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1) Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
a) Tytul magistra inzyniera budownictwa, ,,Statecznosc kratownic przestrzennych", Wydzial
Inzynierii L^dowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, 1980, opiekun naukowy - prof,
dr hab. inz. Andrzej Gomulinski.
b) Tytul doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
,,Numeryczna analiza wrazliwosci duzych nieliniowych ukladow konstrukcyjnych", IPPT
PAN, 1997, promotor - prof, dr hab. inz. Michal Kleiber.
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2) Informacja o zatrudnieniu w jednostkach naukowych
a) 15.09.1981 - 31.12.1988: Konstruktor, asystent, starszy asystent, Instyrut Techniki
Budowlanej, Zaklad Konstrukcji Budowlanych, Pracownia Konstrukcji Metalowych,
Warszawa.
b) 02.01.1989 - 31.01.1999: St. programista, Politechnika Warszawska, Osrodek Metod
Komputerowych, Wydzial Inzynierii L^dowej (1/2 etatu).
c) 01.10.1990 - 31.12.2004: St. asystent, adiunkt, Zaklad Metod Komputerowych, Instytut
Podstawowych Problemow Techniki PAN.
d) 01.06.1998 - 14.08.2000: Pracownik badawczy ,,visiting researcher" w Lulea Tekniska
Universitat, Department
of Civil Engineering, Zaklad
Mechaniki Budowli
(Byggnadsmekanik), Szwecja, na urlopie bezplatnym z IPPT PAN.
e) 02.10.2002 - 30.09.2005: Pracownik badawczy "research officer", University of Wales
Swansea, School of Engineering, Walia, Wielka Brytania.
f) 01.10.2005 - 25.06. 2006: Inzynier metody elementow skoriczonych ("FEA engineer"),
Curran Ltd., Wielka Brytania.
g) 26.06.2006 - 26.06.2008: Pracownik badawczy w dziedzinie geodynamiki obliczeniowej
"Research Fellow in Computational Geodynamics", University of Leeds, School of Earth and
Environment, Institute of Geophysics and Tectonics, Leeds, Wielka Brytania.
h) 01.08.2008 - 31.12.2009: Pracownik badawczy, Computational Systems Biology,
Department of Computer Science, University of Sheffield, Wielka Brytania.
i) 01.01.2010 - 31.07.2010: "External Visitor" w Department of Computer Science,
University of Sheffield, Wielka Brytania.
j) 01.10.2010 - 31.12.2012: Adiunkt w Zakladzie Metod Komputerowych w Instytucie
Podstawowych Problemow Techniki PAN.
k) 12.02.2013 - aktualnie: St. specjalista w Zakladzie Metod Komputerowych w Instytucie
Podstawowych Problemow Techniki PAN.

3. Wykaz osi^gni^c naukowo-badawczych
.
3.1. Liczba cytowari i h-index.
Liczba cytowan moich prac wynosi 128 z czego 121 razy prace byly cytowane przez innych
autorow. H-index moich prac wynosi 8. Srednia liczba cytowari artykulow wynosi 9.85.
Sumaryczny impact factor czasopism wynosi 17.045.
3.2. Prace stanowiqce jednotematyczny cykl publikacji.
Szesc wymienionych ponizej artykulow pod wspolnym tytulem "Modelowanie numeryczne
problemow sprz^zonych wraz z paralelizacja/' stanowi moje osiajmi^cie naukowe.
Al, (1.2.2.1). E. Postek, Concept of an agent-stress model of a tissue, Technische Mechanik,
32, pp. 518-529, 2012; ISSN 0232-3869.
A2, (1.1.2.2). EW. 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.
A3, (1.1.2.4). RW. Lewis, EW. 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.
A4, (1.1.2.6). EW. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, RS. Ransing, Influence of initial stresses
on the cast behaviour during squeeze forming processes, Journal of Materials Processing
Technology, 159, 338-346, 2005.
A5, (1.1.2.9). J. Rojek, OC. Zienkiewicz, E. Onate, E. Poste^ Advances in FE explicit
formulation for simulation of metalforming processes, Journal of Materials Processing
Technology, vol. 119/1-3, pp. 41-47, December, 2001.
A6, (1.1.2.10). 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. 8081, pp. 620-627, 1998.
3.3. Omowienie cyklu artykulow stanowi^cych osi^gni^cie naukowe.
1. Glownym celem przedstawionego cyklu artykulow bylo rozwini^cie metodologii
rozwi^zania naprzemiennego ukladow rownari sprz^zonych w termomechanice wraz z ich
zrownolegleniem oraz ze wskazaniem mozliwosci uogolnienia przedstawionej metodologii na
inne problemy sprz^zone, w ktorych mozliwe jest jej zastosowanie.
2. Omowienie poszczegolnych artykulow.
A6. 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, 1998.

W pracy przedstawione zostalo zastosowanie opracowanego przez autorow, wlasnego
programu komputerowego Stampack do symulacji procesow ksztaltowania metali. Wziete
zostaly pod uwage procesy tloczenia blach oraz kucia. W programie tym zastosowany zostal
jawny algorytm calkowania nieliniowego rownania ruchu. W pracy uzyte 53 dwa typy
elementow skonczonych, a mianowicie element powlokowy BST (Basic Shell Triangle) oraz
element o czterech wezlach dla plaskiego stanu naprezenia.
W artykule przedstawiony zostal nowy model konstytutywny termomechaniczny.
Rozwiniety zostal model hypersprezysty przedstawiony w pracach: J.C. Simo, M.Ortiz, A
unified approach to finite deformation elastoplastic analysis based on the use of hyperelastic
constitutive relations, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. 49 (1985) pp. 221-245 oraz C.Garcia
Garino and J. Oliver, A numerical model for elastoplastic large strain problems, in DRJ.
Owen et al (Eds.), Computational Plasticity, 1992, pp. 117-129. Model ten zostal rozszerzony
w kierunku uwzglednienia odksztalcen termicznych.
Wzi^te zostalo pod uwage stowarzyszone prawo plyniecia wraz z warunkiem plastycznosci
Hubera-Misesa. Istotnym tutaj krokiem byio przyjecie stosowanej do tej pory dla problemow
quasi-statycznych funkcji plastycznosci uwzgl^dniaj^cej nie tylko wzmocnienie materialu, a
takzejego oslabienie spowodowane wzrostem temperatury.
Jednym z problemow testowych, ktory zostal przedstawiony w artykule byio kucie
cylindrycznej probki. Jest to obecnie przyklad standardowy. Test ten zostal wykonany dla
duzych odksztalcen plastycznych. Skrocenie walca pod naciskiem idealnie sztywnej
powierzchni wynosi 60%. Porownane zostaly wyniki otrzymane przy uzyciu programu
Abaqus, w ktorym zastosowana zostala niejawna technika calkowania nieliniowego rownania
rownowagi z wynikami otrzymanymi przy pomocy programu Stampack. Wyniki te
charakteryzuje bardzo dobra zgodnosc. Dalej rozwazony zostal efekt oslabienia termicznego.
Bior^c pod uwage te same warunki procesu kucia otrzymane zostaly wieksze plastyczne
odksztalcenie efektywne przy nizszej temperaturze niz w rozwazonym wczesniej przypadku,
w ktorym byio brane pod uwage oslabienie termiczne.
Moim osobistym wkladem w prac^ byio opracowanie koncepcji rozwini^cia programu
Stampack posluguj^cego sie jawnym schematem calkowania rownan ruchu na problemy
termomechaniczne oraz rozwiniecie omowionego modelu konstytutywnego na problemy z
oslabieniem termicznym wraz z jego implementacj^ w programie o jawnym schemacie
calkowania rownari ruchu co byio elementami nowymi.
A5. J. Rojek, OC. Zienkiewicz, E. Onate, E. Postek, Advances in FE explicit formulation for
simulation of metalforming processes, Journal of Materials Processing Technology, vol.
119/1-3, pp. 41-47, December, 2001.
W pracy przedstawione zostal rozwoj sformulowania jawnego calkowania nieliniowego
rownania ruchu odpowiedniego dla procesow ksztaltowania czesci metalowych. Procesy te
wymagaja_ stosowania rownan konstytutywnych waznych dla duzych odksztalceh
plastycznych. Algorytmy dla sformulowama jawnego s^ bardzo wygodne do analiz procesow
tloczenia i kucia z uwagi na krotkotrwalosc tych procesow.
W pracy pokazane zostaly nowe sformulowania znajduja_ce zastosowanie w procesach
kucia. Opisane zostalo znacz^ce rozszerzenie programu Stampack pokazanego w pracy A6.
