad niefi termomechanicznych.

4) A4 - RW. Lewis, E. Postek, ZQ. Han, DT. Gethin, A finite element
model of the squeeze casting processes, International Journal of
Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 16, pp. 539-572,2006.

W pracy zawarie zostaly rozwaZania napelniania form, wptywu niedokladnoSci
geometrycznych i zwiEzane z tym koncentracje naprgzenia, powstawanie fazy stalej
podczas swobodnego napeNniania form opisanej modelem mikrostrukturalnym oraz
powstawanie fazy statej w trakcie stygnigcia czqSci materialu ptynnego w wypeNnionej
formie opisane tym samym modelem. Dodatkowo prezentowany model rczszezony
zostal o mikrostrukturalne efekty przemiany fazowej. Dokonane zostalo rowniez
rczszerzenie zakresu stosowania przedstawianego modelu mikrostrukturalnego na
ptyny, czyli otrzymano tutaj model zagadnienia sprzqlonego typu plyn-temperatura.

Osiqgnigciem Habilitanta byto opracowanie koncepcji rozszerzenia modelu
termomechanicznego przedstawionego we wcze6niejszych publikacjach oraz modelu
napelniania form o zastosowanie do mikrostrukturalnego modelu przemian fazowych,



5) A5 - E. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, Finite element modelling of
the squeeze casting process, International Journal of Numerical
Methods for Heat and Fluid Flow, 18,3-4, pp. 325-355, 2008.

W tej publikacji dla problemu termomechanicznego modelu numerycznego
procesow odlewania ci6nieniowego zastosowany zostat schemat rozwiqzania
naprzemiennego, ktory dla tego zagadnienia zostal zr6wnoleglony. Schemat ten
zostal r6wniez zastosowany dla problemu powstawaniafazy statej w cieczy jakq tutaj
byl ptynny metal.

W artykule przedstawione zostaty rownieZ przyktady numeryczne ilustrujqce
mozliwoSci opracowanych programow numerycznych wykorzystujqcych opracowane
modele.

.Wktadem Habilitanta bylo opracowanie koncepcji r6wnoleglego rozwiqzania
problemu termomechanicznego wraz z jego implementacjq w postaci programu
komputerowego. Nowymi elementami byto tutaj zr6wnoleglenie schematu
naprzemiennego w pot4czeniu z zastosowaniem multifrontalnego modulu
rozwiazywania uklad6w r6wnafi liniowych oraz pokazanie przydatno6ci
quasi-statycznego podej6cia z zastosowaniem uog6lnionej konfiguracji Lagrange'a
Eulera (ALE) do modelowania proces6w ci6nieniowego napelniania form
odlewniczych.

6) AG - E. Postek, Concept of an agent-stress model of a tissue,
Technische Mechanik, 32, pp. 51 8-529, 2012; ISSN 0232-3869.

W pracy przedstawiono kolejne rozwinigcie modelu naprzemiennego calkowania
r6wnan na nowq metodq agentowo-naprqZeniowq wzrostu tkanki. W modelu
agentowym uwzglgdniony zostal wzrost kolonii kom6rek, w ramach cyklu
kom6rkowego oraz model mechaniczny umozliwiajqcy wyznaczenie stanu
naprqzenia w tkance.

Oryginalnym dorobkiem Habilitanta byto przedstawienie przydatno6ci rozwinigcia
schematu naprzemiennego dla nowej metody agentowo-naprezeniowego wzrostu
tkanki oraz koncepcja algorytmu metody roZniczkowania bezpo6redniego (DDM) dla
analizy wrazl iwo6ci d la u klad6w n iel i n iowych.

IV. Ocena dorobku kandydata

1. Dorobek dydaktyczny

Dorobek dydaktyczny Habilitanta uwaZam za skromny. Uzasadnienia tego stanu
rzeczy mo2e wynika6 z charakteru i miejsca Jego zatrudnienia, a takle przebywania
i realizowania prac naukowo-badawczych w zagranicznych oSrodkach badawczych.

Na pewno do niekwestionowanych osiqgnig6 w tym obszarze nale2y opracowanie
dwoch rozdzialow (38 i 28 stron) w podrqczniku ,,System KAM, 6wiczenia metody
element6w skofczonych, podsystem FEAS/KAM".

