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1. Informacjeog6lne
Dr inz.RafatStockiukoficzyt
w 1995rokustudia na WydzialeInzynierii
Lqdowej
Politechniki
Warszawskiej.
Bezpo6rednio
po uzyskaniu
dyplomu,w latach1gg5-1ggg
byl stuchaczem
studi6wdoktoranckich
probtem6w
w Instytucie
Podstawowych
Techniki
PAN. W 1999 roku obronil prace doktorskqpt. ,,Niezawodno6ciowa
optymalizacja
konstrukcjiprgtowychw zakresie duzych przemieszczefi teoria i program
komputerowy'
W 2000 roku pracata otrzymafa
wyr6znienie
w konkursiena najlepszq
prace doktorskqorganizowanym
przez FundacjgNauk Systemowych
przy polskiej
AkademiiNauk. Od konca 1998 roku do roku 2000 pracowatw lppT pAN na
stanowiskuprogramisty.
W 2000 roku zostalzatrudnionyna stanowiskuadiunktaw
PracowniNiezawodnoSci
i Optymalizacii.
We wrzesniu2001 rokuw ramachprogramu
stypendialnego
MarieCurieIndustryHost Felowship
wyjechatdo Francjina dwuletni
staz naukowy organizowanyprzez Firmg Mecalog.W pa2dzierniku2O1Oroku
opublikowat
w serii ,,PracelPPT"swojqrozprawghabilitacyjnE,
w ktorejzawarN
swoje
osiqgnigcia z wielu lat pracy nad rozwojemalgorytmownumerycznych
sluzqcych
analiziestochastycznej
zlo2onych
konstrukcji
i proces6wtechnologicznych
gtgbokiego
ttoczenia
blach.

2. Gharakterystyka
i ocenarozprawyhabilitacyjnej
Modelowanie
wta6ciwo6ci
statycznych
i dynamicznych
nowoprojektowanych
oraz
modyfikowanychmaszyn i urzqdzen oraz ocena cech uzytkowychprocesow
technologicznych
metodamisymulacyjnymi
sq obecnienieodzownymi
elementami
procesuprojektowo
konstrukcyjnego.
Tematrozprawydr inz. RafalaStockiegonaleZy
zatem uzna6,za aktualny.Ma on duze znaczeniez punktuwidzenianauki i praktyki
przemyslowej.
Rozprawaskladasig z o6miurozdzialowi trzechdodatkow.We wstgpie,na 1e
problemowzwiqzanychz wirtualnymprototypowaniem
i optymalizaqqwNaSciwo5ci
maszyni procesowtechnologicznych
Autor uzasadniapodjgcietematu rozprawyi
okre6lajej zakres.Jasnoi precyzyjnie
formulujecel i glowneoryginalne
problemy,
ktore
bgda rozwiqzanew rozprawie.Celemrozprawybylo opracowaniemetodi algorytm6w
numerycznych
umozliwiajqcych
analizgstochastycznqzNoZonych
konstrukcji
i procesow
technologicznych,
w tym gl6wnie:
- wyznaczanierozkladuprawdopodobiefistwa
i jego parametr6wopisowych
zmiennychwyj6ciowych,
oceniajqcych
cechyu2ytkowekonstrukcji
lub procesu
technologicznego
bqdqcychwynikiem oddziatywanialosowychzmiennych
wejSciowych,
- oszacowanie prawdopodobieristwa awarii

konstrukcji lub

procesu

technologicznego,
- optymalizagQ
kryteriowoceniajqcych
cechyuzytkowekonstrukcji
lub procesow
technologicznych,
gdzie oprocz warto6ci Srednichminimalizujesie ich
wariancje.
Opracowane
metodyzaimplementowano
w obiektowo
zorientowanym
programie
STAND, ktory wspottworzonybyl pzez Autora rczprawy w ramach badari
prowadzonych
w PracowniNiezawodnoSci
i Optymalizacji
Instytutupodstawowych
Problem6wTechniki PolskiejAkademii Nauk w Warszawie.Stworzenietakiego
programu do analizy stochastycznejkonstrukcjii procesow technologicznych,
przeznaczonego
zarownodo analizyniezawodno6ci
jak i optymalizailiwraz z jego
integracjqz komercyjnymi
pakietamiobliczeniovvymi
MES,bytoduzymwyzwaniemw
dziedzinie
informatyki
i tez stanowiistotnqwarto6cdorobkuHabilitanta.