Waznym rozszerzeniem jest implementacja nowego sformulowania dla calkowania
jawnego bed^cego z kolei modyfikacj^ algorytmu "Characteristics Based Split, CBS" czyli
rozdzielenia rownan zgodnie z charakterystykami wprowadzonego przez OC. Zienkiewicz, P.
Nithiarasu, R. Codina, M. Vazquez, P. Ortiz, "The characteristic-based-split procedure: an
efficient and accurate algorithm for fluid problems", Int. J. Numer. Meth. Fluids, 31, pp. 359392, 1999. Sformulowanie jawne byio prac^ autorow artykulu. W chwili opublikowania
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artykulu program Stampack byl pierwszym kodem gdzie zastosowany byl jawny algorytm
calkowania rownan ruchu dla problemow mechaniki ciala stalego, w ktorym algorytm ten
zostal wprowadzony. W szczegolnosci dotyczy to elementow trojk^tnych i czworosciennych
o liniowych funkcjach ksztaltu. Rozszerzenia dotycz^ rowniez nowego modelu
konstytutywnego termomechanicznego przedstawionego w pracy (A6) na peln^ analiz?
trqjwymiarowa^
Moim glownym osiajni?ciem bylo rozszerzenie programu Stampack dla problemow kucia
na trzy wymiary wykorzystuj^c naprzemienny schemat calkowania rownan sprz?zonych.
Rozszerzenie kodu na trzy wymiary dokonane zostalo na podstawie metodologii
przedstawionej w pracy (A6). Na tych podstawach zostalo dokonane rozszerzenie programu o
algorytm CBS (przez wspolautora dr Jerzego Rojka). Dokonalem rowniez porownania
efektywnosci calkowania jawnego w porownaniu z niejawnym dla procesow kucia przy
zastosowanych modelach konstytutywnych. Calkowanie jawne okazalo si? zdecydowanie
bardziej efektywne od niejawnego. Mozliwa jest pewna utrata dokladnosci. Jednak szybkie
wykonanie obliczeri umozliwia analiz? wielu wariantow ukladu, a to z kolei ulatwia
projektowanie i stosowanie w nim takich technik jak szybkie prototypowanie. Po uzyskaniu
prototypu mozna sprawdzic model stosuj^c calkowanie niejawne. Rozwazania te byly
rzeczami nowymi.
A4. EW. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, RS. Ransing, Influence of initial stresses on the
cast behaviour during squeeze forming processes, Journal of Materials Processing
Technology, 159, 338-346, 2005.
Glownym celem artykulu bylo przedstawienie wpiywu napr?zefi pocz^tkowych na
zachowanie odlewow podczas odlewania cisnieniowego. Zadanie jest niestacjonarne i do jego
rozwi^zania potrzebne jest rozwia_zywania dwoch problemow, a mianowicie nieliniowego
rownania rownowagi oraz rownania termicznego z uwagi na proces stygni?cia materialu i
zwi^zanej z tym przemiany fazowej. Napr?zenia s^ powodowane cisnieniem zewn^trznym
oraz obci^zeniem termicznym. Wplyw tych naprezen jest uwidoczniony poprzez
uwzglednienie w nieliniowym rownaniu rownowagi macierzy napr^zen wstepnych
(geometrycznej). Problem zostal sformulowany w uaktualnionej konfiguracji Lagrange'a.
Zadanie jest rozwiazywane przy zastosowaniu naprzemiennego schemata calkowania ukladu
rownan sprz^zonych. Zarowno rownanie rownowagi jak i rownanie termiczne
zdyskretyzowane s^ metod^ elementow skonczonych. Problem mechaniczny okreslony zostal
jako lepko-sprezysto-plastyczny w duzych przemieszczeniach. Rozwi^zanie problemu
mechanicznego odbywa sie^ technik^ przyrostow^ stosuj^c schemat Newtona-Raphsona.
Rownanie termiczne calkowane jest technik^ Crank-Nicholsona. Ze wzgl^du na przemian?
fazow^ powoduj^c^ nieci^glosc rownania zastosowana zostala tez technika entalpii.
Uwzgl^dniona zostala rowniez szerokosc luki powstaj^cej miedzy odlewan^ cz^sci^ o
form^ co jest spowodowane kurczeniem si? odlewu. Wielkosc tej luki ma istotny wplyw na
szybkosc powstawania fazy stale]. Obserwuj^c obszary gdzie powstawala faza stala
stwierdzony zostal istotny wplyw napr^zen wst?pnych, ktore to byly uwzgl^dnione poprzez
macierz geometryczn^. Okazuje si?, ze faza stala powstaje szybciej w warunkach odlewania
pod cisnieniem niz podczas odlewania swobodnego. Jednak uwzgl?dnienie w modelu
obliczeniowym nieliniowej geometrii czyli wl^czenie do nieliniowego rownania rownowagi
macierzy geometrycznej powoduje, ze faza stala tworzy si? wolniej niz w przypadku
pomini?cia efektu napr?zen wst?pnych. Tlumaczymy ten fakt rozna_ wielkosci^ tworz^cej si?
luki mi?dzy cz?sci^ odlewan^ a form^. Od wielkosci tej luki zalezy wielkosc wspolczynnika
przewodzenia ciepla dla warstwy mi?dzy cz?sci^ odlewan^ a form^. Wnioskiem z tego
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wynikaj^cym jest, ze nie nalezy problemow odlewania cisnieniowego formuiowac w malych
przemieszczeniach zaniedbuj^c wplyw macierzy sztywnosci geometrycznej.
Moimi glownymi osiajmi?ciami bylo opracowanie programu komputerowego dla
niestacjonarnych termomechanicznych spr?zysto-lepko-plastycznych problemow sprz^zonych
wykorzystuj^cego wyzej podane zalozenia, opracowanie przykladow numerycznych oraz
pokazanie powyzszych zjawisk na przykladzie wytwarzanego w przemysle elementu.
Istotnym nowym elementem bylo stwierdzenie, ze podczas analizy numerycznej procesow
odlewania cisnieniowego nie nalezy zaniedbywac wptywu macierzy sztywnosci
geometrycznej (napr^zen wst?pnych).
A3. RW. Lewis, EW. 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 artykule przedstawione zostalo dalsze rozwini?cie sprz^zonego modelu
termomechanicznego przedstawionego w pracy (A4). W pracy rozwazone zostalo napeinianie
form, wplyw niedokiadnosci geometrycznych i zwi^zane z nimi koncentracje napr^zen,
powstawanie fazy stalej podczas swobodnego napelniania form opisanej modelem
mikrostrukturalnym oraz powstawanie fazy stalej w trakcie stygni^cia cz?sci w wypelnionej
formie opisane tym samym modelem. Dodatkowo model z pracy (A4) rozszerzony zostal o
mikrostrukturalny model przemiany fazowej.
Modelowanie skladalo si? z dwoch zasadniczych cz?sci, ktorymi byly model napelniania
formy pod cisnieniem oraz model termomechaniczny stygni?cia wyrobu rowniez pod
cisnieniem. Praca byla krokiem do pelnego opisu problemu sprz^zonego jakim jest skladaj^cy
si? dwoch faz czyli napemiania i formowania proces odlewania cisnieniowego.
Plynny metal opisany jest rownaniem Naviera-Stokesa z warunkiem niescisliwosci. Ruch
powierzchni swobodnej opisany jest rownaniem adwekcji z funkcja^ pseudo-koncentracji.
Ruch tloka wymusza ruch plynu i zmienia dziedzin? na ktorej okreslone s^ rownania
dynamiki plynow. W celu analizy tego problemu zastosowany jest opis w uogolnionej
konfiguracji Lagrange'a-Eulera (ALE). Uklad rownari zdyskretyzowany jest metoda^
elementow skonczonych. Na tym etapie podejscie to umozliwia uchwycenie wplywu takich
czynnikow jak powstawanie pustek powietrznych.
W dalszym ci^gu przedstawione zostalo swobodne napemianie form przy zastosowaniu
wyzej opisanego modelu wzbogaconego o rownanie termiczne co umozliwia sledzenie
powstawania fazy stalej. Uzyty tutaj zostal ten sam model mikrostrukturalny co dla problemu
termomechanicznego. Dokonane zostalo rozszerzenie zakresu stosowania przedstawianego
modelu mikrostrukturalnego na plyny. Zatem mamy tutaj zadanie sprz?zone typu plyntemperatura-rozwoj mikrostruktury. Rownanie termiczne calkowane jest jawnie.
