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Ocenaosiqgnig6naukowych
dr. in2.EligiuszaPostka
ubiegajqcegosiq o stopiefidoktorahabilitowanego
w zwi4zku
z postgpowaniemhabilitacyjnymprowadzonymw Instytucie
PodstawowychProblemowTechnikiPANw Warszawie.

Przedmiotem
niniejszej
ocenys4 osiqgnigcia,
kt6rezgodniez Ustawqo stopniach
naukowychi tytule naukowymotaz o stopniachi tytulew zakresiesztukiz dnia
zmianami)oraz Rozporzqdzeniem
14 marca2003 (z p62niejszymi
MinistraNaukii
z dnia 1 wrzeSnia
2011r.w sprawiekryteriowocenyosiqgnigc
Szkolnictwa\Nylszego
podstawg
osobyubiegajqcej
sig o nadaniestopniadoktorahabilitowanego,
stanowiq
do ubieganiasie przez dr. inZ. EligiuszaPostkao stopiennaukowydoktora
habilitowanego
w dyscyplinie
Mechanika.

Podstawa form alno-p rawna oceny
Podstawg do opracowanianiniejszej recenzji stanowi umowa o dzielo
Nr 90/D/190012014
zawartaw dniu 17.04.2014
w WarszawiepomigdzyInstytutem
ptzez
Podstawowych
Problem6wTechnikiPAN (Zamawiajqcy)
reprezentowanym
prof. IPPT PAN oraz dr hab. inZ. Piotra
dr. hab. in2. JanuszaSzczepafskiego,
prof.IPPTPAN,a prof.dr. hab.inz.Tadeuszem
(Wykonawca)
Kowalczyka,
NiezgodE
zatrudnionym
w Wojskowej
AkademiiTechnicznej
na WydzialeMechanicznym,
ktorej
jest
przedmiotem Ocenadorobkuhabilitacyjnego
dr.inz.Eligiusza
Postka.
Recenzentowi,
w celu sporzqdzeniaoceny przekazanonastqpujqcedokumenty
formalne:
1. wniosekhabilitanta.
2. zyciorys,
3. daneosobowe,
4. kopiadyplomu
doktorskiego,
jgzykupolskimiangielskim,
5. autoreferatw
pracwjgzykupolskimiangielskim,
6. v,tykaz
7. spiszawarto6ci
katalogu.

ll.

Charakterystykasylwetki zawodowej Kandydata

Dr, inz. EligiuszPostek studia wyZszeukoriczytw 1980 roku na Wydziale
w Warszawiei uzyskaltytuN
zawodowy
Warszawskiej
Inzynierii
LqdowejPolitechniki
pt.
podstawie
pracy
magisterskiej
na
obronionej
magistrainzynierabudownictwa
kratownicprzestrzennych".
,,Stateczno56
w dyscypliniebudownictwo
Kandydat
Stopierinaukowydoktoranauk technicznych
analizawrazliwo6ci
zatytulowanej
uzyskatpo obroniepracydoktorskiej
,,Numeryczna
Praca
w 1997w IPPT
duzychnieliniowych
uklad6wkonstrukcyjnych", bytaobroniona
tej pracybyl prof.dr hab.inz.MichalKleiber.
PAN,a promotorem
Dr inz, Postekpo ukoriczeniustudi6wwyZszychpoczqtkowobyt zatrudniony
w lnstytucieTechniki Budowlanejw Zakladzie KonstrukcjiBudowlanychna
asystentai starszegoasystenta.Nastgpnieod stycznia
konstruktora,
stanowiskach:
pracowalna WydzialeInzynierii
LqdowejPolitechniki
1989roku do stycznia,1999
Warszawskiejw wymiarze 112 etatu jako st. programistaw O5rodkuMetod
Komputerowych.
w Zakladzie
MetodKomputerowych,
Habilitant
zostalzatrudniony
Od 01,10.1990
lnstytutu PodstawowychProblem6w Techniki PAN, gdzie z przerwami
spowodowanymiJego dzialalno6ciqw zagranicznychoSrodkachnaukowych
(od V|.1998do V|1.2010)pracujedo dzisiaj,poczqtkowona etacie adiunkta
(do31.12.2012),
starszego
specjalisty.
a nastqpnie
naukowo-badawczych
Habilitantzaczfl
oSrodkach
DzialalnoSc
w zagranicznych
wLulea TekniskaUniversitatw Szwecjiw czerucu 1998 roku jako ,,visiting
researcher."
przeplywumateriaNow
sypkichw
PodczasstaZu zajmowalsiq zagadnieniami
oraz
KomitetuBadafiNaukowych(Vetenskapradet)
ramachgrantuze Szwedzkiego
przez
projektami
Pracebytyfinansowane
dla przemysluz bran?yg6rniczo-hutniczej.
KirunaMineLKAB
jak:
pracowalw takicho6rodkach
Nastgpnie
. University
Walia,WielkaBrytania,
of WalesSwansea,
Schoolof Engineering,