Opracowane w ramach tego podrgcznika rozdzialy zawieraly:
. Drgania wlasne konstrukcji wstqpnie obciq.zonych (strony 138-175)
. Nieliniowa analiza statyczna. (strony 199-226).

Ponadto dr inZ. E. Postek byt zaangaZowany w nastgpujqce przedsiqwziqcia
dydaktyczne:



. W latach 199211993 prowadziN zajqcia na Wydziale InZynierii Lqdowej
Politechniki Warszawskiej dla student6w studium doktoranckiego Politechniki
Warszawskiej pt. Finite Element Method. Kurs prowadzony byt w jgzyku
angielskim.

o Kurs na Studium Doktoranckim IPPT PAN: ,,Wprowadzenie do obliczefi na
komputerach duzej mocy (KDM-HPC) poprzez aplikacje" (semestry zimowe
2011t2012 i 2012t2013.

. Pelnil takZe funkcje asystenta promotora 3 prac doktorskich:
a) Luo Chouping ,,Finite Elements Based on the Piece-Wise Linear Weight Functions
in Contact Problems", Lulea Tekniska Universitat, Doctoral Thesis, 2004:46, ISSN:
1 402-1544, I SRN : LTU-DT-O 4146-l SE.
b) Ahmad Rosli "Optimisation of the squeeze forming process", Swansea University,
Thesis(Ph.D.),  2006.
Formq tg obecnie nazwaliby6my pelnieniem funkcji promotora pomocniczego.

2. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora

Dr inz. E. Postek posiada znaczqcy dorobek naukowy. Po uzyskaniu stopnia
doktora opublikowal 10 artykul6w wspolautorskich w czasopismach z bazy JCR i I
spoza niej (1 autorska i 8 wspolautorskich). Liczba cytowah jego prac wynosi 138
(Srednio 10.62 na publikacje), a, H-index wynosi 8. Kandydat deklarowal w chwili
zlohenia dokument6w liczbg cytowafi 128, ale liczba ta wzrosla do chwili pisania
recenzji o 10 nowych pozycji. Sumaryczny impact factor czasopism wynosi 17.045.
Ponadto Kandydat opublikowal:

. 2 wsp6lautorskie rozdziaty w monografiach,

. 2 autorskie i 33 wsp6tautorskie artykuty opublikowane w materiaNach
konferencyjnych,

. 1 autorskie i28 wspolautorskie opublikowane streszczenia w materialach
konferencyjnych,

. 3 wsp6lautorskie raporty.
Za znaczqcy dorobek recenzent uwaZa artykuly opublikowane w czasopismach

zbazy JCR (10), artykuly spoza tej bazy (9) i rozdzialy w monografiach. Za
mankament recenzent uwaZa, Ze tylko 1 pozycja w tym dorobku jest autorska;
pozostale pozycje dorobku sq wsp6lautorskie.

Za waZniejsze publikacje nie przedstawione do oceny pzez dr. inz. Postka jako
osiqgniqcie naukowe bgdqce podstawq do ubiegania siQ o stopieh doktora
habilitowanego, uwa2am cykl prac zwiqzanych z modelowaniem polikrystalicznej
ceramiki, Przykladowo zaliczam do nich nastgpujqce pozycje:

,/ E. Postek, T. Sadowski, Assessing the Influence of Porosity in the
Deformation of Metal-Ceramic Composites, Composite Interfaces 18 (2011),

,/ E.Postek, T.Sadowski, Assessing the Influence of Porosity in the Deformation
of Metal-Ceramic Composites, Composite Interfaces 18 (2011) 57-76.

W pracach tych zawarto pogfgbionqanalizg elementu RVE (reprezentatywnego
elementu objgto6ciowego) odzwierciedlajqcego strukturg wewngtrznq badanej pr6bki
materialu kompozytowego, kt6rym byt material AliCVCo. W pracach tych poddano
analizie rozciqganie probki tego materialu dla zakladanych r6znych modeli materialu



bgdqcego spoiwem, Wzy czym zaloZono sprqzyste, sprgzysto-lepko-plastyczne
isprqzysto-plastyczne modele materialowe. Rozwazono r6wnieZ wplyw na
wta6ciwo6ci materialu imperfekcji w postaci pustek.

