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Tematemrecenzowanejrozprawyjest anahzanumerycznakonstrukcji poddanychcyklicznym obci4zeniompod k4tem ich trwato6clzmgczenioweji podatnoScina wymuszonedrgania.
Jestto wa2nyproblem z punktu widzenia praktycznychzastosowari.Obowi4zlj4ce normy dozoru technrcznego,dotycz4cewyftzymaloScr zmgczeniowejkonstrukcji, uwzglgdnraj4 szereg
prostych, najczg6ciejdwuwymiarowych przypadk6w i szacuj4warto6ci naprgze(rw niebezpiecznychmiejscach,tj. karbacho typowej geometrii,za pomoc4r6Lnychempirycznychwsp6iczynnik6w koncentracjt.Zlolony, tr6jwymiarowy stannaprgZeniaw elementachkonstrukcyjnych maszynlub budowli uniemoLhwiastosowaniewyznaczonychtam regul lub prowadzi do
znacznegoprzeszacowaniawymaganych wymiar6w, co wt4ze sig z wysokimi kosztami. Dlatego waznejest opracowywanienumerycznychmetod szacowaniatrwaloScizmgczeniowejdla
dowolnie skornplikowanychgeometryeznieelement6wkonstrukcyjnych.R6wnie wa2nejest
wyznaczanrez mozliwie duz4dokladno6ci4czgsto6cidrgartwlasnychtakich element6wi optyrezonans6wdynamicznych,kt6re
malizowaniewymiar6w pod k4ternunikanianiebezprecznych
przez Autora uwazam wtgc za
tego
zadania
rzutuj4 m.in. na trwalo66 zmgczenrow4.Podjgcie
slusznei celowe.
Rozprawaskladasig z siedmit rozdzial6w,dodatkui spisubibliografii. We wstgpnymrozdziale1 Autor przedstawiamotywacjgpodjgciatematu,zakresi cel pracy oraz koncepcjgjego
rcahzacjl Dokonuje r6wmeL przegl4duliteratury dotycz4cejprzedmiotu swojej pracy. W rozdziale2przypomnianes4podstawymetodyelement6wskoflczonychz uwypukleniemaspekt6w
a mianowiciekwestii modelowaniageometryczistotnychdla oblicze1,rczwaLanychzagadniefr,
negokarb6w i innych rejon6w koncentracjtnaprgzefi.
Rozdzial 3 zawtera przegl4d znanychmetod oceny trwaloSci zmgczeniowej.Autor omanominalnych(zuwzglgdnieniemobci4zeflniewia dwie metody obhczef - metodgnaprgLert
symetrycznychi zmiennoamplitudowych)oraz metodgwykorzystuj4c4mechanikguszkodzefi.
otaz budujealgorytmynumeryczneoraz opartena nich procePodajer6wnaniamateffratyczne
dury numeryczne sll24ce do irnplementacjitych metod w profesjonalnymprogramie do anahzy
MES. Na koniec analizujedwa przyklady testowe- pr6bki cylindrycznej z karbem orcz cylindra hydraulicznego- w kt6rych wyniki obltczefinumerycznychpor6wnanes4 z dostgpnymi
danymi doSwiadczalnymi.W kolejnym rozdziale4 Autor rozszerzaswoje rczwazaniana kwestig niezawodno6cikonstrukcji ze wzglgduna zmeezeniematerialui ilustrujeje om6wionym
wczesniejprzyklademcylindra hydraulicznego,dla kt6regowyznaczawskaZnikiniezawodnoSci.