- rx.2005)
(x.2002

W okresiepobytu uczestniczyl
w opracowaniui realizaqiprogramuMES do
stop6w aluminium.Zajmowalsie
symulacjiproces6wodlewaniaci6nieniowego
r6wniezprojektemdotyczqcymzageszczaniaproszk6wstosowanychw przemySle
farmaceutycznym.
Wsp6tpracowal
tak2e przy rozwojui implementacji
algorytmu
z kryteriumZhu-Zienkiewicza
adaptacyjnego
siatkimetodyelement6wskoriczonych
w programierozwiqzujqcym
dynamicznerownanier6wnowagimetod4jawnego
po czasie.
calkowania
.

(X.2005-Vl.2006)
CurranLtd.,WielkaBrytania

W tym okresie pracowalnad projektemkonstrukcjizawieszeniauzywanego
w hamownidla silnikaodrzutowego
do 4380 dla firmyRolls-Royce
w Derby.Jego
pracach
polegal
przestrzennego,
powlokowego
udzialw
na opracowaniu
modelu
konstrukcji z uwzglqd
nieniem poNqczefi
Srubowych.

.

University
of Leeds,Schoolof Earthand Environment,
lnstitute
of Geophysics
andTectonics,
(V|.2006V1.2008)
Leeds,WielkaBrytania,

Bral udzial w projekciedotyczqcymmodelowaniacyklu sejsmicznegopt.
"Parallelised
Algorithms
for Computing
Viscoelastic
Deformation
in 3D Non-linear
przezEngineering
Media"ufundowanym
and PhysicalResearchCouncilw Wielkiej
Brytanii.
o University
of Sheffield,Department
of ComputerScience,WielkaBrytania,
- vil.2010)
(vilr.2008
Poczqtkowopracowatw ramach grantu "The Epitheliome:computational
modellingof epithelialtissue" fundowanegoptzez Engineeringand Physical
ResearchCouncil,a nastgpnie(od 2010 roku) pracowalnad koncepcjqmodelu
agentowo-naprezeniowego
wzrostutkankiprzy u?yciuSrodowiska
"FlexibleLarge(FLAME).
scaleAgentModelling
Environment

ilt.

