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Problem6w Techniki PAN dr hab. inL. Zbigniewa Ranachowskiegoz dnia 15 pa1dziemika
2014 r.
Niniejsza recenfa jest sporzqdzona na zlecenie Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki Polskiej Akademii Nauk na podstawie dostarczonej dokumentacji dotycz4cej
dorobku dr Ewy Turskiej, starszegowykladowcy w Katedrze Matematyki i Statystycznej
Analizy Danych, Polsko-JaporiskiejWy2szej Szkoly Technik Komputerowych, ubiegaj4cej
sig o nadaniestopnia doktora habilitowanegow dyscyplinie mechanika.
1. OSTAGNI4CTE NAUKOWO-BADAWCZE
Recenzowane osi4gnigcie naukowo-badawcze to jednotematyczny cykl
zatytulowany ,,Zbie2noi6 i stabilnoit

publikacji

algorytm1w, numerycznych w sformulowaniach

wielopolowych mechaniki" przedstawiony,jako gl6wne osi4gnigcienaukowe dr Ewy Turskiej
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Do cyklu publikacji
dokumentuj4cych osi4gnigcie Autorka

zaliczyla szeS6 publikacji

w

czasopismach

znaJdrlqcychsig bazie Journal od Citation Reports. Ponizej podano vtykaz tych publikacji
wraz z liczbq cytowair oraz wsp6lczynnikiem IF.
(1) E. Turska; B.A. Schrefler: "On convergence conditions of partitioned solution
procedures for consolidation problems"o ComputerMethodsin Applied Mechanicsand
Engineering,Vol.106, pp. 5l-63,1993(cyt.34,IF 2,738).

(2) E.Turska, K. Wisniewski, B.A. Schrefler: "Error propagation of staggered solution
proceduresfor transient problems"o Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering,Vol .114,pp.l77- 188,1994 (cyt.7, IF 2,738).
(3) E. Turska, B.A. Schrefler: "On consistency,stability and convergence of staggered
solution procedures". Atti delia Accademia Nazionale dei l,.incei, Matematica e
Applicazioni,5.9,Vo1.5, pp. 265-27l, 1994.
(4) B.A. Schrefler, L. Simoni, E. Turska: "Standard staggered and staggered Newton
schemes in thermo-hydro-mechanical problems"o Computer Methods in Applied
Mechanicsand Engineering,Yol.l44, pp.93-109,1997(cyt. 17,IF 2,738).
(5) K. WiSniewski,E. Turska: "Improved 4-node Hu-Washizu elements based on skew
coordinates", Computers& Structures,Vol. 87, pp.407-424,2009 (cyt. II,IF 2,000).
(6) P. Panasz,K. WiSniewski,E. Turska: "Reduction of mesh distortion effects for ninenode elements using corrected shape functions", Finite Elements in Analysis and
Design,Vol. 66, pp. 83- 95,2013 (cyt O,IF 1,729)
2. SYLWETKA ZAWODOWA HABILITANTKI
Dr Ewa Turska ukoriczyla studia magisterskie, z zal<resumatematyki o specjalnoSci
zastosowarimatematyki w mechanice, na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracg magistersk4 ,,Zagadnienia szczeliny w

tarczy

niesknriczonej- ruch stacjonarny", pisan4przy wsp6lpracy v,rydzialuMIiM UW i IPPT PAN,
obronila w roku 1980 pod kierunkiem prof. Marka Sokolowskiego.Stopieri naukowy doktora
nauk technicznych w zakresie mechaniki uzyskala w Instytucie Podstawo!\Tch Problem6w
Techniki PAN w roku 1990,broni4c pracy doktorskiej ,,O lokalnym uplastycznieniuotoczenia
wierzcholka szczeliny w anty-plaskim stanie odksztalcenia", wykonanej r6wnie2 pod
kierunkiem prof. M. Sokolowskiego.
Po ukoriczeniu studi6w wyZszych, ffigr Ewa Turska rozpoczQlastudia dokloranckie w
IPPT PAN pod kierunkiem dr hab. Marka Matczyriskiego, a nastgpnie prof. Marka
Sokolowskiego. W roku 1982 rozpoczghapracgw ZaldadzieTeorii OSrodk6wCiqglych IPPT
PAN. Pracowala tam do roku 2007, pocz4tkowo, jako asystent - p62niej na stanowisku
adiunkta. Do znaczqcych osiEgnig6 Habilitantki, w okresie poprzedzqqcym uzyskanie
doktoratu, naleaq prace dotyczqce teorii szczelin. NaleZy tu wymienid 4 istotnie waZne
publikacje odnotowanew bazie Journal of Citation Reports,ISI Web of Knowledge.