W rozdziale 5 Autor omawia znanesformuiowanie drgaf swobodnychkonstrukcji w ujgpunktu widzeniado uog6lnionegozagadnienia
sig z matematycznego
ciu MES, sprowadzaj4ce

wlasnego.PrzedstawiatakLe sformulowanieanalizywra2liwoScrrozwi4zama,czyh czgsto6ci
trudne i bardrgari wlasnych, na parametryprojektowe.Uwzglgdnionejest w szczeg6lnoSci
wielokrotnych warto6ciwiasnych.W
dzo istotne z punktu widzenia zastosowafizagadnrenre
rczdziale 6 przedstawiones4 algorytmy numeryczneAutora sluz4cedo anaTizywra2liwo6ci
w proglamie
w obliczeniachdrgafrswobodnychkonstrukcji.Algorytmy, zarmplementowane
MES, s4 zilustrowanetzema przykladaminumerycznymi,zkt6rychjeden jest realistycznym
w ielko skalowym problemem o znaczenruprzemyslowym.
Rozdzial8 zawierapodsumowaniewynik6w i wnioski na temat obszar6wich zastosowari.
Dodatekzawieraopis programuFEAP bgd4cegoprofesjonalnymnarzgdziemdo analizymechanicznejmetod4element6wskoficzonych,w kt6rym to programiezaimplementowalon wszystkie utworzone przez siebie procedury numerycznei kt6ry sluzyl do przehczeniawszystkich
przyklad6w obliczeniowych.Calo56wieitczy wykaz bibliografii, zawrerajqcy133pozycje.
Rozprawanapisanajest w spos6bprzejrzysty.Material jest sp6jny i stanowi logtczn4 ca1o56.Gl6wnymi elementamioryginalnymi s4 algorytmy i procedurynumeryczneAutora stu24cedo kompleksowejanahzykonstrukcji poddanychzmiennym obci4zeniompod k4tem ich
trwaloSci zmgczenioweji odpornoScina drganiarezonansowe.Tematykama istotne znaczenie praktyczne, poniewaL zjawiska zmgczeniamateriaiu i drgari s4 powaznymi zagrozeniami
dla bezpieczeitstwapracy konstrukcji i czg\ci maszyn,a koszty badarteksperymentalnychs4
ogromne,dlategoefektywne narzgdzianumerycznedo ich modelowanias4 bardzo poz4dane.
Godny podkre6leniajest zwi4zek prowadzonychprzez Autora badaf z rueczywrstymipotrzebami przemyslu- przeltczonew rozprawieprzyklady numerycznestanowily tematy dwSch
duzychplojekt6w badawczychflnansowanychprzezKomisjeEuropejsk4,w kt6rych Autor bral
udziaL.Pod wzglgdempoziomu naukowegorozprawazaslugujena wysok4 oceng.
Lektura rczptawy nasuwajednak pewnepytaniai w4tpliwo6ci.Wymienig tu najwalniejsze
z nich:
wyraI. W rozdziale3, w tabelach3.1i3.z,Autor zestawiawyniki trwato6cizmgczeniowej,
Lonejpoprzezliczbgcykli przeniesionychprzezbadanekonstrukcje,otrzymanedrog4nuJuz pobieznepor6wnanieobu kolumn liczb nasuwawniosek,
merycznqi do6wiadczaln4.
przypadkachprzeszacowuj4trwa1o56,tzn. badana
w
niekt6rych
ze wyniki nlrmeryczne
mniej cykli obci42ema,niL wynika to z obliczefi.
konstr:ukcjaprzenosiw rueczywistoSci
tak bardzopodatnych
OczywiScielnozna sig zgodzi(,,Le w tego rodzaju zagadnieniach,
juz samazgodno66rzgduwielko6cipomigdzymona wplyw czynnik6w stochastycznych,
delem a eksperymentemmoLeby(. uznanaza sukces,jednak przy om6wieniu wynik6w
brakuje komentarzana ten temat i wniosk6w dotycz4cychwiarygodnoScii zakresustosowalnoSciotrzymanych wynik6w.
2. Wczelniej w tym rozdzialeAutor po6wigcildu2ouwagi problemomnumerycznymw modelowaniunaprgilefw k4towychnarozachbrzegowychw siatcemodelu MES. Naprgzestopniuwrazliwe
nia wykazuj4 tam koncentracjea ich wartoScis4 w niedopuszczalnym
na ggstoSddyskretyzacji.Autor uzasadniakoniecznoS(.