Moim osobistym wkladem bylo opracowanie koncepcji rozszerzenia modelu
termomechanicznego przedstawionego w artykule (A4) o zastosowanie mikrostrukturalnego
modelu przemian fazowych. Nast?pnie dokonalem rozszerzenia modelu napelniania form
rowniez o mikrostrukturalny model przemian fazowych. Dokonalem rowniez implementacji
komputerowej obu koncepcji. Zastosowalem metod? entalpii co bylo nowosci^ dla modelu
mikrostrukturalnego przemian fazowych. Nowosci^ bylo tez zastosowanie tego samego
modelu mikrostrukturalnego przemian fazowych zarowno dla analizy plynnego metalu jak i
analizy procesu termomechanicznego.
A2. EW. 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.
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W artykule przedstawiony zostal dalszy rozwqj modelu numerycznego procesow odlewania
cisnieniowego. Dla problemu termomechanicznego zastosowany zostal schemat rozwi^zania
naprzemiennego podobnie jak we wczesniejszych pracach. Schemat ten zostal rowniez
zastosowany dla problemu powstawania fazy stalej w cieczy jakajest plynny metal.
Schemat naprzemienny dla problemu termomechanicznego zostal zrownoleglony.
Uwzgl?dniaj^c ten schemat oddzielnie rozwi^zywane byly uklady rownan zwiazane z
zadaniem termicznym i mechanicznym.
Przedstawione zostalo szereg przykladow numerycznych ilustruj^cych mozliwosci
opracowanych programow numerycznych. Przeprowadzone zostaly symulacje procesow
wytwarzania dla elementow, ktore byly produkowane w firmie GKN Squeezeform.
Przyklad pierwszy dotyczy zadania napelniania formy swobodnego i pod cisnieniem.
Obserwowane bylo tworzenie si? fazy stalej. Geometria ukladu stanowi odlewan^ cz?sc
zaworu. Wskazane s^ roznice w rozkladach temperatur, tworzeniu si? fazy stalej podczas
napelniania swobodnego i pod cisnieniem.
Przyklad drugi dotyczy ksztaltowania cz?sci wykonanej ze stopu aluminium. Cz?sc t^
stanowi kolo wozu bojowego. Geometria kola dostarczona przez firm? GKN Squeezeform w
postaci rysunkow wykonanych w programie CAD/CAM ProEngineer. W dalszym ci^gu
umozliwilo to odtworzenie geometrii calego ukladu, w ktorego sklad wchodzq tlok, forma
oraz plynny stop aluminium.
Uwzgl?dniony rowniez zostal uklad kanalow chlodz^cych w formie i tloku. Uklad byl
obliczany jako obrotowo-symetryczny. Obliczenia tego ukladu skladaly si? z dwoch faz, a
mianowicie ksztaltowania materialu podczas napelniania formy oraz fazy chlodzenia. Podczas
symulacji ksztaltowania cz?sci okreslony zostal rozklad temperatur w trakcie formowania. W
dalszym ci^gu po wypelnieniu formy badana byla faza chlodzenia.
Przyklad trzeci i czwarty ilustrujq mozliwosci wersji rownoleglej opracowanego przeze
mnie programu termomechanicznego przedstawionego w pracach (A3, A4), w ktorym
zastosowane zostalo rozwi^zanie naprzemienne i rownolegly modul rozwi^zywania ukladow
rownan rozproszonych MUMPS (Multifrontal Massively Parallel Sparse direct solver). Modul
MUMPS jest wywolywany zarowno dla problemu termicznego jak i mechanicznego.
Analizowany w przykladach system jest rowniez uzywany do wytwarzania elementu
wykonywanego przemyslowo.
Moim osobistym wkladem bylo opracowanie koncepcji rownoleglego rozwi^zania
problemu termomechanicznego z jego implementacj^, opracowanie przykladow
numerycznych. Nowymi rzeczami bylo zrownoleglenie schematu naprzemiennego w
pol^czeniu z zastosowaniem multifrontalnego modulu rozwi^zywania ukladow rownan
liniowych oraz pokazanie przydatnosci quasi-statycznego podejscia z zastosowaniem
uogomionej konfiguracji Lagrange'a Eulera (ALE) do modelowania procesow cisnieniowego
napelniania form.
Al. E. Postek, Concept of an agent-stress model of a tissue, Technische Mechanik, 32, pp.
518-529, 2012; ISSN 0232-3869.
W pracy rozwini?ta zostala koncepcja rozszerzenia zastosowania modelu naprzemiennego
calkowania rownan na now^ metod? agentowo-napr?zeniow^ wzrostu tkanki. Z jednej strony
mamy model agentowy wzrostu kolonii komorek, ktory zawiera cykl komorkowy, a z drugiej
strony mamy model mechaniczny umozliwiaj^cy wyznaczenie stanu napr?zenia w tkance.
Kazda z komorek traktowana jest jako niezalezny agent. W trakcie cyklu komorkowego
komorki dziel^ si?, roznicujq, migruj^, gin^. Kolonia komorek sklada si? z komorek
macierzystych, przejsciowo proliferuj^cych, rezerwuarow tkankowych oraz komorek
martwych. W przypadku naskorka komorki martwe s^ korneocytami.
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W artykule przedstawione zostaly przyklady ilustruj^ce fakt, ze zmiana konfiguracji
poszczegolnych komorek w warstwie tkanki powoduje zmiane^ stanu calej warstwy. Tak^
zmianq konfiguracji mogq bye wzrost poszczegolnych komorek, zmiana pola przekroju
mikrotubuli i aktynow, a takze zmiana ich sztywnosci. Poniewaz komorki podlegaj^ regulom
cyklu komorkowego to w czasie ich zycia zmieniaj^ swoj stan, a zatem i wlasnosci
mechaniczne co powoduje, ze stany przemieszczenia, odksztalcenia i napr^zenia ewoluuj^ w
trakcie rozwoju tkanki. Fakt ten zostat udowodniony przy pomocy analizy wrazliwosci. Ma to
istotne znaczenie dla analizy zjawiska mechanotransdukcji.
W artykule w rozdziale dotyczqcym przykladow numerycznych dotycz^cych analizy
wrazliwosci zaj^to sie^ obserwacj^ pol wrazliwosci przemieszczen na parametry projektowe
zdefiniowane w taki sposob, aby byly one zwi^zane z poszczegolnymi komorkami lub
grupami komorek. Badana byla wrazliwosc na grupy parametrow projektowych. Grupy
parametrow projektowych s^ tak zdefmiowane by odzwierciedlac wplyw jednoczesnej
zmiany dlugosci wszystkich mikrotubul w pojedyhczej komorce lub grupie komorek.
Potrzebne obliczenia wykonalem przy pomocy opracowanego przez mnie oryginalnego
programu komputerowego do analizy wrazliwosci wstejpnie spr^zonych lepko-spr^zystych
konstrukcji pr^towo-ci^gnowych. Szczegolnymi cechami tego programu 33 mozliwosc
grupowania parametrow projektowych, usuwania grup komorek w trakcie analizy, a takze ich
doi^czania. W programie zaimplementowany jest rownolegiy modul rozwi^zywania ukiadow
rownah rozproszonych MUMPS (Multifrontal Massively Parallel Sparse direct solver,
http://graal.ens-lyon.fr/MUMPS/ ). Umozliwia to rownolegle rozwi^zywanie nieliniowego
rownania rownowagi oraz przy wykorzystaniu tej samej juz ztriangularyzowanej macierzy
sztywnosci rozwi^zanie rownania na wrazliwosc dla wielokrotnych prawych stronych
uzyskiwanych podczas rozniczkowania wektora sil wewn^trznych na kohcu kroku
przyrostowego po wykonaniu iteracji dla schematu Newtona-Raphsona.
W szczegolnosci program ten ilustruje dwie nowe rzeczy w stosunku do uwazanej za
klasyczn^ ksi^zki Kleiber M.; Antunez H.; Hien T.D.; Kowalczyk P.: Parameter Sensitivity in
Nonlinear Mechanics: Theory and Finite Elements. Wiley & Sons, 1997. Mianowicie, dotycz^
one stosowania grup parametrow projektowych oraz rownoleglej implementacji obliczania
gradientow wrazliwosci dla ukiadow nieliniowych.
Podsumowuj^c, elementami nowymi bylo przedstawienie przydatnosci rozwini^cia
schematu naprzemiennego na now^ metod^ agentowo-napr^zeniow^ analizy wzrastaj^cej
tkanki oraz koncepcja i rownolegla implementacja algorytmu metody rozniczkowania
bezposredniego (DDM) dla analizy wrazliwosci dla ukiadow nieliniowych.
3) Podsumowanie
Podsumowuj^c, jako najwazniejsze uznalbym nast^puj^ce punkty:
• Rozwini^cie spr^zysto-plastycznego modelu konstytutywnego sformulowanego w duzych
odksztalceniach uwzgl^dniaj^cego efekt oslabienia termicznego wraz z jego implementacj^
komputerow^ (A6).