W rozdzialedrugim,,Optymalizacja
konstrukcji
o parametrach
losowych"
Autor
najpierwdokonujeprzeglqdur6znychsformuNowafi
zadaniaoptymalizaqikonstrukcji.
Rozpoczynaod przedstawienia
zadaniajednokryterialnej
optymalizacji
o zmiennych
decyzyjnychzdeterminowanych.
Dokonuje,krotkiegoprzeglqdumetod optymalizacji
lokalnejmetodamigradientowymi
i bezgradientowymi
i metodoptymalizacji
globalnej.
SNusznie
stwierdza,ze wspomnianealgorytmywymagajEduzej ilo6ciobliczerifunkcji
celu, przy stosunkowoduzej liczbiezmiennychdecyzyjnycha ponadtogdy kryteria
optymalizacji
danesq w sposobniejawny(sEnp.wynikiemrozwiqzania
duzegomodelu
MES),czasyobliczerisq bardzodfugie,a co za tym idziekosztrozwiqzania
zadaniajest
zbyt du2y.NastgpnieAutor kr6tkoomawiazagadnienia
wielokryterialne
optymalizacji
przedstawiaj4c
konstrukcji
ideezbioruParetoi ograniczajqc
siq wta6ciwie
do om6wienia
metody polegajqcejna zastqpieniuzbioru kryteriow,jednym kryteriumglobalnym
bqdqcymsumAwazonqkryteriow
skladowych.
W podrozdziale
2.3 Autorprzedstawia
problemoptymalizacji
niezawodno6ciowej.
Formutujezadaniei przedstawiametody rozwiqzania.
Podsumowujqc
ten fragment
pracy Autor przedstawiawady tego sposobu podejScia,co jest impulsemdo
oryginalnegosformulowaniaprzez Autora w rozdz. 2.4 tzw. optymalizacji
odporno6ciowej
(tak naprawdgoptymalizaqi
dwukryterialnej
z przeszukiwaniem
zbioru
rozwiqzan dopuszczalnymza pomocq planu eksperymentunumerycznegoo
rownomiernym
rozkladziepunkt6wplanuw przestrzeniparametr6wi uwzglgdnieniu
prawdopodobieristwa
rozklad6w
zmiennych
decyzyjnych).
Nastgpnie
Autorprzedstawia
metody rozwiqzania tak sformulowanegozadania optymalizacji wymagajqcej
powierzchniodpowiedzidla niejawnych
aproksymacji
funkcjikryteri6wi ograniczefi.
UtworzonepowierzchnieodpowiedziuZywa sie nastqpnie(z wybranq metodq
szacowaniawarto5ci oczekiwanychi wariancjifunkcji zmiennychlosowych)do
wyznaczania
optymalnych
warto6cizmiennych.
Autornastgpnie
omawiaroZnestrategie
aproksymacjicharakterystyk
preferujqcmetodg krigingu,a nastgpnieprzedstawia
algorytm rozwiqzaniaproblemu. Podsumowujqcten rozdzialAutor stwierdza,Ze
sformulowaniem
metodyoptymalizacji
niedeterministycznej,
kt6ra lepiejdopasowana
jest do realiowprojektowych
jest tzw. optymalizacja
odpornoSciowa,
ale zlozonos6
obliczeniowa
zadaniawymagazastosowania
odpowiednich
aproksymacji
nieznanychw
jawnejpostaciodpowiedzikonstrukcji
a takzeuZycieefektywnych
metodszacowania
moment6wzmiennychlosowychAutor w tym rozdzialezaproponowal
trzy mozliwe
strategieoptymalizacji,
preferujqc
jednq z nichjako najbardziej
efektywnq.
Wszystkie