,,wygladzania"powierzchnimokoncentracjinaprg2eri.Powstajejednak pytanie,
delu w celu zmniejszenianiepoZ4danych
czy takie operacjente zafalszowuj4wynik6w obliczef numerycznychw sytuacji,gdy w
modelowanejkonstrukcji wystgpuj4rueczywrsteostrok4tnekarby, w kt6rych maj4 rniejsce realne mebezpiecznekoncentr acje naprgLef.
3. W wyprowadzeniach r6wna6 MES Autor stosuje absolutn4 notacjg macierzowowektorow4.Przy omawianiu zagadnieniawra2liwoSciwprowadzaponadtowektor para-

metr6w wgzlowychh, wzglgdemkt6regoelement6wfizniczktje odpowiedniewielko6ci
i r6wnania macierzowe.W konsekwencjimacierzowo-wektorowyzapisr6wnari wraLhwo6ci stajesig niejasny,poniewaznie wiadomo,czy np. pochodnewektor6w wzglgdemh
s4zapisanekolumnami,czy rzgdami,i jak dokladnienalezyrozumie6operacjemnozenia
tego typu macierzy.W zapisiepojawiaj4 sig ponadtoobiekty bgd4cetr6jwymiarowymi
nie jest w tym przytablicamiliczb. Wydaje sig,ze tzyta notacjamacierzowo-wektorewa
j
padku adekwatna,a przy najmniejwymaga akiego6dodatkowegowyj aSnienia.
wlasnegow rozdziale5 r6wnania(5.19)-(5.20)s4 niestety
4. W sformulowantuzagadnienia
zapisaneblpdniei blad ten powtarzasig nastgpniew dalszychwyprowadzeniachtegorozdziatu.Prawidlowy zaprsznaldujemydopierow nastgpnymrozdziale,w r6wnaniu (6.1),
kt6re,jak tatwo sig przekona6,niejestr6wnowaLnez r6wnaniami(5.19)-(5.20).
5. Anahza wrazliwoScijest waZnymnarzgdziemdo formulowania gradientowychmetod
optymalizacji i slusznre, ze Autor zaj$ sig ni4 w kontek6cie anahzy drgaf wiasnych
konstrukcji.Po lekturze rozprawyodczuwamjednak pewienniedosytspowodowanybrakiern podobnegosformulowaniawrazliwoSciw odniesieniudo rozwaLatrozdztalu3, poSwigconegoanalizietrwaio6ci zmgczenrowej.Tym bardziej, ze we wnioskach Autor sam
stwierdza:,,Dzigki znajomofci mie.iscai kierunlcupropagac.iipgknigcialmgcryrdowego
moiliwa jest bardziejefektywnaopfimalizacjaobszardwkonstrukcjiszczegdlnienarazo". Efektywnaoptymalizacja?- tak, o ile znamy gradienty
nych na pgkaniezmgczeniowe
wrazliwoSciowe.
Igzyk rozprawyjest poprawny,choi manuskryptniestetynie jest wolny od b19d6wliterowych i interpunkcyjnych.MoZnajedynie zarztci(, Autorowi blgdneuiywanie slowa ,,i1o66"
w odniesienttdo rzeczownik6wpoliczalnych,do kt6rychprawidlowonalezalobylzywa(, slowa
..ltczba".
Wymienione wyzej uwagi krytyczne nie umniejszaj4mojej pozytywnej oceny rozprawy.
Autor wykazal dobreprzygotowaniemerytorycznei duL4dojrzalo6dbadawczqw podejSciudo
tematu.Podsumowuj4c,twazam, ze przedlozonaprzez nregorozprawaspelniawymogi ustawy
Autora do publicznejobrony jej tez.
o stopniachnaukowychi wnioskujgo dopuszczenie