• Zastosowanie calkowania jawnego dla problemu termomechanicznego kucia co umozliwia
istotne przyspieszenie obliczen w porownaniu z calkowaniem niejawnym (A6, A5) i w
rezultacie czyni mozliwym stosowanie tego typu symulacji w projektowaniu.
• Wskazanie na koniecznosc uwzgl^dniania wplywu efektu napr^zen wst^pnych, ktory
powoduje w stosunku do sytuacji gdy efekt ten jest zaniedbany zmiane^ obliczonej szerokosci
rozwarcia szczeliny mi^dzy odlewem a forma^ na ewolucj^ przemian fazowych podczas
tloczenia cisnieniowego (A4).
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• Sprz^zenie problemow przeplywu plynu z problemem termicznym co pozwala na
rozwazanie przemian fazowych na poziomie mikrostruktury (A3, A2).
• Rownolegle rozwi^zanie sprz^zonych problemow termicznego i mechanicznego (A2).
• Zastosowania przemyslowe stanowi^ce ilustracj? przyj^tych metodologii (A2, A3, A4, A5,
A6).
• Wskazanie mozliwosci i przydatnosci rozwiniecia schematu naprzemiennego na nowa^
metod<? agentowo-napr^zeniow^ analizy stanu napr^zenia we wzrastaj^cej tkance (Al).
• Koncepcja i rownolegla implementacja algorytmu metody rozniczkowania bezposredniego
(DDM) obliczania gradientow wrazliwosci dla ukladow nieliniowych (Al).
Chcialbym oddac szacunek osobom, z ktorymi wspolpracowalem, ktorych oswiadczen nie
mog? zal^czyc poniewaz odeszly: prof. Olgierdowi C. Zienkiewiczowi, prof. Markowi
Klisinskiemu, prof. Janowi Karczewskiemu i dr Joannie Sokol-Supel.
3.4. Wyroznienia.
3.4.1. Wyroznienia uzyskane po obronie pracy doktorskiej.
3.4.1.1. Wizyta w High Performance Computing Centre Stuttgart (6 tygodni), projekt HPCEuropa (15 maja - 30 czerwca 2012) http://www.hpc-europa.eu/ (osoba przyjmuj^ca - Prof.
S. Schmauder, University of Stuttgart, Institute of Materials Testing, Materials Science and
Strength of Materials).
3.4.1.2. Grant na konferencj^ przyznany przez Royal Academy of Engineering; US Congress
on Computational Mechanics, Columbus, Ohio, 15-20 July, 2009, http://usnccm-10.eng.ohiostate.edu/.
3.4.1.3. Wizyta w High Performance Computing Centre Stuttgart (6 tygodni), project HPCEuropa (15 maja - 27 czerwca 2009) http://www.hpc-europa.eu/ (przyjmuj^cy - Prof. S.
Schmauder, University of Stuttgart, Institute of Materials Testing, Materials Science and
Strength of Materials).
3.4.1.4. Najlepszy artykul w roku 2006 (z RW. Lewis, DT. Gethin and ZQ. Han), nagroda
nadawana przez Emerald Publishing House; RW. Lewis, EW. Postek, ZQ. Han, DT. Gethin,
(2006) "A finite element model of the squeeze casting processes", International Journal of
Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 16, pp. 539-572.
3.4.1.5. Grant na konferencje przyznany przez International Association of Seismology and
Physics of the Earth's Interior, IASPEI (http://www.seismo.com/iaspei), 10th International
Workshop on Modelling of Mantle Convection and Litospheric Dynamics, Carry-le-Rouet,
France, September 2007.
3.4.1.6. Wizyta w Laboratoire d'Informatique Paris 6 (8 tygodni), projekt HPC-Europa
(wrzesien-pazdzieraik 2004). Osoba^ przyjmuja^ byla prof. Fabienne Jezequel.
3.4.1.7. Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za prace^ naukow^, 1999.
8

3.4.2. Wyroznienia uzyskane przed uzyskanie stopnia doktora.
3.4.2.1. Grant promotorski przyznany przez KBN na ukonczenie pracy doktorskiej pt.
,,Numeryczna analiza wrazliwosci duzych nieliniowych ukiadow konstrukcyjnych", 19951996 (promotor - prof, dr hab. inz. Michal Kleiber).
3.4.2.2. Stypendium Fulbrighta Gunior) w USA (pol roku), 1987.
3.4.2.3. Wyroznienie PZiTB za prace^ ,,Analiza pracy lozysk dzwigarow glownych w
przeslach skrajnych mostu im. Ksi^cia Jozefa Poniatowskiego", 1987, dla zespolu, T. Nawrot,
E. Postek. G. Wozniak, P. Kapela, P. Kamiriski (kierownik zespolu - Doc. Tadeusz Nawrot).
Zal^czylem kopie^ dyplomu.
3.4.2.4. Wyroznienie PZiTB za prac? ,,Ocena przydatnosci do dalszej eksploatacji Stalowych
prz^sel mostu drogowego w Deblinie", 1987, dla zespolu T. Nawrot, E. Postek, P. Kapela, P.
Kaminski (kierownik zespolu - doc. dr inz. Tadeusz Nawrot). Zal^czylem kopie^ dyplomu.
3.5. Inne wazniejsze osi^gnif cia naukowe i zawodowe.
3.5.1. Osiqgni^cia przed ukonczeniem pracy doktorskiej.
3.5.1.1. Opracowanie programu komputerowego ST do obliczen konstrukcji z elementami
wymiarowania konstrukcji Stalowych (przelom lat osiemdziesiatych i dziewiecdziesiajych).
Program byl opracowany wraz mgr inz. Piotrem Kapela^ (60% udzialu w rozwoju programu,
swqj udzial oceniam na 40%). Udzial moj polegal na implementacji elementow skonczonych i
analizy nieliniowej.
Program zostal wdrozony w prywatnej firmie projektowej Kapela i Pachowski (KiP) i
owczesnie istniej^cych biurach projektow Techmaprojekt, Miastoprojekt i Motoprojekt.
Program tez byl wykorzystywany na Wydziale Inzynierii L^dowej Politechniki Warszawskiej
w Instytucie Konstrukcji Budowlanych (1KB) PW w dydaktyce. Przy jego pomocy studenci
wykonywali obliczenia potrzebne do ich prac magisterskich. Te ostatnie prowadzone byly
przez wspolautora programu mgr inz. Piotra Kapel^.
3.5.1.2. Udzial w projekcie dotycz^cym analizy budynku oslonowego elektrowni j^drowej w
latach 1993-1994.
Moj wklad osobisty w projekt polegal na opracowaniu modelu obrotowo-symetrycznego
zelbetowej konstrukcji budynku oslonowego reaktora o wysokosci 64 m i srednicy 40 m z
uwzglednieniem warstw zbrojenia i stalowego plaszcza wewnetrznego. Do modelowania
betonu uzyty zostal model uszkodzen natomiast do modelowania stali model spr^zysto
plastyczny. Wykonalem obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji dla szeregu
scenariuszy wzrostu cisnienia wewnetrznego. Dokonalem rowniez walidacji oprogramowania.
Jestem wspolautorem trzech raportow na te tematy. Prac^ przedstawilem na 30th Polish Solid
Mechanics Conference w Zakopanem w roku 1994 (pozycja 5.1.2 w wykazie publikacji). W
pozniejszym okresie wykorzystalem przyklad w mojej pracy doktorskiej dotycz^cej analizy
wrazliwosci duzych nielinowych ukladow konstrukcyjnych modeluj^c ja_ warstwowymi
elementami powlokowymi.

Zal^czyiem zaswiadczenie dotycz^ce mojego udzialu w tych pracach i pobycie na stazu na
Universidad Politecnica de Catalunya w Barcelonie.
3.5.1.3. Udzial w projektach dotycz^cych analizy masztu radiowego w G^binie po jego awarii
oraz koncepcji budowy nowego masztu w latach 1991/1992.
Wykonane zostaly trzy opracowania na zlecenie owczesnego Ministerstwa Komunikacji
(pozycje 7.1.4, 7.1.5 i 7.1.6 wykazuprac).
Opracowanie dotyczylo analizy uproszczonej przestrzennej konstrukcji masztu radiowego
o wysokosci 646 m. Konstrukcja analizowana byla jako uklad przestrzenny ci^gnowobelkowy. Uproszczenia wynikaly z koniecznosci analizy kilkudziesi^ciu wariantow
konstrukcji. Numerycznie badane bylo zachowanie masztu podczas zwalniania wymienianego
odci^gu i zastej)owaniu go przez inny zakladany prowizorycznie. Odci^g zakladany
prowizorycznie mial umozliwic wymiane^ odci^gu uznanego za zuzyty. Podczas tej wymiany
doszlo do katastrofy.