przedstawione
strategieAutor zaimplementowal
w tworzon
ej przezsiebiebibliotece
optymalizacyjnej
programuSTAND.
W rozdziale
trzecimAutoromawiazastosowanie
metodpowierzchni
odpowiedzi
w analiziewynik6weksperymentow
numerycznych.
Rozwazane
sq metodyklasycznej
analizyregresji,wazonej,krigingui metodyaproksymacji
lokalnej.Autor wykazal,2e
metodq najbardziejprzydatnqdo analizy nieliniowychkryteriowoceny jako6ci
jest zmodyfikowana
konstrukcji
przezNiego metodakrigingu.przedstawiono
wyniki
analizywptywur6wnomierno6ci
rozmieszczenia
punkt6ww przestrzeniparametr6wna
blqddopasowania.
Krigingi metodaaproksymacji
lokalnejsq podstawowymi
cegielkami
algorytmowrozwiqzywania
problemowoptymalizacji
w proponowanych
przezAutora
algorytmach.Autor wykazaN
ponadto,2e vrykorzystanie
planoweksperyment6w
OLH
proponowa
nychw pracypoprawiadopasowan
ie funkcji aproksym
uiqcych.
Rozdzial czwarty po6wigconyjest analizie metod estymacji momentow
statystycznych
kryteri6woceniajqcych
przedstawiono
cechyuzytkowekonstrukcji.
ideg
symulacyjnych
metodplanowania
eksperymentow
z u2yciemkostekOLH i por6wnano
je z klasycznymimetodami Monte Carlo wykorzystujqcymi
generatory liczb
pseudolosowych
o rozkladzier6wnegoprawdopodobieristwa.
por6wnanoefektywno6c
r6znychmetodsymulacyjnych
dla kilkufunkcjitestowych,a tak2edwochproblem6w
mechaniki(kratownica
Misesai plytawspornikowa).
Wynikianalizpozwolity
Autorowi
zaproponowad
metodydoboru wielko6cipr6bkina potrzebyrozwiqzywanego
zadania
optymalizacji,
wykorzystujqcego
plan eksperymentu
o r6wnomiernym
rozmieszczeniu
punkt6ww przestrzeni
parametr6w.
W rozdzialepiqtymAutorprzedstawia
propozycjeoryginalnego,
dwuetapowego
algorytmu(Z3M) bgdqcegonarzgdziemdo szacowaniaprawdopodobienstwa
awarii
konstrukcji
przyobecno6ci
szumunumerycznego
pojawiajqcego
sig przyrozwiq.zywaniu
modeli metodq element6w skonczonych. proponuje tez argorytm poprawy
niezawodnoSci
konstrukcji
wykorzystujEcy
symulacjew punktachoptymalnego
planu
eksperymentu
numerycznego,
bez uzyciametodpowierzchni
odpowiedzi.
W rozdzialeszostym przedstawionesE przyktadytechniczne zastosowania
opracowanychprzez Habilitantametod i oprogramowania:
analizg niezawodno6ci
dynamiczniezgniatanejbelki cienkoSciennej
z uwzglgdnieniem
losowychawarii
polqczefizgrzewanychoraz poprawejej niezawodno6ci,
analizgniezawodnosciowq
elementuramysamochodowej
zgniatanejdynamicznieptzezporuszajqcA
sie ze stalq

predkoSciq
sztywnqprzeszkode
oraz identyfikacje
parametr6w
modelufantomudolnej
koriczynyczNowieka
wykorzystujqcEopracowane metodyoptymaIizacji,
W rozdzialesi6dmymAutorprezentujeprzykladanalizyniezawodnoSci
procesow
tloczeniablach.Ttoczenieblach rozpatrywano
jako zadaniedynamikistosujqcjawny
schematcafkowaniarownaf ruchuz uwzglgdnieniem
duZychodksztalcen
sprgzystoplastycznych,zjawisk tarcia i kontaktu otaz silnie nieliniowychzwiqzk6w
konstytutywnych.
Definiujefunkcje granicznqbazujqcq na wykresie odksztalceh
granicznych.Do szacowaniawartoSciprawdopodobienstwa
awarii wykorzystuje
adaptacyjna metodq

