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dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego

i populary zacy jnego o raz wsp 6lpracy migdzynaro d owej
drainil. Eligiusza Witolda Postka
w postgpowaniu habilitacyjnym

l.Podstawa opracowania recenzji

Podstawg opracowan ta r ecenzjr stanowi :
1. Pismo Sekretarza Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN

drhab.rnL. Zbrgniewa Ranachowskiego zdnia 17IV 2014 r. powoluj4cesigna
decyzjg Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w przekazanej Dyrektorowi IPPT PAN w
piSmie z dniaT III2014 r. i powoluj4c4 mnie narecenzenta w postepowaniu
habilitacyjnym dra inZ. Eligiusza Postka

2. Dokumenty przygotowane przez Habilitanta
3. Ustawa z dma 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz. U, Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. 22005 r. w
764 ,po2 .13651

4 . Rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 1 .09 .2011 w sprawie
kryteri6w oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz.U. nr 796, poz. 1165).

Tytul osi4gnigcia naukowo-b adawczego przedstawionego do oceny brzmt:

Modelowunie numeryczne problemdw sprzghonych wraz z purulelizacjq

Jest to cykl szeSciu publikacji:

A1. E. Postek, Concept of an agent-stress model of atissue, Technische Mechanik,32, pp.518-
529,2012.
42. EW. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, Finite element modelling of the squeeze casting
process, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 78,3-4, pp. 325-
355 ,  2008 .
A3. RW. Lewis, EW. Postek, ZQ.Han, DT. Gethin, A finite element model of the squeeze
casting process, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 16, pp.
539-572,2006.



44. 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.
,{5. J. Rojek, OC. Zienkiewrcz, E. Onate, E. Postek, Advances in FE explicit formulation for
simulation of metalforming processes, Journal of Materials Processing Technology, vol. 119lI-3,
pp. 4I-47 , December, 200I.
,4.6. 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.

2. Sylwetka Kandydata
Mgr rnL. Eligiusz Postek urodzll sig w 1956 r.; ukoticzyl studia naWydziale Inzynierii L4dowej
Politechniki Warszawskiej w specjalnoSci Konstrukcje Budowlane i Inzynierskie, specjalizacja:
Teoria Konstrukcji. Pracg magistersk4 pt.
St ate czno ! t lcr at owni c prz e s tr ze nnych
obronil w 1980 r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Gomuliriskiego.

Od roku i981 do1988 Kandydatbyl zatrudniony jako asystent a nastgpnie starszy asystent w
Pracowni Konstrukcji Metalowychw Zakladzie Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie. Bral udzial. w pracach eksperckich dotyczEcych budownictwa.
Od roku 1989 do 1998 Kandydat pracowal jako starszy programista (na ll2 etatu) w OSrodku
Metod Komputerowych na Wydziale Inzynierii L4dowej w Politechnice Warszawskiej, W6wczas
oSrodek ten pracowal nad systemem komputerowej analizy konstrukcji FEAS; Eligiusz Postek
nalelal do zespolu, kt6ry ten system stworzyL. JednoczeSnie, od 1990 r. Kandydat pracuje w
IPPT PAN w Zakladzie Metod Komputerolvych i jest sluchaczem studi6w doktoranckich IPPT
PAN w latach 1989-1993. Pracg doktorsk4:
Numeryczna analiza wrazliwoici na parametry projektowe du2ych nieliniowych uklad6w
konstrukcyjnych
obronil w roku 1997 przed Rada Naukow4 IPPT. Promotorem byl prof. Michal Kleiber a
recenzentami: profesorowie: Andrzej Garstecki i Stefan Jendo.
Od roku 2004I{andydat pracuje w IPPT PAN na stanowisku adiunkta, zpruetwEna staz od X
2002 do IX 2005 na uniwersytecie w Walii : University of Wales, Swansea, School of
Engineering, Jest tamzaangahowany w prace w ramach grantu :
Squeeze forming process simulation by the finite element method
finansowanego przez Engineering and Physical Research Council; kierownikiem grantu jest prof.
Roland W.Lewis. Kandydat pracuje tam nad kodem programu do symulacji proces6w odlewania
ciSnieniowego stop6w aluminium.
Od X 2005 do YI2006 Kandydat jest konsultantem firmy Curan Ltd i jest jednoczeSnie
zaangaaowany w prace w grancie KBN zwi4zanym z projektem EU Modern Composite Materials
Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and
Experimental Verification" -MCMACM. Dr Postek braludzial w projektowaniu zawiesia silnika
odrzutowego samolotu Airbus ,A.380.
W latach 2006 -2008 dr Postek jest zaangalowany w prace nad grantem badawczymw dziedzinre
geodynamiki obliczeniowej: "Parallelised Algorithms for Computing Viscoelastic Deformation in
3D Non-linear Media" na Uniwersytecie w Leeds, School of Earth and Environment, Institute of
Geophysics and Tectonics, pod kierunkiem prof. G. Housemana. Wykonal tam czES(, pracy
programistycznej dotycz4cej zr6wnoleglenia programu MES do symulacji cyklu sejsmicznego.