CharakterystykaosiqgniqcianaukowegoHabilitanta

Przedstawione
do oceny przez dr. in2. Postkaosiqgnigcienaukowebgdqce
podstawqdo ubieganiasie o stopief doktora habilitowanego
w dyscyplinie
Mechanika
stanowizbi6r6 pracwybranych
spoSrod
caloSci
dorobkupublikacyjnego.
jest
jednotematycznych
publikacji pod wspolnym tytutem
Zbi6r ten
cyklem
problem6w
numeryczne
sprzezonych
wraz z paralelizacjq'.
Moznaje
,,Modelowanie
wymieni6
w kolejno6ci
chronologicznej:
1) A.1 - J. Rojek,E. Onate,E. Postek,Applicationof explicitFE codes
to simulationof sheetand bulk metalformingprocesses,Journalof
MaterialProcessingTechnology,
vol. 80-81,pp. 620-627,lggg
W artykule przedstawiononowy model konstytutywnydla zagadnieri
termomechanicznych
otaz jego zastosowaniew opracowanympzez autorow
programukomputerowego
Stampackdo symulacjiproces6wksztaltowania
metali
takichjak kuciei tloczenie
blach.
Zagadnieniemnowym bylo przyjgciestosowanejdo tej pory dla problem6w
quasi-statycznych
funkcji plastycznoSci
uwzglgdniajEcej
nie tylko wzmocnienie
jego
materialu,
ale r6wnieZ
oslabienie
spowodowane
wzrostemtemperatury.
Habilitantdeklarujg,ze jego wkladembyto opracowaniekoncepcjirozwinigcia
programu Stampack na problemy termomechaniczne,
w tym rozwinigcie
rozwahanego
modelukonstytutywnego
na zagadnienia
oslabienia
termicznego
wraz
programie.
z jegoimplementacjqw
2) A.2 'J. Rojek,OC.Zienkiewicz,E.
Onate,E. PostekAdvancesin FE
explicitformulationfor simulationof metalformingprocesses,
Journalof MaterialsProcessingTechnology,
vol. 1 1gl1-9,pp.41-47,
December,2001.
W pracy przedstawiona
zostalanowa wersja programuStampack,opartana
opracowanymalgorytmiewykorzystujqcym
sformulowaniajawnego caNkowania

w ujqciu
nieliniowego
r6wnaniaruchudla proces6wkszta{towania
czg6cimetalowych
ktorewykorzystuje
r6wnieZnowymodelzwiqzkukonstytutywnego
tr6jwymiarowym,
dlazagadniefi
termomechanicznych.
programuStampackna
Gt6wnymosiqgniqciemHabilitantabylo rozszerzenie
zagadnienia tr6jwymiarowe dla problem6w kucia przy wykorzystaniu
naprzemiennego
schematucalkowania
r6wnafisprzqzonych.
3) A.3 - E. Postek,RW. Lewis,DT. Gethin,RS. Rahsing,Influenceof
initial stresses on the cast behaviour during squeeze forming
processes, Journal of Materials Processing Technology, 159,
338-346,2005.
wplywu naprqZeniapocz4tkowegona
Celem artykulu byto przedstawienie
ciSnieniowego.
Ze wzglgduna to, 2e
zachowanie
sig odlew6wpodczasodlewania
wymagalorozwiqzanianieliniowego
zadaniejest niestacjonarne
to jego rozwiqzanie
orazr6wnaniaprzewodnictwa
r6wnaniar6wnowagimechanicznej
cieplaze wzglgdu
na procesystygnigciamaterialu,a takZezwiqzanejz tym przemianqfazowqoraz
termicznym.
Problemzostalsformulowany
w uaktualnionej
konfiguracji
obciqZeniem
Lagrange'a.Tak sformulowanezadanie byto rozwiqzywaneprzy zastosowaniu
naprzemiennego
schematucalkowaniauktadurownafisprzqZonych.
Zagadnienie
mechaniczneokreSlonezostalo jako lepko-sprgzysto-plastyczne
dla duzych
przemieszczeh.R6wnanie przewodnictwaciepla calkowane bylo technikq
Crank-Nicholsona.
Habilitanta
Gt6wnymiosiqgnigciami
byNoopracowanie
algorytmui programu
komputerowego
sprgZysto-lepko-plastycznych
i sprzqzonych
dla niestacjonarnych,
zagadniefitermomechanicznych.
4) A4 - RW. Lewis, E. Postek,ZQ. Han, DT. Gethin,A finite element
model of the squeezecasting processes,InternationalJournal of
NumericalMethodsfor Heatand FluidFlow,16,pp. 539-572,2006.
W pracy zawariezostalyrozwaZania
napelniania
form, wptywuniedokladnoSci
geometrycznych
i zwiEzanez tym koncentracje
naprgzenia,powstawanie
fazy stalej
podczasswobodnego
napeNniania
form opisanejmodelemmikrostrukturalnym
oraz
powstawanie
fazystatejw trakciestygnigcia
czqScimaterialuptynnego
w wypeNnionej
prezentowany
formieopisanetym samymmodelem.Dodatkowo
modelrczszezony
zostal o mikrostrukturalne
efekty przemianyfazowej.Dokonanezostalorowniez
rczszerzenie
zakresustosowaniaprzedstawianego
modelumikrostrukturalnego
na
ptyny,czyliotrzymano
tutajmodelzagadnienia
sprzqlonego
typuplyn-temperatura.
OsiqgnigciemHabilitantabyto opracowaniekoncepcji rozszerzeniamodelu
przedstawionego
termomechanicznego
publikacjach
we wcze6niejszych
orazmodelu
napelniania
formo zastosowanie
do mikrostrukturalnego
modeluprzemian
fazowych,