Monte

Carlo,

Wprowadza koncepcjg rozmytego

prawdopodobiefi
stwaawarii.
tN rozdzialeosmymopisanoprogramkomputerowy
STAND,kt6rywspottworzony
byN przez Autora w Pracowni Niezawodno6cii Optymalizaqi Zakladu Metod
KomputerowychIPPT PAN. Jest on pveznaczony do analizy niezawodnogcii
optymalizacj
i konstrukcji.
Nalezy podkre6li6wage przyjqcia obiektowo zorientowanejarchitektury
oprogramowania
orazfakt opracowania
interfejs6w
do komercyjnych
program6w
MES
(ABAQUSi RADIOSS).ProgramSTAND byl uzywanyprzez Autora do realizacji
prezentowanych
wigkszoSci
w pracyhabilitacyjnej
przykladow
obliczeniowych.
We wnioskachkoricowychAutor przedstawiaoryginalneosiqgnigciapracy a
takheprzedstawia
dalszekierunkirozwojutematykirozprawy.
w trzechzalqcznikach
Autorprzedstawia
informacjena temat:
- wybranych
metodkomputerowej
analizyniezawodno6ci
konstrukcji,
- algorytmow
tworzeniaoptymalnych
laciriskich
hiperkostek,
- metoddyskretyzacji
p6l losowych.
Recenzowana rozprawa stanowi znaczqcy wklad Autora w rozw6j
dyscyplinynaukoweimechanika.Do najwazniejszych
oryginalnych
osiqgniq6
Autora
zaliczam'.
- opracowaniemetod i algorytm6w rozwiqzywaniazadafr optymalizacji
konstrukcji
i proces6wtechnologicznych
wykorzystujqcych
planyeksperymentu
numerycznegoo r6wnomiernymrozmieszczeniupunkt6w w przestrzeni
parametr6w
umoZliwiajqcych
:
.

analizeniezawodnoSci
z oszacowaniem
prawdopodobiefistwa
awarii
konstrukcji
lub procesutechnolog
icznego,

o minimalizacje
wartoSciSrednichi wariancjikryteri6woceniajqcych
cechyuzytkowekonstrukcji
lub proces6w
technologicznych,
.

parametrow
oszacowanie
opisowychrozktad6wprawdopodobieristwa
kryteriow
optymalizacji.

- przedstawienie
przyklad6w
obliczeniowych
dotyczqcych
analizyniezawodnoSci
i optymalizacji
bgdqcychpozytywnq
weryfikacjq
opracowanych
metodobliczeh,
- opracowanie
program6w
komputerowych
do stochastycznej
analizykonstrukcji,
realizujqcych
przezAutora
opracowane
algorytmy,
- udoskonaleniealgorytmow budowy optymalnychplanow eksperymentu
numerycznegow przestrzeniach
wielowymiarowych
poprzez opracowanie
dedykowanego
algorytm
u genetycznego,
- propozycjgzastosowaniazmodyfikowanej
wersji krigingudo aproksymacji
parametrow
opisowych
funkcjicelui ograniczeh.
Uwagikrytycznei kwestiedyskusyjne.
1 . Autor przy omawianiu plan6w eksperyment6wnumerycznychpomija

pseudolosowe
ciqgi LPr o bardzor6wnomiernym
rozmieszczeniu
punkt6ww
przestrzeni
parametrow.
Sq one powszechnie
stosowanew wielu dziedzinach
nauki,szczegolnie
z zadaniach
o duzejliczbiezmiennych
decyzyjnych.
2 . PrzyomawianiulosowoSci
parametr6w
opisujqcych
konstrukcjg
Autordostrzega
jedynielosowyrozrzulwymiarow,parametr6w
opisujqcych
materiati obciq.zefi.
Pomijanatomiastbardzodu?qniepewnoS6
dotyczqcqttumienia.przy obecnym
poziomieprocesowwytwarzania
dokNadno6ci
wymiarowsq wielokrotnie
wigksze
od mozliwo6cioszacowaniatlumieniai sztywnoSci
w potqczeniach
statychi
ruchowych
elementow
konstrukcji.
W wieluprzyktadach
brak uzasadnienia
przyjgciaokreSlonego
modelurozkladu
prawdopodobienstwa
zmiennych losowych oraz
wartoSci odchylenia
standardowego.
Na przyktad
w tabeli6.1 dla grubo6ciblachprzyjmuje
sig rozklad
lognormalny
mimo,2e wymiarytolerowane
sq symetrycznie.
Dlamoduluyounga
o=21Gpa. z

informacji uzyskanych przez recenzenta E dla blach
samochodowych
zmieniasig od 206-210Gpa.
w zwiqzkuz tym odchylenie
jestduZomniejsze.
standardowe