Moim osobistym wkladem w pierwsz^ z prac byla analiza poszczegomych odci^gow, ktora
pozwolila na okreslenie wste/pnych sil w odci^gach dla modeli trojwymiarowych (zarowno
belkowych jak i ramowych uwzgl^dniaj^cych wszystkie elementy konstrukcji masztu) oraz
udzial w opracowywaniu wynikow.
Pozostale dwa raporty dotyczyly obliczen konstrukcji masztu jako systemu
trqjwymiarowego b^d^cego konstrukcj^ ramowo-ci^gnow^. Trzon masztu byl rowniez
modelowany jako konstrukcja trojwymiarowa. Moim osobistym wkladem bylo wykonanie
wiejcszosci obliczen i opracowanie wynikow. W szczegolnosci dotyczylo to trzeciego z
raportow.
Zal^czylem pierwszy z wymienionych raportow. Prace^ przedstawilem na XI Polish
Conference on Computer Methods in Mechanics, w Kielcach w 1993 roku (pozycja 2.1.1 w
wykazie publikacji).
3.5.1.4. Patent No. PL 146015 Bl "Konstrukcja ochrony i wzmocnienia plaszcza komina
stalowego" (certifikat No. 245719), Polskie Biuro Patentowe (z T. Nawrot, PA. Kamiriski),
punkt 6 w wykazie prac. Zal^czony zostal wydruk z bazy polskich patentow.
3.5.2. Osiqgni^cia po ukoriczeniu pracy doktorskiej.
3.5.2.1. Opracowanie programu komputerowego do obliczeri cyklu sejsmicznego
Glownym efektem mojej pracy jako ,,Research Fellow in Computational Geodynamics" w
Institute of Geophysics and Tectonics na Uniwersytecie w Leeds bylo rozszerzenie programu
komputerowego shiza_cego oryginalnie do analizy niestabilnosci Rayleigha-Taylora o szereg
modeli lepkospr^zystosci. Niestatecznosc Rayleigha-Taylora wystejiuje na niektorych
obszarach powierzchni Ziemi. Przykladem jest obszar Niziny Panonskiej gdzie wyst^puje
silne pocienienie skorupy ziemskiej na samym terenie niziny oraz gl^boka penetracja w
niektorych obszarach obrzezy co powoduje ogoln^ niestabilnosc obszaru i jest przyczyn^
silnych wstrz^sow sejsmicznych.
Modele lepkospr^zyste sluz^ do badania cyklu
sejsmicznego. Pierwsza grupa modeli to uogolniony model Maxwella (pojedyncza spr^zyna
oraz szereg ukladow spr^zyna i tlumik pol^czonych rownolegle) z nieliniowoscia
geometryczn^. Drug^ grup^ modeli stanowi^ nieliniowe modele Maxwella, w ktorych tlumik
posiada charakterystyk^ nieliniowq i zawiera efekty wzmocnienia wzgle/dem czasu,
wzmocnienie odksztalceniowe i wplyw temperatury. Dokonalem implementacji rownoleglej.
Program ten dzialal na 1024 rdzeniach. W zasadzie cal^ prace^ wykonalem na komputerach w
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Edinburgh Parallel Computing Centre na Universytecie w Edynburgu. Uzywalem systemu
IBM eServer 575, http://www.hpcx.ac.uk/ .
W ten sposob przy pomocy tego samego programu mozna rowniez teraz analizowac cykl
sejsmiczny. Szczegolnie istotne jest sledzenie ewolucji ksztaltu powierzchni skorupy
ziemskiej w trakcie cyklu sejsmicznego bowiem zmiana jej ksztaltu jest uwazana za jeden z
prekursorow wysta_pienia wstrz^su co w dalekiej, lecz przewidywalnej przyszlosci w
pol^czeniu z coraz to lepszymi technikami obserwacyjnymi moze doprowadzic do
przewidywania mozliwosci jego wysta_pienia. Jest to jedna z istotnych hipotez badawczych w
srodowisku osob zajmuja_cych sie tektonofizyk^.
Zal^czylem plakaty, ktore przedstawialem na konferencjach Europejskiej Unii
Geofizycznej (2 razy) w Wiedniu (poz. 5.2.15, 5.2.17), konferencji International Association
of Seismology and Physics of Earth Interior w Carry-le-Rouet we Francji (poz. 5.2.18),
konferencji International Union of Geophysics and Geodesy w Perugii we Wloszech (poz,
5.2.19), a takze w Centre for the Observation and Modelling of Earthquakes and Tectonics
(COMET) w Oxford University (poz. 5.2.16). Na konferencjach tych prezentowalem rozwqj
programu oraz modeli sluz^cych analizie cyklu sejsmicznego.
3.5.2.2. Opracowanie modelu numerycznego przeplywu w piecu do ciqglej redukcji
wzbogaconej rudy zelaza.
Podczas stazu w Lulea Tekniska Universitat opracowalem model numeryczny przeplywu
materialu sypkiego w obrotowo-symetrycznym prototypowym piecu sluz^cym do ci^glej
redukcji wzbogaconej rudy zelaza (projekt poz. 8.2.8). Proces technologiczny polegal na
zaopatrywaniu piec we wzbogacon^ rud? w formie ziaren, a nastejmie w trakcie ich
przeplywu dostarczane bylo cieplo, tlen oraz dodatki. W efekcie otrzymywac si$ mialo ziarna
zelaza.
Struktura byla modelowana przy pomocy obrotowo-symetrycznej wersji programu SILO,
w ktorym nieliniowe dynamiczne rownanie rownowagi bylo opisane w ukladzie Eulera.
Konstrukcja obci^zona byla ci^zarem wlasnym ziaren oraz temperatura_. Uwzgl^dnione bylo
tarcie materialu o sciany urza_dzenia. Celem ustalenia wlasnosci materialowych
przeprowadzone byly badania doswiadczalne w laboratorium w LTU. Zastosowany byl model
Druckera-Pragera. Zadanie przeplywu materialu skladalo si^ z trzech faz, a mianowicie fazy
spr^zystej, fazy pelzania i fazy plyni^cia. Poniewaz problem jest niestacjonarny uzywana
byla metoda relaksacji dynamicznej tak by moc obserwowac ustabilizowany juz przeplyw
materialu.
Moim osobistym wkladem bylo wykonanie wszystkich obliczen oraz opracowanie raportu
kohcowego (poz. 7.2.2 wykazu prac). Praca nie zostala opublikowana poniewaz firma Danieli
Arex zastrzegla wowczas, ze nie mozna jej nigdzie przedstawiac bowiem byl to prototyp
technologii, ktora z kolei byla przedmiotem patentu tej firmy.
3.5.2.3. Opracowanie modelu numerycznego eksploatacji zloza rudy zelaza w Kirunie.
W trakcie pracy w Lulea Tekniska Universitat opracowalem model numeryczny eksploatacji
materialu jakim byla ruda zelaza w kopalni w Kirunie posluguj^c sie^ analogic do przeplywu
materialu sypkiego w silosie (projekt poz. 8.2.7). Zastosowanie takiej analogii bylo mozliwe z
uwagi na sposob eksploatacji rudy. Eksploatowana cz^sc zloza ma przekrqj zw^zaj^cego si§
ku dolowi trapezu. Eksploatacja odbywa si? metoda_ zawalow^. Ruda wybierana jest spod
zloza i transportowana do zakladu wzbogacania. Powoduje to staly przeplyw materialu ku
dolowi. Problemem jest nacisk wywierany na sciany zloza co powoduje mozliwosc powstania
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zjawisk sejsmicznosci indukowanej. Podobnie jak poprzednio rozwi^zanie odbywalo si^ w
trzech fazach i stosowana byla metoda relaksacji dynamicznej by obserwowac ustabilizowany
przeplyw materialu. W wyniku obliczen otrzymane zostaly cisnienia styczne i normalne
dzialaj^ce na brzegach zloza dla roznych wariantow geometrii. Model kopalni i zloza jest
modelem oryginalnym. Zjawiska przyrodnicze uksztaltowaly specyficzne zloze, w postaci
wychodz^cej na powierzchni^ soczewki, a metoda eksploatacji zostala do niego tak
dostosowana by wydobycie bylo efektywne tworz^c unikatowy system w naszym swiecie.
Praca byla wykonana na zlecenie przedsietiiorstwa Luossavaara Kiirunavaara AB.
Zal^czylem artykul przedstawiony na konferencji w Porsgrunn w Norwegii (poz. 2.2.27). Z
uwagi na jakosc odbitek zal^czylem manuskrypt.