W latach 2008 -2009 dr Postek pracuje w grupie badawczej Computational Systems Biology,
Department of Computer Science, University of Sheffield. Jest jednym z wykonawc6w grantu:
"The Epitheliome: computational modelling of epithelial tissue" zleconego przezrcdq:
Engineering and Physical Research Council. Dr Postek opracowal tam program kt6ry modeluje
naprghenra w tkankach zuwzglgdnieniem wzrostu lub zanikania kom6rek.

Od stycznia do kofrca lipca 2010 Kandydat przebywa na Uniwersytecie w Sheffield w Zaldadzie:
Department of Computer Science, gdziepracuje nad tematyk4 numeryczhego modelowania cyklu
kom6rkowego w celu szacowanianaprgheri w tkankach.

Odpaldziernika 2010 I(andydat pracuje nieprzerwaniew Zakladzie Metod I(omputerowych,
IPPT PAN. I(ontynuuje badania rczpoczgte w Sheffreld, dotycz4ce rozrostu tkanek z
uwzglgdnieniem cyklu kom6rkowego. JednoczeSnie jest czlonkiem zespolu, kt6ry zajmuje sig
modelowaniem cienkichrezonatorow piezoelektrycznych. Ponadto brerue udzial w pracach nad
projektem ,,Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych
kierunkow biologii i medycyny".

Kandydat jest jednym z wykladowc6w na Studium Doktoranckim w IPPT PAN.

Kandydat zdobyw aL do Swi adczenia zawo dowe na nastgpuj 4cych stazach zagr aniczny ch'.

Dwuletni pobyt (1999-2001) w Lulea University of Technology, Division of Structural
Mechanics. Kandydat pracowal pod kierunkiem S.p. prof. Marka Klisiriskiego nad zagadnieniami
przepLyv,rumateriat6w sypkich. Ponadto braludziaL w projektach dotyczqcych geotechniki na
zlecenie kopalni w I(irunie (LKAB) i Danieli Arex, Wlochy.

P6hoczny pobyt (1995-1996) na Politechnice w Katalonii (Universidad Politecnica de Catalunya,
Barcelona), gdzie Kandydat zajmowal sig modelowaniem numerycznym procesu tl.oczema blach.
Roczny pobyt (1993-1994) na tej samej uczelni. Temat badat'r obejmowatr szacowanie ciSnienia
niszczqcego budynek oslonowy jednego z reaktor6w j4drowych w Hiszpanii.

Dr Eligiusz Postek jest autorem lub wsp6lautorem 11 artykul6w w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej:
Internqtional Journal of Numerical Methodsfor Heat and Fluid Flow
Co mputational Mat er i al s S cienc e
Materials Science and Engineering A: Structural
Journal of Materials Processing Technology
International Journal for Numerical Methods in Engineering
Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Dr Eligiusz Postek jest wsp6lautorem
6 artykul6w w czasopismach spoza listy filadelfrjskiej o zasiggu miEdzynarodowym:
Technische Mechanik
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
Archives of Civil Engineering
Botswana Journal of Technology
otaz:
9. artykul6w w jgzyku polskim w periodykach:

Przeglqd Mechaniczny, Inlynieria i Budownictwo, Metody Komputerowe w Inzynierii
Lqdowej