W pracach tych Habilitant odpowiadal przede wszystkim za poprawnoS6 modelu
numerycznego i obliczen, do kt6rych zostat wykorzystany opracowany wsp6lnie
zprof . dr. inz. T. Sadowskim model reprezentatywnego elementu objgtoSciowego
z wykorzystan iem dyskretyzacj i metodE element6w sko fi czonych,

3. Inne osiqgniecia naukowo-badawcze

Do osiEgnigc Habilitanta o charakterze naukowo badawc zym, ale nie bgdqcymi
publ ikacjam i mozna zaliczy 6;

,/ Udzial w realizaqi projektow naukowo badawczych: 6 zagranicznych,
2 miqdzynarodowych i 6 krajowych.

,/ opracowanie programu komputerowego do obliczef cyklu sejsmicznego
uzupelnionego o szereg modeli opisujqcych lepkosprgzyste zachowanie sig
materiatu.

,/ Opracowanie modelu numerycznego przeptywu w piecu do ciqgtej redukcji
wzbogaconej rudy Zelaza. PoniewaZ przeplyw materialu skladal siq z fazy
sprqzystej, fazy pelzania i fazy plynigcia Habilitant zastosowat model
Druckera-Pragera i metodg relaksacji dynamicznej.
Opracowanie modelu numerycznego eksploatacji zloZa rudy Zelaza w Kirunie,
Zastosowano tu analogiczne podejScie jak do przeptywu materialu sypkiego
w si losie.
Patent 146 015 pt. Konstrukcja zabezpieczaiqca i wzmacniajqca plaszcz
komina stalowego, opis patentowy opublikowano: 89.05,31 Tw6rcy
wynalazku: Tadeusz Nawrot, Piotr Antoni Kaminski, Eligiusz Postek
uprawniony z patentu: Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa (Polska),

Po nadto H a b i I ita nt rea lizowat n astqp ujEc e zadania:
Recenzowanie artykul6w w takich czasopismach jak:

,/ International Journal of Advanced Manufacturing,
,/ Technology,
,/ Journal of Materials Processing Technology,
,/ International Journal for Numerical Methods in Engineering,
,/ Journal of Theoretical and Applied Mechanics.

P rzewod n iczen ie sesjom na konfe ren cjach zagranicznych :
,/ The Fourth International Conference on Computational Heat and Mass

Transfer,"56B Heat Exchangers efficiency, Paris -Cachan France
17-20 May,2005.

,/ The International Conference on Computational Plasticity, Barcelona,
Spain, 2-4 September 2009.



4. Dziatal no6c organizacyjna

Kandydat otrzymal cztery wyroznienia za dokonania naukowo-badawcze,
a mianowicie:

Stypendium Fulbrighta Gunior) w USA, 1987.
Rektora Politechniki Warszawskiej za dzialalno66 naukowq, 1999.
Wyr6znienie Polskiego Zwiqzku Inzynier6w i Technik6w Budownictwa (PZ|TB)
za prace ,,Analiza pracy lozysk dZwigarow gtownych w'przgslach skrajnych
mostu im. Ksigcia Jozefa Poniatowskiego", 1987, dla zespolu, T. Nawrot,
E, Postek. G. Wozniak, P. Kapela, P. Kamifiski (kierownik zespolu - Doc.
Tadeusz Nawrot).
Wyr6znienie PZ|TB za ptace ,,Ocena przydatnoSci do dalszej eksploatacji
stalowych przgset mostu drogowego w Dgblinie", 1987, dla zespolu T. Nawrot,
E. Postek, P, Kapela, P. Kaminski (kierownik zespolu - doc. dr inz. Tadeusz
Nawrot).

Habilitant uczestniczy lub uczestniczyl w pracach szeregu organizacji naukowych,
najwazniejsze z nich to:

o 2009-2011 - Biochemical Engineering Subject Group,
o 2007 - obecnie - American Geophysical Union,
. 2006 - 2009 - European Geophysical Union,
. 1990 - 2001 - Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki,
o '1983 -'1989 - Polski Zwiqzek InZynier6w iTechnikow Budowlanych.