5) A5 - E. Postek,RW. Lewis,DT. Gethin,Finiteelementmodellingof
the squeeze casting process, InternationalJournal of Numerical
Methodsfor Heatand FluidFlow,18,3-4,pp. 325-355,
2008.
W tej publikacjidla problemutermomechanicznego
modelu numerycznego
procesow odlewania ci6nieniowegozastosowanyzostat schemat rozwiqzania
naprzemiennego,
ktory dla tego zagadnienia
zostalzr6wnoleglony.
Schematten
zostalr6wniezzastosowany
dla problemupowstawaniafazy
statejw cieczyjakqtutaj
bylptynnymetal.
W artykuleprzedstawionezostatyrownieZprzyktadynumeryczneilustrujqce
programownumerycznych
mozliwoSci
opracowanych
wykorzystujqcych
opracowane
modele.
.WktademHabilitantabylo opracowaniekoncepcjir6wnoleglegorozwiqzania
problemutermomechanicznego
wraz z jego implementacjq
w postaciprogramu
komputerowego.Nowymi elementamibyto tutaj zr6wnoleglenieschematu
naprzemiennego
w pot4czeniuz zastosowaniemmultifrontalnego
modulu
rozwiazywania uklad6w r6wnafi liniowych oraz pokazanie przydatno6ci
quasi-statycznego
podej6ciaz zastosowaniem
uog6lnionej
konfiguracji
Lagrange'a
Eulera (ALE) do modelowaniaproces6w ci6nieniowegonapelnianiaform
odlewniczych.
6) AG - E. Postek, Concept of an agent-stressmodel of a tissue,
TechnischeMechanik,32,pp. 518-529,2012;ISSN0232-3869.
W pracyprzedstawiono
kolejnerozwinigcie
modelunaprzemiennego
calkowania
r6wnan na nowq metodq agentowo-naprqZeniowq
wzrostu tkanki. W modelu
agentowymuwzglgdnionyzostal wzrost kolonii kom6rek,w ramach cyklu
kom6rkowegooraz model mechanicznyumozliwiajqcywyznaczenie stanu
naprqzenia
w tkance.
przydatno6ci
Oryginalnym
dorobkiem
Habilitanta
bytoprzedstawienie
rozwinigcia
schematunaprzemiennego
dla nowejmetodyagentowo-naprezeniowego
wzrostu
tkankiorazkoncepcjaalgorytmumetodyroZniczkowania
(DDM)dla
bezpo6redniego
analizywrazliwo6cidla uklad6wnieliniowych.

IV.

Ocena dorobku kandydata

1. Dorobekdydaktyczny
Dorobekdydaktyczny
Habilitanta
uwaZamza skromny.Uzasadnienia
tego stanu
rzeczymo2ewynika6z charakterui miejscaJegozatrudnienia,
a takle przebywania
pracnaukowo-badawczych
i realizowania
w zagranicznych
oSrodkach
badawczych.
pewno
Na
do niekwestionowanych
osiqgnig6
w tym obszarzenale2yopracowanie
(38
podrqczniku
dwochrozdzialow i 28 stron)w
,,SystemKAM, 6wiczeniametody
podsystem
element6w
skofczonych,
FEAS/KAM".
podrgcznika
Opracowane
w ramachtego
rozdzialyzawieraly:
. Drganiawlasnekonstrukcji
wstqpnieobciq.zonych
(strony138-175)
. Nieliniowaanalizastatyczna.(strony199-226).
Ponadto dr inZ. E. Postek byt zaangaZowanyw nastgpujqceprzedsiqwziqcia
dydaktyczne:

.