4. rozdzialow w monogrufrach
42. arIykril6w w materialach konferencyj nych
1 patentu
9. raport6w badawczych w ramach projekt6w naukowo-badawczych i kontrakt6w

Pov'ryZsze dane Swiadcz4 o duZej aktywnoSci Kandydata, jego pracowitoSci, kompetencji i
zdolnoSci do pracy zespolowej. Dorobek Kandydata byl publikowany w wysoko notowanych
periodykach ( np. w periodyku, zaNohonym przez Olgierda Zienkiewrcza: International Journal
for Numerical Methods in Engineering) a wSr6d wsp6lautor6w publikacji odnajdujemy wybitne
postacie nauki Swiatowej.

Jako autor wielu znaczEcych publikacji dr Postek wykonuje recenzje artykul6w skladanych do
redakcji powaznych periodyk6w, m.in. do Journal of Materials Processing Technology,
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, International Journal for
Numerical Methods in Engineering, Journal of Theoretical and Applied Mechanics.

Kandydat naIe?y do wyr6zniaj1cych sig pracownik6w IPPT PAN.
Wyrazemjego aktywnej postawy s4 liczne nagrody, m.in. nagroda za najlepszy artykul w roku
2006 (z RW. Lewis, DT. Gethin and ZQ. Han, por.[A3]), jest to nagroda nadawana przez
Emerald Publishing House.
Ponadto Kandydat otrzymaL:
-nagrodg Rektora Politechniki Warszawskiej za prac1 naukow4 w 7999 r.,
-Stypendium Fulbrighta w USA (na pol roku), 1987.
- dwa wyr6znienia PZITB,l98l za pracA zespolow4 w ITB
(wspolnie zzespolem doc. T. Nawrota).

Zyciorys Kandydata iiwiadczy o pracowitoSci, d4zeniu do wysokiego stopnia kompetencji w
kazdej dziedzinie dziaNalnoSci: inzynierskiej, naukowej i dydaktycznej. Na pewno dule znaczenie
miaty dla rozwoju osobowoSci Kandydata okresy pracy za granicq w silnych oSrodkach
naukowych Europy.

3. Om6wienie dorobku naukowo-badawczego dr. Eligiusza Postka, nie objgtego zakresem
osi4gnigcia habilitacyj nego

Kandydat ma znaczqcy dorobek naukowy i ekspercki. Prace naukowe nie objgte zakresem
osi4gnigcia habilitacyjnego obejmuj4 nastgpujqce zagadnienia mechaniki cial odksztalcalnych i
konstrukcji:

a. Teoria i metody numeryczne wraZliwoSci
Na uwagg szczegolme zasluguje czgsto cytowana praca:

M.Kleiber, T.D.Hien, E.Postek, Incremental finite element sensitivity analysis for nonlinear
mechanics aplications, Int. J. for Numer.Meth. Eng. 37 (199 4) 329 I -33 08

oraz publikacje:

E. Postek, A. Siemaszko, M. Kleiber, Reliability study of a containment shell, pp. 179-203,1,40,
2002, Journal of Theoretical and Applied Mechanics.

E. Postek, M. I{eiber, NiezawodnoS6 duzych nieliniowych uklad6w konstrukcyjnych - wybrane
studium, P rzeglqd Mechaniczfry, 5, str. 32-37, 2002.



Autorzy stosuj4 metodg niezawodnoSci pierwszego rzgdu (First Order Reliability Method). W
celu obliczenia wskaZnika niezawodnoSci Autorzy opracowali metody numeryczne obhczania
pochodnych charakterystyk pracy konstrukcji po wybranych parametrach projektowych.

b. Mechanika kompozyt6w

Jednotematyczny cykl publikacjr dotycz4cy modelowania numerycznego cech mechanicznych
ko m 6 rek rcpr e zentatywnych ko mp o zyt6 w c er amic znych :

T. Sadowski, E. Postek, SJ. Hardy, Modelowanie polikrystalicznej ceramiki'z warstwami
migdzyziarnowymi w stanach jednoosiowego rozci4gania, Eksploatacja i niezawodnoS6, 4, str.
l9-82,2004,.