V. Wniosek kohcowy

Tematyka przedstawionej do recenzji monografii jest trudna i wymagala od
Habilitanta wiedzy zar6wno matematycznej, jak i fizyki zjawisk jakie charakteryzujq
sprzezone zagadnienia termomechaniczne z duZymi odksztalceniami. Autor wykazal
siq rownieZ znajomo6ciq planowania i przeprowadzania eksperymentu. Dorobek
naukowy Habilitanta r6wnie2 nie budzi moich zastrzehen Przedstawione w wykazie
dorobku naukowego pozycje dokumentujq w dostatecznym stopniu aktywno66
publikacyjnq, szczeg6lnie artykut6w w znaczqcych czasopismach naukowych.
Zgodnie z wymogami do wszystkich prac napisanych we wsp6lautorstwie
indywidualny, okre6lony przez Habilitanta, w tym tak2e procentowo, jego wktad
w autorstwo zostal przedstawiony w oddzielnych dokumentach dotqczonych do
wniosku i potwierdzony o6wiadczeniami pisemnymi wspolautor6w. W tym przypadku
znalazlem pewne nieScisto5ci w o6wiadczeniach Habilitanta i wsp6lautor6w, ktore
moim zdaniem nie podwazajq wiarygodno6ci Jego o5wiadczenia. Mam rowniez
zaslrzeZenia do sposobu formulowania my6li i jqzyka polskiego, jakim napisano
Autoreferat.

Dziatalno66 dydaktyczna i organizacyjna Kandydata, aczkolwiek skromna to
jednak spelnia r6wniez minimalne wymagania stawiane zwykle w takich
przypadkach.

o

o

o



Przedstawiony do oceny dorobek naukowo-badawczy dr. inz. Eligiusza Postka
wykazuje, ze Habilitant wnosi znaczqcy wktad w dyscypling naukowq Mechanika.
Recenzent uwaZa, 2e nastqpujEce dokonania mogE stanowi6 oryginalny dorobek
Habilitanta:

. rozwinigcie sprgzysto-plastycznego modelu konstytutywnego sformulowanego
w duzych odksztalceniach uwzglqdniajqcego efekt oslabienia termicznego
wtaz zjego implementacj4 komputerowq (A1 ),

o zastosowanie calkowania jawnego w zagadnieniach tOrmomechanicznych
(np. kucia), co umozliwia istotne przyspieszenie obliczefi w por6wnaniu
z calkowaniem niejawnym (A1, A2) i w rezultacie umozliwia.stosowanie tego
typu symulacji w projektowaniu.

o Dowiedzenie, 2e uwzglgdnianie wptywu naprgzefi wstgpnych przy symulacji
procesu odlewania, powoduje zmianq obliczonej szeroko6ci rozwarcia
szczeliny migdzy odlewem a form4 wskutek ewolucji przemian fazowych
podczas ttoczenia ci6nieniowego (A3).

. Sprzezenie zagadniefl przeptywu ptynu z efektami termicznym co pozwala na
rozwaZanie przemian fazowych na poziomie mikrostruktury (A4, A5).

. Wykazanie przydatnoSci rozwinigcia schematu naprzemiennego na nowE
metodq agentowo-naprqZeniowq analizy stanu naprgzenia we wzrastaj4cej
tkance (46).

. Opracowanie koncepcji i r6wnolegNa implementacja algorytmu metody
r6zniczkowania bezpoSredniego (DDM) obliczania grad ient6w wraZliwoSci dla
uktadow nieliniowych (Al).

Uwazam, 2e Habilitant caloksztattem swojej dzialalno6ci, przedstawionym
w zalqczonej do wniosku dokumentacji, udowodnil zar6wno sw6j oryginalny wkNad
w naukg jak i swojq dojrzalo6c badawczq, a takZe umiejgtnoSci wsp6lpracy
w zespolach zar6wno krajowych jak i zagranicznych.

W zwiqzku z powylszym stwierdzam, 2e caloksztatt dorobku dr inZ. Eligiusza
Postka zgodnie z Ustawq o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 (z po2niejszymi zmianami) oraz
Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego" (1.09.2011) speNnia
wvmaqania i moZe byc podstawq do ubiegania sig przez dr. inz. Eligiusza Postka
o stopien naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika.

7r---,2.*

prof. dr hab. inZ. Tadeusz Niezgoda