W latach 199211993prowadziN
zajqcia na Wydziale InZynieriiLqdowej
Politechniki
Warszawskiej
dla student6w
studiumdoktoranckiego
Politechniki
Warszawskiejpt. Finite ElementMethod.Kurs prowadzonybyt w jgzyku
angielskim.
o Kurs na StudiumDoktoranckim
IPPTPAN:,,Wprowadzenie
do obliczefina
poprzezaplikacje"
(semestry
komputerach
duzejmocy (KDM-HPC)
zimowe
2011t2012
i 2012t2013.
. PelniltakZefunkcjeasystentapromotora
3 pracdoktorskich:
a) LuoChouping
Basedon the Piece-Wise
LinearWeightFunctions
,,FiniteElements
in ContactProblems",
LuleaTekniskaUniversitat,
DoctoralThesis,2004:46,ISSN:
1402-1544,
ISRN: LTU-DT-O
4146-l
SE.
b) AhmadRosli"Optimisation
of the squeezeformingprocess",
SwanseaUniversity,
Thesis(Ph.D.),
2006.
pelnieniem
pomocniczego.
Formqtg obecnienazwaliby6my
funkcjipromotora

2. Dorobeknaukowypo uzyskaniustopniadoktora
Dr inz. E. Postekposiadaznaczqcydorobeknaukowy.Po uzyskaniustopnia
doktoraopublikowal
10 artykul6w
wspolautorskich
w czasopismach
z bazyJCR i I
Liczbacytowahjego prac wynosi138
spozaniej (1 autorskai 8 wspolautorskich).
(Srednio10.62na publikacje),
a, H-indexwynosi8. Kandydatdeklarowal
w chwili
zloheniadokument6wliczbg cytowafi 128, ale liczbata wzroslado chwili pisania
recenzji
o 10 nowychpozycji.Sumaryczny
impactfactorczasopism
wynosi17.045.
PonadtoKandydat
opublikowal:
. 2 wsp6lautorskie
rozdziaty
w monografiach,
. 2 autorskiei 33 wsp6tautorskie
artykutyopublikowane
w materiaNach
konferencyjnych,
. 1 autorskiei28 wspolautorskie
opublikowane
streszczenia
w materialach
konferencyjnych,
. 3 wsp6lautorskie
raporty.
Za znaczqcydorobekrecenzentuwaZaartykulyopublikowane
w czasopismach
(10),
(9)
zbazy JCR
artykulyspoza tej bazy
i rozdzialyw monografiach.
Za
jest
pozycja
mankamentrecenzentuwaZa,Ze tylko 1
w tym dorobku
autorska;
pozostale
pozycjedorobkusq wsp6lautorskie.
publikacjenie przedstawione
Za waZniejsze
do ocenypzez dr. inz. Postkajako
osiqgniqcienaukowebgdqce podstawqdo ubieganiasiQ o stopieh doktora
habilitowanego,
uwa2amcykl prac zwiqzanychz modelowaniem
polikrystalicznej
pozycje:
ceramiki,Przykladowo
zaliczamdo nichnastgpujqce
,/ E. Postek, T. Sadowski,Assessingthe Influenceof Porosity in the
Deformation
of Metal-Ceramic
Composites,
CompositeInterfaces
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 pracachtych zawartopogfgbionqanalizg
elementuRVE (reprezentatywnego
elementuobjgto6ciowego)
odzwierciedlajqcego
strukturgwewngtrznq
badanejpr6bki
materialukompozytowego,
kt6rymbyt materialAliCVCo.W pracachtych poddano
probkitego materialudla zakladanych
analizierozciqganie
r6znychmodelimaterialu