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, 7, 46-63, 2005.

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.

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 .

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

c. Konstrukcje metalowe

Publikacje:

M. GiZejowski, E. Postek, Modelowanie zachowania ram stalowych zwEzlami
polsztywnymi, ln?ynieria i Budownictwo, 1 1, pp. 645 -65 1, 1999.

M. GiZejowski, J. Karczewski, E. Postek, Badania ramprzestrzennychzwgzlami p6lsztywnymi -
doswiadczalna weryfikacja modeli teoretycznych, InZynieria i Budownictwo, 8, pp. 433-439,
2000.

podejmuj4 waLne zagadnienie szacowania sztywnoSci wgzlow podatnych konstrukcji stalowych.

d. Konstrukcjezluzami

Praca:

M, Janas, J. Sok6t-Supe1, E. Postek, Arching action in slackened structures, Foundations of Civil
and Environmental Engineering, Politechnika Poznafska, 1, pp. 97 -1 09,2002

Rozszerza koncepcjg s.p. prof. Andrzeja Gawgckiego na konstrukcje plytowe.



Wszystkie wymienione wyLej publikacje powstaly wsp6lnie z v'rybitnymi przedstawicielami
nauki polskiej i jako takie zasluguj4 na uwagg. Oceniam ze dorobek Kandydata nie objgty
zakresem o si4gni gcia habilitacyj ne go j est bar dzo wartoSciowy.

4. Recerrzja osi4gnigcia naukowo-badawczego przedlo2onego jako osi4gnigcie habilitacyjne

Publikacja [,{6] wsp6Ina z J.Rojkiem i E.Onate dotyczy modelowania procesu wytwaruania
wyrob6w z blach metod4 obrobki plastycznej. CzgS(, pierwsza pracy (p.2) dotyczy procesu
tloczenia blach bezuwzglEdnienia efekt6w termicznych. f,adame polega narozwrqzaniu r6wnaf
ruchu, w kt6rych sily tlumienia, sily bezwladnoSci i obci4zenie s4 w r6wnowadze dynamicznej.
W r6wnaniach nie wystgpuje czlon liniowo sprgzysty, tak wigc poszukiwane jest pole prgdko6ci.
Zwiyzki konstytutywne przyjEto zgodnie z prawem hiposprg2ystoSci, w kt6rym przyrosty
naprElenia sQ obliczane formul4 Zaremby-Jaumanna. Warunki plastycznoSci przyjEto z
uwzglEdnieniem anizotropii. Zdeformowana blacha ma tendencjg do sprgzystego odskoku, co
zaburza jej ksztalt. Rol4 projektanta jest takie opracowanie procesu tLoczema aby ksztalt po
sprgzystym odskoku nie odbiegal. zbyt daleko od ksztaltu docelowego. Okazuje sig jednak, ze
proces przyjmowania ksztaltu po sprgZystym odskoku jest trudny do komputerowego
modelowania, gdyZjest to znacznie dlulszy proces niZ proces tLoczenia. Autorzy proponuj4 aby
ten proces odskoku modelowad metod4 niejawn4, kt6ra nie narzuca restryktywnego warunku na
dlugoS6 kroku przyrostowego po czasie. Analiza stanu odskoku jest niezwykle cenna, gdyL
dostarcza informacji na temat wartoSci i rozkladu naprEhefi resztkowych w utworzonym profilu
cienkoSciennym.

Motywem przewodnim prac 4.1-4'6 jest programowanie r6wnolegle. Osi4gnigciem Kandydata
jest opracowanie w pracy [4.6] wielow4tkowego procesu obliczef w etapie rozwrqzywania
uktradu r6wnari ruchu z caNkowaniem jawnym.