Moim osobistym wkladem bylo przygotowanie modelu, wykonanie obliczen i
przygotowanie raportu koncowego. Koncepcja rozwiqzania powstala w wyniku dyskusji ze
wspolautorami.
3.5.3. Wazniejsze artykufy opublikowane po obronie pracy doktorskiej nie nalezqce do
tytulowego cyklu publikacji.
SI, (1.3.2.3). M. Gizejowski, E. Postek, Modelowanie zachowania ram stalowych z wezlami
polsztywnymi, Inzynieria i Budownictwo, 11, pp. 645-651, 1999, ISSN 0021-0315.
52 (1.3.2.4). M. Gizejowski, J. Karczewski, E. Postek^ Badania ram przestrzennych z wezlami
polsztywnymi - doswiadczalna weryfikacja modeli teoretycznych, Inzynieria i Budownictwo,
8, pp. 433-439, 2000, ISSN 0021-0315.
W powyzszych artykulach przedstawione zostaly rezultaty prac wykonanych w ramach
projektu KBN ,,Komputerowo zorientowane modelowanie konstrukcji stalowych ze zl^czami
polsztywnymi" (poz. 8.2.13 w wykazie prac). Wykonane w nim zostaly badania
doswiadczalne oraz opracowane modele numeryczne konstrukcji ram stalowych o wezlach
podatnych. Ramy byly konstrukcjami o wezlach spawanych oraz l^czonych na sruby.
Konstrukcje modelowane byly metoda_ elementow skonczonych przy zastosowaniu
elementow powlokowych. W modelach numerycznych uwzgl^dniane byly pol^czenia
srubowe o nieliniowych charakterystykach oraz powierzchnie kontaktu plyt czolowych w
wezlach. Badane bylo zachowanie ram pod obci^zeniem rosna_cym monotonicznie oraz
zmiennym. Opracowany rowniez zostal model numeryczny sluz^cy obliczaniu statecznosci
ram posluguj^c si^ analogi^ preta Roordy. Zostalo to zrealizowane droga^ obliczenia
obci^zenia krytycznego, wartosci i postaci wlasnych dla ukladu idealnego, nastepnie
narzucenia imperfekcji zgodnych z postaciami wlasnymi na konstrukcj? idealna^ i w kohcu
wykonaniu analizy przyrostowej.
Moim osobistym wkladem bylo opracowanie modelu trqjwymiarowego tych konstrukcji,
wykonanie obliczen oraz wspolpraca podczas koncowego opracowania wynikow.
Zal^czylem oswiadczenie prof. Mariana Gizejowskiego.
53 (1.2.2.2). M. Klisinski, CP. Luo, E. Postek, Discussion on applying linear weigthting
functions in a 2D quadratic element concerning contact problem, pp. 321-337, 10, 2003,
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN 1232-308X.
http://cames. ippt.sov.pl/

.

W artykule tym zostaly przedstawione nowe element skonczone, ktore maja^ swoje
zastosowanie w strefach kontaktu. Standardowe elementy, w ktorych zarowno funkcje
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ksztaltu jak i funkcje wagowe s^ tymi samymi wielomianami drugiego stopnia dajq w strefach
kontaktu niegladkie, oscyluj^ce napr^zenia normalne i styczne. W opracowanych elementach
zastosowane zostaly liniowe, skladane funkcje wagowe co spowodowalo, ze naprezenia te
staly sie^ gladkimi. Cena^ za wprowadzenie takich funkcji wagowych byl brak symetrii
macierzy sztywnosci elementow. Wyprowadzone zostaly elementy trqjka_me szesciowezlowe
i czworok^tne osmiow^zlowe. Elementy te zostaly przetestowane na szeregu przykladach.
Elementy zostaly implementowane poprzez procedure^ elementu uzytkownika UEL w
programie Abaqus.
Pomysl wykorzystania niegladkich funkcji wagowych nalezal do prof. Marka Klisinskiego.
Z uwagi na bardzo scislq wspolprac^ z doktorantem bardzo trudno jest dokladnie okreslic
tutaj wklad osobisty. Jednak, szczegolnie istotny byl z mojej strony pomysl wykorzystania
programu Abaqus, ktory dostarczal algorytmow kontaktu, bezposrednia wspolpraca dotycz^ca
kazdego kroku implementacji algorytmu w procedurze UEL, dostarczenie przykladow do
testowania (opracowanie testow), wykorzystanie dzialan symbolicznych oraz interpretacja
wynikow.
W dalszym ci^gu koncepcja zostala rozszerzona przez obecnie dr Luo Choupinga oraz
prof. Marka Klisinskiego na elementy trojwymiarowe, a takze problemy spr^zysto-plastyczne
i stanowila ona prac$ doktorska_ dr Luo Choupinga.
Jestem zdania, ze opracowanie nowych elementow stanowi interesuj^ce osi^gniecie
poniewaz podobne elementy, jednak zachowuj^ce symetri^ macierzy sztywnosci, zostaly
przez firm^ Hibbit, Karlsson & Soerensen opantentowane (np. elementy C3D10M trqjwymiarowy dziesieciow^zlowy element tetrahedralny). Niestety, nie mog? przedstawic
oswiadczenia dr Luo Choupinga poniewaz nie znam jego aktualnego adresu i miejsca pracy.
54, (1.2.2.4). M. Janas, J. Sokol-Supel, E. Postek, Arching action in slackened structures,
Foundations of Civil and Environmental Engineering, Politechnika Poznanska, 1, pp. 97-109,
2002, ISSN 1642-9303.
W pracy zostal sformulowany problem nosnosci pokrytycznej pasm piytowych z luzami.
Zastosowana zostala przyblizona metoda ekstrapolacji metod nosnosci granicznej na
zagadnienia nieliniowe do oceny zachowania pasm piytowych z luzami. Opracowany zostal
model numeryczny umozliwiajqcy ocen^ nosnosci takich konstrukcji. Model numeryczny
moze zostac rozszerzony na konstrukcje powlokowe. Sformulowanie analityczne nalezalo do
prof. Marka Janasa.
Wspolpracowalem z dr inz. Joann^ Sokol-Supel przy opracowywaniu wspomnianego
wczesniej modelu numerycznego. Jestem zdania, ze opracowanie zweryfikowane przy
pomocy przyblizonych metod modelu numerycznego dla analizy pokrytycznej jest
interesuj^cym osi^gni^ciem poniewaz umozliwia rozszerzenie stosowania tego modelu
rowniez na trudne do obliczen metodami analitycznymi konstrukcje powlokowe. Zal^czylem
oswiadczenie prof. Marka Janasa.
55, (1.1.2.8). E. Postek, A. Siemaszko, M. Kleiber, Reliability study of a containment shell,
pp. 179-203, 1, 40, 2002, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-29-55.
http://www.ptmts. org.pl/jtam. htm

W pracy przedstawiona zostala analiza niezawodnosci budynku oslonowego reaktora
nuklearnego. Do okreslenia wskaznika niezawodnosci uzyta zostala metoda pierwszego rz^du
(First Order Reliability Method - FORM) wymagaj^ca obliczen gradientow wrazliwosci.
W obliczeniach wykorzystany zostal program komputerowy skladaj^cy si^ z dwoch
zasadniczych moduiow. Pierwszym z nich jest modul analizy wrazliwosci umozliwiaj^cy
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obliczanie gradientow wrazliwosci dla warstwowych konstrukcji powlokowych ze
zbrojeniem. Parametrami projektowymi mogq bye grubosci warstw zbrojenia w elemencie,
odleglosc warstw zbrojenia od powierzchni srodkowej powloki, modul Younga zbrojenia,
modul Younga materialu warstwy. Program ten zostal opracowany przeze mnie do obliczeri
przykladow w mojej pracy doktorskiej. Drugim modulem jest program obliczajqcy wskaznik
niezawodnosci uzywaja_cy gradientow wrazliwosci pierwszego rz^du. Modul ten stanowi
program COMREL-TI. Program obliczaja_cy gradienty wrazliwosci dostarcza je do programu
COMPvEL-TI na kazdym kroku procedury iteracyjnej. Opracowanie tego systemu jest moim
osobistym wkladem w prac^. Analizowana w artykule konstrukcja byta wczesniej przeze
mnie badana w mojej pracy doktorskiej w aspektach nieliniowej analizy statycznej i analizy
wrazliwosci duzych nieliniowych ukladow konstrukcyjnych. Zal^czylem oswiadczenia prof.
Michala Kleibera i dr Andrzeja Siemaszko.
S6 (1.3.2.2). E. Postek, M. Kleiber, Niezawodnosc duzych nieliniowych ukladow
konstrukcyjnych - wybrane studium, Przegla_d Mechaniczny, 5, str. 32-37, 2002, ISSN 00332259.