bgdqcegospoiwem,Wzy czym zaloZonosprqzyste,sprgzysto-lepko-plastyczne
modele materialowe.Rozwazono r6wnieZ wplyw na
isprqzysto-plastyczne
w postacipustek.
wta6ciwo6ci
materialuimperfekcji
modelu
W pracachtych Habilitantodpowiadalprzedewszystkimza poprawnoS6
i obliczen,do kt6rychzostatwykorzystanyopracowanywsp6lnie
numerycznego
elementuobjgtoSciowego
zprof. dr. inz. T. Sadowskimmodel reprezentatywnego
skoficzonych,
i metodEelement6w
z wykorzystan
iemdyskretyzacj

3. Inne osiqgniecianaukowo-badawcze
naukowobadawczym, alenie bgdqcymi
Do osiEgnigcHabilitantao charakterze
publikacjam
6;
i moznazaliczy
,/ Udzial w realizaqi projektow naukowo badawczych:6 zagranicznych,
i 6 krajowych.
2 miqdzynarodowych
,/ opracowanieprogramu komputerowego
do obliczef cyklu sejsmicznego
zachowaniesig
lepkosprgzyste
o szeregmodeliopisujqcych
uzupelnionego
materiatu.
,/ Opracowanie
przeptywuw piecu do ciqgtejredukcji
modelunumerycznego
wzbogaconejrudy Zelaza.PoniewaZprzeplywmaterialuskladal siq z fazy
sprqzystej,fazy pelzania i fazy plynigciaHabilitantzastosowatmodel
dynamicznej.
i metodgrelaksacji
Druckera-Pragera
zloZarudyZelazaw Kirunie,
eksploatacji
modelunumerycznego
Opracowanie
jak do przeptywumaterialusypkiego
podejScie
tu analogiczne
Zastosowano
w silosie.
i wzmacniajqcaplaszcz
Patent 146 015 pt. Konstrukcjazabezpieczaiqca
komina stalowego, opis patentowy opublikowano:89.05,31 Tw6rcy
wynalazku:Tadeusz Nawrot, Piotr Antoni Kaminski,Eligiusz Postek
(Polska),
Warszawa
TechnikiBudowlanej,
z patentu:Instytutu
uprawniony
Ponadto HabiIitant realizowatnastqpujEce zadania:
jak:
w takichczasopismach
artykul6w
Recenzowanie
,/ International
Manufacturing,
Journalof Advanced
,/ Technology,
,/ Journalof Materials
Technology,
Processing
,/ International
Methodsin Engineering,
Journalfor Numerical
,/ Journalof Theoretical
andAppliedMechanics.
:
Przewodniczenie sesjomna konferencjachzagranicznych
,/ The FourthInternational
on Computational
HeatandMass
Conference
-Cachan
efficiency,
Paris
France
Transfer,"56B
HeatExchangers
17-20May,2005.
,/ The International
Barcelona,
on Computational
Plasticity,
Conference
2009.
Spain,2-4 September

4. Dziatalno6c organizacyjna
naukowo-badawcze,
za dokonania
Kandydatotrzymalczterywyroznienia
a mianowicie:
o
Fulbrighta
Gunior)w USA,1987.
Stypendium
o
naukowq,1999.
Warszawskiej
za dzialalno66
RektoraPolitechniki
(PZ|TB)
o
i Technik6wBudownictwa
PolskiegoZwiqzkuInzynier6w
Wyr6znienie
za prace,,AnalizapracylozyskdZwigarowgtownychw'przgslachskrajnych
1987,dla zespolu,T. Nawrot,
mostu im. Ksigcia JozefaPoniatowskiego",
zespolu- Doc.
E, Postek.G. Wozniak,P. Kapela,P. Kamifiski(kierownik
TadeuszNawrot).
do dalszejeksploatacji
Wyr6znieniePZ|TB za ptace ,,OcenaprzydatnoSci
przgsetmostudrogowego
w Dgblinie",
1987,dlazespoluT. Nawrot,
stalowych
zespolu- doc.dr inz.Tadeusz
E. Postek,P, Kapela,P. Kaminski(kierownik
Nawrot).
naukowych,
w pracachszereguorganizacji
lub uczestniczyl
Habilitant
uczestniczy
z nichto:
najwazniejsze
- Biochemical
o 2009-2011
SubjectGroup,
Engineering
o 2007 obecnie American
Union,
Geophysical
. 2006 2009 European
Union,
Geophysical
. 1990- 2001- PolskieTowarzystwo
Mechaniki,
MetodKomputerowych
'1983
-'1989- PolskiZwiqzekInZynier6w
o
iTechnikowBudowlanych.