Druga czg(ic pracy [,{6], od p. 5, rozszerza opis na zjawiska termiczne towarzysz4ce procesowi
tloczenia blach. R6wnolegle z r6wnaniami ruchu trzeba rozwrqzywa6 r6wnania przewodnictwa
cieplnego. Rozwahane zadanie termo-sprgzysto-plastycznoSci jest sprzgzone i przez to zlolone
obliczeniowo. Autorzy pracy [,4.6] stosuj4 do opisu deformacji dekompozycjE multyplikatywn4
(wzor 15) a do opisu uplastycznienia -stowarzyszone prawo plynigcia (26). Warunek
plastyczno3ci zaleLy jawnie od temperatury, por.(28). Opracowany kod numeryczny wzbogacll
program STAMPACK, kt6ry jest wspolnym dzielem IPPT i CIMNE, m.in. dzigki udziale
Kandydata. Otrzymane wyniki potwierdzaj4 poprawnoSd przyjEtego modelowania
numerycznego.

Kolejna praca lA5] stanowr rozszerzenre pracy [A6] na ksztaltowanie cial tr6jwymiarowych
metodami obr6bki plastycznej, m.in. przez kucie. W poprzedniej pracy dotycz4cej ksztaltowania
blach uzyto element6w powlokowych BST (Onatego i Cervery) z transwersalnymi stopniami
swobody. W pracy [A5] uzyto element6w tr6jwymiarowych lub tr6jk4tnych - gdy ujgcie bylo
obrotowo-symetryczne. Podobnie jak w [A6] stosuje sig diagonaltzacjE macieruy mas, kt6ra
poprzedza tworzenie schematu jawnego calkowania r6wnan po czasie. Przedmiotem anahzy
numerycznej s4 r6wnania Stokesarzqdzqce polem prgdkoSci i polem ciSnienia, por. (26,27). W
umiejEtny spos6b dokonano dyskretyzacji tych r6wnari do postaci (35), kt6ra daje wyniki wolne
od blokady towarzysz1cej warunkowi niesciSliwoSci. ZasNug1 Kandydata jest m.in. opracowanie
poprawnych aproksymacji p61 prgdkoSci (wielomiany 2 rzEdu) i pola ciSnienia (wielomiany 1
rzEdu) w zadaniachprzestrzennych z elementami czworoSciennymi. Okazuje sig, ze u?ycie takich
samych aproksymacji daje blgdne wyniki, por. rys.2a-2e.



Inne metody numeryczne procesutloczenra pod ciSnientem,Lqczme z opisem przemiany zfazy
ciektej w fazg stat4 (dalej nazywanego solidyfikacjq) zaproponowano w pracy [A4] wsp6lnej z
Lewisem, Gethinem i Ransingiem. Przedmiotem analizy numerycznej jest uklad r6wnari zlo2ony
z: a) r6wnania przewodnictwa ciepla z warunkami Dirichlet i Robina (mylnie nazwanymi
warunkami Neumanna), b) r6wnari ruchu oSrodka w zakresie duzych deformacji, z
uwzglgdnieniem obecnoSci naprgzef wstgpnych (pierwszy czLon w (28))przy za(oheniu prawa
lepkoplastycznoSci w ujgciu Perzyny (30). R6wnaniaprzewodnictwa zapisano zapomocEfunkcji
entalpii, a jq zalehnoSd od temperatury przyjgto jako funkcj g ciqglE odcinkami liniow4, zgodnie z
wynikami doSwiadczefr, por. rys.l. Ten sam rysunek pokazttle, jak przyjEto zalelnoS(,
wsp6lczynnika rozszerzalnoSci cieplnej od temperatury. Wykresy te maj4 miejsca niegladkoSci
tam, gdzie temperatura okreSla przejScia fazowe metalu. Zatem podjgty temat jest bardzo
ambitny- celem pracy jest jednoznaczny opis pol termicznych i mechanicznych przy obecnoSci
przejfi(, fazowych..