W pracy tej przedstawiona zostala analiza niezawodnosci tego samego ukladu
konstrukcyjnego co w poprzedniej pracy. Jednak badany byl wskaznik niezawodnosci dla
ukladu nieliniowego. Ograniczenie projektowe zostalo narzucone na przemieszczenie
poziome lez^ce posrodku powierzchni bocznej cze/sci cylindrycznej. Zastosowany zostal
takze ten sam algorytm analizy niezawodnosci. Posluguj^c sit? koncepcja_ elementu
projektowego liczba parametrow projektowych zostala zredukowana do rownej liczbie
warstw zbrojenia. W przedstawionej analizie uklad stochastyczny stanowil system zbrojenia
oraz obci^zenie cisnieniem wewnejrznym. Uwzgl^dnione zostaly nieliniowe wlasnosci betonu
i stali. Modul analizy wrazliwosci stanowil rowniez program komputerowy, ktory
opracowalem w celu obliczenia przykladow numerycznych do mojej pracy doktorskiej.
Zal^czylem oswiadczenie prof. Michala Kleibera.
57, (1.3.2.1). T. Sadowski, E. Postek, SJ. Hardy, Modelowanie polikrystalicznej ceramiki z
warstwami mi^dzyziarnowymi w stanach jednoosiowego rozciqgania, Eksploatacja i
niezawodnosc, 4, str. 79-82, 2004, ISSN 1507-2711.
58, (1.1.2.7). T. Sadowski, SJ. Hardy, E. Postek, Prediction of the mechanical response of
polycrystalline ceramics containing metallic inter-granular layers under uniaxial tension,
Computational Material Science, 34, 1, 46-63, 2005.
59, (1.1.2.5). T. Sadowski, SJ. Hardy, EW. Postek, A new model for the time-dependent
behavior of polycrystalline ceramic materials with metallic inter-granular layers under
tension, Materials Science and Engineering A: Structural, 424, pp. 230-238, 2006.
510, (1.1.2.3). T. Sadowski, EW. Postek, C. Denis, Stress distribution due to discontinuities in
polycrystalline ceramics containing metallic inter-granular layers, Computational Materials
Science, 39, pp. 230 236, 2007.
511, (1.1.2.1). E.Postek, T.Sadowski, Assessing the Influence of Porosity in the Deformation
of Metal-Ceramic Composites, Composite Interfaces 18 (2011) 57-76.
Prace powyzsze ukladaj^ sie^ w ci^g publikacji. Nie stanowi on cyklu tytulowego. Artykuly
zawieraj^ pogl^biona_ analize^ elementu RVE (reprezentatywnego elementu obj^tosciowego)
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odzwierciedlaja^ struktur? wewnetrzna^ badanej probki materialu kompozytowego. Probk?
stanowil material AliCVCo.
W pracach tych skupilismy si? na analizie rozci^ganej probki tego materialu dla
zakladanych roznych modeli materialu b?da^cego spoiwem. Zakladane bylo, ze spoiwo jest
sprezyste, spr?zysto-lepko-plastyczne i sprezysto-plastyczne. Dla nosnosci materialow
kompozytowych istotne znaczenie ma wplyw roznego rodzaju niedokladnosci w tworz^cych
je materialach. Zatem badany byl ich wplyw na zachowanie probek. Wprowadzane byly
niedokladnosci w spoiwie kobaltowym w postaci pustek. Wplyw rozwoju pustek w materiale
spoiwa podczas procesu obci^zenia badany byl przy zastosowaniu modelu TveergardaGursona.
Jestem zdania, ze glowna wartosc opracowanego modelu numerycznego elementu RVE
polega na tym, ze badany byl szereg czynnikow wplywaj^cych na jego zachowanie. W ten
sposob element ten moze stanowic przyklad standardowy (benchmark) do badania tego
rodzaju kompozytow.
W pracach S7 do S9 moim osobistym wkladem byla dbalosc o poprawnosc modelu
numerycznego elementu RVE, a takze dbalem o poprawnosc zastosowania modeli
spr?zystych i spr?zysto-lepko-plastycznych. Dbalem rowniez o poprawn^ budow? siatek
metody elementow skonczonych, ktore pod moim bezposrednim kierunkiem wykonal prof.
Tomasz Sadowski. Bralem udzial w opracowaniu wnioskow koncowych.
W pracy Sll zastosowany zostal model Tvergaarda-Gursona. Do obliczen uzyty zostal
opracowany przeze mnie program komputerowy. Glownymi obserwacjami jakie zostaly
poczynione podczas analizy wynikow bylo stwierdzenie, ze zachowanie dwufazowego
kompozytu zalezy znacz^co od porowatosci materialu spoiwa. Stopieh porowatosci
pocz^tkowej zmienia jakosciowo zachowanie materialu dwufazowego, a zwlaszcza wplywa
na stan odksztalcenia, szorstkosc powierzchni odksztalconej probki oraz poziom odksztalcen
plastycznych. W szczegolnosci stwierdzone zostalo, ze czym wi^kszy poziom pocz^tkowej
porowatosci tym szybciej podczas procesu obci^zenia pojawiaja_ si^ poslizgi w warstwach
miedzyziarnowych oraz czym wyzsza poczqtkowa porowatosc materialu spoiwa tym nizszym
jest obci^zenie niszcz^ce probke.
Zal^czylem oswiadczenia prof. Tomasza Sadowskiego i prof. Steve'a Hardy'ego. Niestety
nie mog$ zal^czyc oswiadczenia dr Christophe'a Denisa poniewaz nie znam jego aktualnego
miej sea pracy.
4. Staze dlugoterminowe.
4.1 Staze przed obrona^ pracy doktorskiej.
4.1.1. 1987 (6 miesi^cy): Stypendium Fulbrighta (junior), University of Stanford i University
of Southern California.
Uczestniczylem w kursach j^zykowych, informacji naukowej oraz kursach metody
elementow skonczonych, dynamiki ukladow dyskretnych i inzynierii sejsmicznej.
4.1.2. 1993-1994: Visiting Researcher, Universidad Politecnica de Catalunya,
Internacional de Metodos Numericos en Ingenieria, Barcelona, Spain, (1 rok).

Centre

Podczas stazu pracowalem w zespole zajmuj^cym si? projektem dotycz^cym analizy
konstrukcji budynku oslonowego reaktora atomowego w warunkach cisnienia niszcz^cego
znajduj^cego si? w poblizu Barcelony.
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4.1.3. 1995-1996: Visiting Researcher, Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona,
Spain, Centre Internacional de Metodos Numericos en Ingenieria, (1/2 roku).
W trakcie tego stazu zajmowalem si? procesami tloczenia blach.
4.2. Staze po obronie pracy doktorskiej.
4.2.1. 1999-2001: Lulea University of Technology, Division of Structural Mechanics,
Sweden, (2 lata).
Podczas stazu zajmowalem si? zagadnieniami przeplywu materialow sypkich w ramach
grantu ze Szwedzkiego Komitetu Badari Naukowych (Vetenskapradet) oraz projektami dla
przemyslu z branzy gorniczo-humiczej. Prace byly fmasowane przez Kiruna Mine LKAB i
Danieli Arex, Wlochy.
W trakcie stazu opracowalem trqjwymiarowa^ wersj? programu SILO sluza_ca_ do symulacji
przeplywu materialow sypkich metoda_ elementow skonczonych. W programie nieliniowe
dynamiczne rownanie rownowagi bylo opisane w ukladzie Eulera. Implementowane zostaiy
modele konstytutywne Druckera-Pragera, Mohra-Coulomba z zaokr^glonymi narozami oraz
Williama-Warnkego. Zadanie przeplywu materialu w silosie skladalo si? z trzech kolejny faz,
a mianowicie obliczen statycznych w fazie spr?zystej, fazy pelzania oraz po otwarciu wylotu
silosa fazy plyni?cia
4.3. Praca za granicq po obronie pracy doktorskiej.
4.3.1. (02.10.2002 - 30.09.2005): Pracownik badawczy "research officer", University of
Wales Swansea, School of Engineering, Wielka Brytania.
W okresie tym glowna^ moja^ praca^ byl rozwqj sprz?zonego programu MES do symulacji
procesow odlewania cisnieniowego stopow aluminium w ramach projekru pt. "Squeeze
forming process simulation by the finite element method", ktory byl fundowany przez
Engineering and Physical Research Council oraz GKN Squeezeform. Kierownikiem projektu
byl prof. Roland W. Lewis, FREng, FLSW.