3. Charakterystyka
i ocenadorobkunaukowego
Publikowany
dorobeknaukowydr inz. RafalaStockiegopo ostatnimokresie
naukowym obejmuje: monografig (rozprawa habilitacyjna,13 arlykut6w w
recenzowanych
czasopismach,
3 rozdziahy
w monografiachnaukowych,21 prac
opublikowanych
w materialachkonferencyjnych,
I niepublikowanych
opracowan
gl6wniew ramach6 ProgramuRamowegoUnii Europejskiej.
naukowych,
NaleZy
podkreSli6,2e prace naukowe Habilitantaopublikowanesq w wigkszoSciw
czasopismach
migdzynarodowych
o bardzowysokiejrenomie:Mechanical
Systemsand
SignalProcessing,
Nonlinear
Dynamics,
ComputerMethodin AppliedMechanics
and
Engineering,
Computers
and Structures,
Journalof Statistical
Planning
and Inference,
InternationalJournalof Crashworlhiness.
Sq to wprawdzieprace zespolowe,ale
wedtugo6wiadczen
wsp6tautor6w
wktadwlasnyHabilitanta
w te pracejest dominujqcy.
NalezyrowniezpodkreSlic,
2e dr inl. Rafal Stocki byl gl6wnymwykonawcqw 11
grantach
KBN.
Pracenaukowedr inz.RafalaStockiego
s4 gl6wnieskoncentrowane
w obszarze
komputerowych
metod analizywla6ciwoSci
statycznychi dynamicznychkonstrukcjii
procesowtechnologicznych.
Gt6wnymimetodamijego dzialalnoScinaukowejsq.:
procesowgtgbokiegotloczeniablach, optymalizacja
niezawodnoSc
odpornoSciowa
konstrukcji, efektywne metody symulacji losowych i analiza stochastycznaw
zagadnieniach
symulagizderzenpojazdow.Habilitant
jest opiekunem
naukowym
pracy
doktorskiejposwigconej
optymalizacjiproces6wtoczenia b|ach.
Dorobek naukowy dr in2. Rafala Stockiegojest bogaty i wartoSciowyi
zdaniemrecenzentaspeNnia
w stopniuwystarczajqcym
wymaganiastawiane przez
Ustawqo Stopniachi Tytule Naukowymi mo2estanowi6podstawqdo ubiegania
siq o stopierinaukowydoktorahabilitowanego
w dyscyplinie,,mechanika".
Dorobekten sprawia,2e dr inz.RafafStockijest uznanymspecjalistq
w zakresie
analizy stochastycznej i optymalizaqi zlo2onych konstrukcji i procesow
technologicznych.
Jego osiqgnigcianaukowezawartew publikacjach
sq istotnedla
rozwoj
u dyscypliny
naukowej,,mechanika".

4. Ocenadorobkudydaktycznegoi organizacyjnego
Dorobekdydaktyczny
dr inz.RafalaStockiego,
ze wzglqduna pracew instytucie
naukowymnie mozeby6 bogaty.Nie mniejpodczaspobytuw International
Centerfor
NumericalMethods in Engineeringna PolitechniceKatalohskiejw Barcelonie
przygotowal
edukacyjnq
wersjeprogram6w
do naukimechaniki
budowli,kt6rqnastgpnie
zaprezentowat
na Wydziale Inzynierii LqdowejPolitechniki Warszawskiej.
Dzialalno6corganizacyjnadr in2. Rafala Stockiegopolega gt6wnie na
wspolpracy
z wielomao6rodkami
zagranicznymi
przyrealizacji
projekt6wbadawczych
i
organizacj
i konferencj
i naukowych.
Dziala
Ino56dydaktycznq
i organizacyj
nq HabiIitantaoceniampozytywn
ie.
5. Wnioskikoficowe
Podsumowujqcprzedstawion4ocene rozprawy habilitacyjneji dorobku
naukowego
stwierdzam,
Ze pozytywnq
ichocenguzasadniajq:
1. NaukowawartoS6rozprawyhabilitacyjnejpt.: AnalizaniezawodnoSci
i
optymalizacja odpornoSciowa zloZonych konstrukcji i proces6w
technologicznych".
2' Zgromadzony
dorobeknaukowypo ostatnimawansie,stanowiqcyistotny
wktadw rozwojdyscypliny
naukowej,,mechanika".
petnejsamodzielnoSci
3. Osiqgnigcia
w kierowaniu
zadaniami
badawczymi.
Stwierdzam,2e rozprawahabilitacyjnai dorobek naukowy dr in2. Rafala
StockiegospelniaiqwymaganiaUstawyo Stopniachi Tytule Naukowymi mogq
by6 podstawqdo ubieganiasig o stopiefi naukowydoktora habilitowanegonauk
technicznych
w dyscyplinie,,mechanika',.
Wnoszgo dopuszczenie
dr inz.RafataStockiego
do kolokwium
habilitacyjnego.