Prace lA2, A3l maj4 wiele punkt6w wsp6lnych, bQd? wigc om6wione Lqcznie. Celem tych prac
jest numeryczne modelowanie zjawisk termomechanicznych w procesie odlewania
ciSnieniowego. Podobnie jak w pracy [A4] wprowadzono entalpig jako now4 zmienn1, aby
latwiej opisai przemianE fazy cieklej w fazE stal4. Proces napelniania formy jest opisany
r6wnaniami Naviera -Stokesa (model nieSciSliwej cieczy newtonowskiej). Ten etap wykonano
metod4 Lewisa i Ravindrana. Zjawrska mechaniczne opisano tak jak w pracy [A4]. NowoSci4
pracy [A3] jest numeryczne modelowanie fawiska przejScia fazowego z fazy cieklej w fazg
stal4. Nowymi zmiennymi s4 ggstoSci frakcji: dendrytycznej i eutektycznej. Te pola podlegaj4
dw6m niezaleLnym prawom ewolucji (por.(40) w [A3]), kt6re lqcznie z prawem zmienno5ci
wielko6ci ziaren (por. (41) w tA3l) kompletuj4 sformulowanie. Recenzent mohe tylko
potwierdzi6 trafnoSi decyzji o nagrodzeniu pracy lA3l przez Emerald Publishing House.

W pracy [A2] om6wiono dodatkowo procedurg obliczeri r6wnoleglych metod4 naprzemiennq
(por. rys.2). Obie prace dostarczal4 bogatego materialu z wynikami symulacji procesu odlewania.
Przedstawiono m.in. rozklady frakcji dendrfiycznej i eutektycznej.

Najnowsza praca [A1] dotyczy modelowania cyklu kom6rkowego w organizmach Zywych
(roSlinach i zwieruEtach). Autor wprowadza pojgcie czynnika wplywu T (ang: agent) ktory
modyfikuje modul opisuj4cy zjawrska mechamczne M, Zachowame siE kom6rki w czasie jest
modelowane cyklem naprzemiennym, jak na rys. 1. Celem publikacji [A1] jest opis
przeksztalcenia sig kom6rek oruz pojawienia sig tzw. rezerwuar6w tkankowych, por. rys. 3.
Autor jest wsp6ltw6rc4 programu FLAME, kt6ry modeluje takie zjawiska oraz tworzenie sig
kolonii kom6rek z kom6rek macierzystych. W pracy [A1] proponowany jest cykl kom6rkowy
generowany przez stan naprgzeri wstgpnych. Opis ten nie jest ani ciqgly ani dyskretny; w
szczeg6lnoSci - nie nawr4zuje bezpoSrednio do idei metody element6w dyskretnych.
Rozpatrywane uklady cial z rys.5 s4 odksztalcalne. Kom6rka macierzysta jest modelowana
ukladem prgtowym typu tensegrity w ksztalcie dwudziestoScianu, w kt6rym, jak moana
interpretowad, prgty Sciskane s4 zwiEzane ukladem wstgpnie naci4gnigtych kabli. Zatem
kom6rka jest utrzymywana w r6wnowadze tylko dzigki obecnym naprgZeniom wstgpnym.
PrzyjEta metoda zezwolila na modelowanie efekt6w zadrapania nask6rka i nacigcia
chirurgicznego. Praca [A1] nie wyczerpuje podjgtych temat6w; naleay przypuszcza|, 2e Autor
przedstawi wkr6tce jej rozwinigcie.

Cecha wsp6ln4 prac [A1-,4.6] jest pr6ba opisu zjawisk, kt6re zmieniaj4 sig w czasie i w kt6rych
pola o r62nej naturze wzajemnie wplywaj4 na siebie. W kilku zupelnie rcZnych zagadnieniach
tajemnic4 stabilnej r6wnowagi lub stabilnego ruchu jest obecnoSi naprgzefi wstgpnych.
Omawiane prace [A1-,46] s4 ambitne, dotycz4 zagadnieh wykraczajqcych poza mechanikg cial



odksztalcalnych. Mozna wyrazil nadziejE, 2e praca [A1] bEdzie mtaNa zastosowanie w

medycynie, np. dostarczy metod hamowania rozrodu kom6rek rakowych lub stymulowania
wzrostu tkanek w celu walki z chorob4. Niestety, jestte? niebezpieczefstwo, 2etapraca pomoze

w produkcji nowej broni biologicznej. Zatwahmy jeszcze, ze metody dotycz4ce biologii
przenosz1 sig na socjobiologig, mog4 wiEc znalehc zastosowanie w sterowaniu spolecznoSci4
ludzkq.