Zajmowalem si? rowniez projektem dotycz^cym zag?szczania proszkow uzywanych w
przemysle farmaceutycznym pt. ,,A Finite Element Simulation of Pharmaceutical Powders"
fmansowanym przez firm? Astra Zeneca, ktorego kierownikiem byl rowniez prof. Roland W.
Lewis. Wspolpracowalem przy rozwoju i implementacji algorytmu adaptacyjnego siatki
metody metody elementow skonczonych z kryterium Zhu-Zienkiewicza w programie
rozwi^zuj^cym dynamiczne rownanie rownowagi metoda^ jawnego calkowania po czasie.
Material byl modelowany jako lepko-spr?zysto-plastyczny (model Perzyny). W dalszym
ci^gu kod ten mial bye wla_czony do programu Metody Elementow Dyskretnych celem
modelowania zachowania pojedynczych ziaren proszku, a zatem uzyskiwania informacji o
wplywie sztywnosci tych ziaren na zachowanie zag?szczanego materialu, co juz nie bylo
moim zadaniem.
4.3.2. (01.10.2005 - 25.06. 2006): Inzynier metody elementow skonczonych ("FEA
engineer"), Curran Ltd., Wielka Brytania.

16

W okresie tym pracowalem nad projektem konstrukcji zawieszenia uzywanego w hamowni
dla silnika odrzutowego do A380 dla firmy Rolls-Royce w Derby. Mqj udzial polegal na
opracowaniu przestrzennego, powlokowego modelu konstrukcji z uwzgl^dnieniem pol^czen
srubowych. Modele byly generowane przy uzyciu programu PATRAN na podstawie modeli
eksportowanych z programu CATIA. Wykonywalem obliczenia cze_stosci i postaci drgan
wlasnych, a takze obliczenia statyczne tej konstrukcji przy uzyciu programu NASTRAN.
Kierownikiem projektu byl prof. Steve J. Hardy. Zal^czylem zaswiadczenie w tej sprawie.
4.3.3. (26.06.2006 - 26.06.2008): Pracownik badawczy w dziedzinie geodynamiki
obliczeniowej "Research Fellow in Computational Geodynamics", University of Leeds,
School of Earth and Environment, Institute of Geophysics and Tectonics, Leeds, Wielka
Brytania.
Braiem udzial w projekcie dotycz^cym modelowania cyklu sejsmicznego pt. "Parallelised
Algorithms for Computing Viscoelastic Deformation in 3D Non-linear Media" fundowanym
przez Engineering and Physical Research Council w Wielkiej Brytanii. Kierownikiem
projektu byl profesor geofizyki Greg Houseman i wspoipracowal nami rowniez profesor
obliczen naukowych Peter K. Jimack. Praca zostala opisana w punkcie dotycz^cym innych
osiajniec. Zala_czylem odpowiednie zaswiadczenie.
4.3.4. (01.08.2008 - 31.12.2009): Pracownik badawczy, Computational Systems Biology,
Department of Computer Science, University of Sheffield, Wielka Brytania.
Pracowalem w ramach grantu "The Epitheliome: computational modelling of epithelial
tissue" fundowanego przez Engineering and Physical Research Council, ktorego
kierownikiem byl prof. Rod Smallwood, FREng, HonFRCP. Zal^czylem zaswiadczenie.
4.3.5. (01.01.2010 - 31.07.2010): "External Visitor" w Department of Computer Science,
University of Sheffield, Wielka Brytania.
W okresie tym pracowalem nad koncepcj^ modelu agentowo-napr^zeniowego wzrostu tkanki
przy uzyciu srodowiska "Flexible Large-scale Agent Modelling Environment (FLAME).
Zal^czylem zaswiadczenie.
/•

5. Dzialalnosc dydaktyczna.
5.1. Dydaktyka przed obrona^ pracy doktorskiej.
5.1.1. Kurs dla doktorantow Politechniki Warszawskiej pt. ,,Metoda elemetow skonczonych",
ktory prowadzilem roku akademickim 1991/1992 (zala_czylem zaswiadczenie).
5.2.2. Praca magisterska.
Konsultowaiem strong numeryczn^ pracy magisterskiej Pana Witolda Goszko pt.
,,Modelowanie piyt i powlok zelbetowych metoda^ elementow skonczonych". Prowadz^cym
prac§ byl dr inz. Zbigniew Kacprzyk. Praca magisterska byla wykonana na Wydziale
Inzynierii L^dowej Politechniki Warszawskiej, 1995.
Link do archiwum: http://wektor.il.pw.edu.pl/%7Ezoi/dydaktyka/dyp2.html
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5.2.3. Podrecznik.
Podr^cznik (4.1) ,,System KAM, cwiczenia metody elementow skoriczonych, podsystem
FEAS/KAM" do cwiczeri z metody elementow skoiiczonych, ktorego jestem wspolautorem,
obejmowal szereg zadan przeznaczonych dla studentow. Zadania te byly przeznaczone do
rozwi^zania przy pomocy systemu FEAS-KAM, ktory byl rozwiniety w Zespole
Oprogramowania Inzynierskiego przy Wydziale Inzynierii L^dowej Politechniki
Warszawskiej pod kierunkiem dr inz. Zbigniewa Kacprzyka. Moim osobistym wkladem bylo
opracowanie nastejmj^cych rozdzialow:
a) 3.2. Drgania wlasne konstrukcji wstepnie obci^zonych (strony 138-175).
b) 5. Nieliniowa analiza statyczna (strony 199-226).
5.2. Dydaktyka po obronie pracy doktorskiej.
5.2.1. Kurs dla studentow ostatniego roku Wydzialu Inzynierii L^dowej PW (Teoria
konstrukcji) ,,Komputerowe wspomaganie projektowania, program Abaqus" (zal^czylem
zaswiadczenie).
5.2.2. Kurs na Studium Doktoranckim IPPT PAN: ,,Wprowadzenie do obliczeri na
komputerach duzej mocy (KDM-HPC) poprzez aplikacje" (semestry zimowe, 2011/2012,
2012/2013). Zal^czylem zaswiadczenie.
5.2.3. Pelnilem funkcje asystenta promotora prac doktorskich. W sprawie punktow (a) i (b)
zal^czylem odpowiednie zaswiadczenia.
a) Luo Chouping ,,Finite Elements Based on the Piece-Wise Linear Weight Functions in
Contact Problems", Lulea Tekniska Universitat, Doctoral Thesis, 2004:46, ISSN: 1402-1544,
ISRN: LTU-DT—04/46--/SE. Promotorem pracy byl prof, dr inz. Marek Klisinski.
Link do archiwum: http://epubl.ltu.se/1402-1544/2004/46/index-en.html
b) Ahmad Rosli "Optimisation of the squeeze forming process", Swansea University, Thesis
(Ph.D.), 2006. Promotorem pracy byl prof. David T. Gethin.
Link do archiwum: https://ifind.swan.ac.uk/discover/Record/528417
Dr Ahmad Rosli otrzymal wyroznienie za artykul na konferencji organizewanej przez
Sheffield Hallam University (R. Ahmad, DT. Gethin, RW. Lewis, EW. Postek, Design
sensitivity of a composite die: casting; pozycja 2.2.13 wykazu prac). Zal^czylem referat
przedstawiany przez Dr Rosli na konferencji 3r M.I.T Conference on Computational Fluid
and Solid Mechanics w Bostonie w 2005 roku (pozycja 2.2.12 wykazu prac).
5.2.4. Bralem udzial w grancie promotorskim pt. ,,Modelowanie nakladkowych, spr^zonych
pol^czen srubowych pod obciqzeniem zmiennym". Doktorantem byl mgr inz. Stanislaw
Wierzbicki. Promotorem jego pracy doktorskiej prof, dr hab. inz. Jan Karczewski. Tytul pracy
doktorskiej: ,,Modelowanie spr^zonych nakladkowych polqczen srubowych z
uwzgl^dnieniem fazy spr^zysto-plastycznej", Warszawa, Politechnika Warszawska, Wydzial
Inzynierii Lqdowej, 1999, pozycja w Bibliotece Glownej Politechniki Warszawskiej:
000047375.
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6. Czlonkostwo w organizacjach zawodowych.
2009-2011 - Biochemical Engineering Subject Group
2007 - akrualnie - American Geophysical Union
2006 - 2009 - European Geophysical Union
1990 - 2001 - Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
1983 - 1989 - Polski Zwi^zek Inzynierow i Technikow Budowlanych
7. Recenzowanie artykulow.
Jestem stalym recenzentem artykulow do International Journal of Advanced Manufacturing
Technology (do tej pory 27 recenzji), a takze okazjonalnie do Journal of Materials Processing
Technology, International Journal for Numerical Methods in Engineering i Journal of
Theoretical and Applied Mechanics.
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