V.

Wniosek kohcowy

do recenzjimonografiijest trudna i wymagalaod
Tematykaprzedstawionej
jak i fizykizjawiskjakie charakteryzujq
wiedzyzar6wnomatematycznej,
Habilitanta
Autorwykazal
z duZymiodksztalceniami.
zagadnienia
termomechaniczne
sprzezone
Dorobek
eksperymentu.
siq rownieZznajomo6ciqplanowaniai przeprowadzania
w wykazie
r6wnie2nie budzimoichzastrzehenPrzedstawione
naukowyHabilitanta
dorobku naukowegopozycje dokumentujqw dostatecznymstopniu aktywno66
publikacyjnq,szczeg6lnieartykut6ww znaczqcychczasopismachnaukowych.
Zgodnie z wymogami do wszystkich prac napisanychwe wsp6lautorstwie
w tym tak2e procentowo,jego wktad
okre6lonyprzez Habilitanta,
indywidualny,
w oddzielnychdokumentachdotqczonychdo
w autorstwozostal przedstawiony
pisemnymi
wspolautor6w.
W tym przypadku
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ktore
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znalazlempewne nieScisto5ci
Jego o5wiadczenia.
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moim zdaniemnie podwazajqwiarygodno6ci
jqzyka
jakim
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napisano
zaslrzeZenia
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Autoreferat.
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dydaktycznai organizacyjna
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Przedstawiony
do ocenydorobeknaukowo-badawczy
dr. inz. EligiuszaPostka
w
wykazuje,ze Habilitantwnosi znaczqcywktad dyscyplingnaukowqMechanika.
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uwaZa,2e nastqpujEce
dokonaniamogEstanowi6oryginalny
dorobek
Habilitanta:
. rozwinigcie
sprgzysto-plastycznego
modelukonstytutywnego
sformulowanego
w duzych odksztalceniach
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wtazzjegoimplementacj4
komputerowq ),
o zastosowanie
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obliczefiw por6wnaniu
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z calkowaniem
niejawnym
umozliwia.stosowanie
tego
projektowaniu.
w
typusymulacji
o Dowiedzenie,
2e uwzglgdnianie
wptywunaprgzefiwstgpnychprzy symulacji
procesu odlewania, powoduje zmianq obliczonejszeroko6cirozwarcia
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rozwaZanie
. WykazanieprzydatnoSci
rozwinigcia
schematunaprzemiennego
na nowE
metodqagentowo-naprqZeniowq
analizystanu naprgzeniawe wzrastaj4cej
tkance(46).
. Opracowaniekoncepcji i r6wnolegNa
implementacjaalgorytmu metody
(DDM)obliczania
gradient6wwraZliwoSci
r6zniczkowania
bezpoSredniego
dla
(Al).
uktadow
nieliniowych
Uwazam, 2e Habilitant caloksztattemswojej dzialalno6ci,przedstawionym
w zalqczonej
do wnioskudokumentacji,
udowodnilzar6wnosw6j oryginalnywkNad
w naukg jak i swojq dojrzalo6c badawczq, a takZe umiejgtnoSciwsp6lpracy
w zespolachzar6wnokrajowychjak i zagranicznych.
W zwiqzkuz powylszymstwierdzam,
2e caloksztatt
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naukowych
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speNnia
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Postka
o stopiennaukowy
doktorahabilitowanego
w dyscyplinie
Mechanika.
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