Prace [A1-46] s4 zredagowane w spos6b inZynierski i nie mog4 by6l.aXwo przeformulowane do
postaci, jakiej oczekuje sig od prac publikowanych w periodykach teoretycznych, takich jak

Numerische Mathematik. Podobnie jak w pracach redagowanych przez frzyk6w, nie ma tu

dbaloSci o poprawnoSd zapis6w matematycznych. Podawane wzory s4: czgsto symboliczne,
Autorzy zaldadajq, 2e czytelnik sam te wzory doprowadzi do porz4dku. Przykladowo, calki

nieoznaczone w (13) w [A ] nie definiuj4 entalpii H poprawnie a drugi ze wzor6w (22) w lAal
nie definiuj e macrcrzy tylko warto5ci operatora A na przyroScie u'. Zdumienie budz4 dwie kropki

nad wektorem r w (i) w lA6], czyli juZ w pierwszym wzorze jaki pojawia sig w tej pracy, we

Wstgpie, odnajdujemy bN4d drukarski, kt6ry sugeruje,2e sila tlumi4ca ruch jest proporcjonalna do
przyspieszenia i od razu to oznacza) 2e macierze M i D mozna zlqczy1 w jedn4 macierz. Dalei

dostrzegamy brak operacji + w waznym wzorze (6). Takie blgdy drukarskie nie powinny sig
pojawii, zwalywszy, 2e jedna 2le napisana linia kodu numerycznego mohe decydowa6 o
poprawnoSci wszystkich wynik6w, co niejawnie sugeruje, 2e Afiorzy powinni byt takhe

wyczuleni na drobne blgdy w tekScie.
OczywiScie te uwagi redakcyjne nie zmieniajqbardzo dobrej opinii o recenzowanych pracach

[A1-A6].

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy migdrynarodowej

Kandydat bylzaangaaowany w liczne zadaniadydaktycznenaWydzialelnZynierii L4dowej PW

orazw IPPT PAN. Prowadzil w latach 1990. kurs dla student6w Teorii Konstrukcji na Wydziale

In?ynierri L4dowej PW, dotyc z4cy komputerowe go wspomagania proj ektowania z uLy ciem
programu ABAQUS. Ponadto prowadzr\ kurs dla doktorant6w WIL PW na temat metody
element6w skoriczonych. Na Studium Doktoranckim IPPT PAN prowadziLwielokrotnie kurs pt

,,Wprowadzenie do obliczef na komputerach duzej mocy (KDM-HPC) poprzez aplikacje".

Kandydat jest zaangaaowany we wsp6lpracE mrgdzynarodow4 z kilkoma oSrodkami naukowymi
w Europie. Szczeg6lowe informacje na temat Jego pobyt6w zagranicznych zostaLy podane w p.2

tej recenzji. Dr Postek przyczynil. sig do ciqglej wsp6lpracy IPPT PAN z :
Uniwersytetem Walii, Swansea, School of Engineering,
Uniwersytetem w Leeds, School of Earlh and Environment, Institute of Geophysics and

Tectonics,
Uniwersytetem w Sheffield, Department of Computer Science,
Uniwersytetem w Lulea, Szwecja (gdy pracowaN tam przedwczesnie zmarly prof. Marek

Klisiriski),
Uniwersytetem w Katalonii (Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona),



5. Wniosek kor{cowy

Dorobek Kandydata Swiadczy o jego kompetencji w numerycznym modelowanru zloAonych
zjawisk termodynamiki, mechaniki kompozyt6w, mechaniki oSrodk6w ziarnistych, zjawisk
biologicznych (wzrost tkanek), geomechanicznych (tektonika, cykle sejsmiczne), w anahzie
wrazliwoSci i teorii niezawodnoSci.

Z calym przekonaniem stwierdzam, 2e rczwalane osi4gnigcie habilitacyjne dra inl. Eligiusza
Postka jest wartoSciowym wkladem do nauki, a Kandydat spelnil wszystkie wymagania
sformulowane w:
Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki lDz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.Dz.U.22005 r. nr 164,poz. 13651
otazw
Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 1.09.2011 w sprawie kryteri6w
oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. m 196,
poz. 1165)

w stosunku do kandydat6w ubiegaj4cych sig o stopief naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyphme Mechanika.

Prof.dr hab. inz. Tomasz Lewiriski