Od roku 2007 do chwili obecnej dr Ewa Turska pracuje w Katedrze Matematyki i
Statystycznej Analizy Danych, Polsko-JaporiskiejWy2szej Szkoly Technik Komputerowych,
pocz4tkowo,jako adiunkt, a od roku 2012 -jako starszywykladowca.
Rok po obronie doktoratu, w roku I99I, dr Ewa Turska wyjechatranaroczny staZnaukowy
do Wloch, gdzie na vtydziale InZynierii L4dowej Uniwersytetu w Padwie rozpoczENa
wsp6lprac9 z prof. B. A.

Schreflerem nad badaniem algorytm6w numerycznych

modeluj4cych oSrodki wielofazowe. Wsp6lpraca ta byla kontynuowana.do roku 1997. W
roku 1994, dr Ewa Turska uzyskalaroczne stypendiumnaukowe umoZliwiaj4cejej wyjazd do
Portugalii nawydzia\ Mechaniczny Uniwersytetu Technicznegow Lizbonie. Wsp6lpracowala
tam z prof. Luisem Fari4 nad modelowaniem konstytutywnym material6w z ciqgNym
rozkladem defekt6w.
Po uzyskaniu doktoratu w roku 1990, dr Ewa Turska praarJqcjuZ, jako adiunkt w IPPT
PAN, skupila sig pocz4tkowo nad analitycznym aspektemprocesumodelowania zachowania
sig cial z defektami. Szczeg6lnieinteresuj4cajest tu seria prac poSwigconychzastosowaniu
pochodnej ulamkowej w rozwiqzywaniu r6wnari fizyki matematycznej. Z biegiem czasu
habilitantka skierowala swoj4 uwagg na aspekty numeryczne badanych zagadnieh.Prace,
kt6re opublikowala w tym zakresie, stanowiq istotg recenzowanegoobecnie osi4gnigcia w
ramach mechaniki komputerowej. MoZna je podzielid na dwie grupy. Pierwszu grupa prac
dotyczy ustalenia zasad zgodnoSci,zbie2no5cii stabilnoSci algorytm6w stosowanychdo
modelowania oSrodk6w wielofazowych. Jest ona reprezentowanaprzezcztery, wielokrotnie
cytowane w

literaturze Swiatowej, publikacje. Druga

grupa praq poSwigcona jest

sformulowaniu norvych mieszanych element6w skoficzonych oraz anahzieich wlasnoSci,a
w szczeg6lnoScizbadaniu ich stabilnoSci. Pracete stanowi4aplikacjg uzyskanych uprzednio
wynik6w do opracowaniai zastosowaniaw praktyce z\oilonych element6w powlokorvych.
Dr Ewa Turska byla wykonawc4 w jednym grancie Unii Europejskiej oraz gl6wnym
wykonawc4 bqdL wykonawc4 w

trzech grantach KBN.

Wykonywala recenzje dla

International Journal of Numerical, Methods and Engineering, Archiwum Mechaniki oraz
Rozpraw In2ynierski ch.
Na podkreSleniezaslugujejej dzialalnoSddydaktyczna, wysoko ocenianaprzez mlodzie?
studenck4.Od 1995 roku prowadzi wyklady i 6wiczenia na v,,ydzialeInformatyki i wydziale
z Matematyki Dyskretnej na
Zaru4dzaniaInformacj4 PJWSTK. Pnez rok prowadziNawL<Nad
Studium Doktoranckim IPPT PAN.

Na wysok4 oceng dzialalno(ci naukowo-badawczejdr Ewy Turskiej ruutujq nastEpuj4ce
parametry: sumaryczny Impact Factor - 33,826,liczba cytowarfl- 143 ( w tym, bez autocytowari- 108) oraz Indeks Hirscha - 8.
3. OCENA OSLTGNI4CIA NAUKOWO-BADAWCZEGO
JAKO OSIAGNI4CIE

PRZEDLOZONEGO

HABILITACYJNE

Przedstawionedo oceny szeSi prac, wymienionych w punkcie 1 na pozycjach (1)-(6) i
stanowi4cych sp6jny cykl publikacji, zostalo opublikowanych w latach 1993-2013. tr qczna
liczba stron tych prac wynosi 74, a zatems4 to prace obszerne- ponad l2-stronicowe. N,qczna
liczba cytowari tych prac to LC : 69. Ich lqczny Impact Factor wynosi IF : 1l,943.Impact
Factor lqczny .uqrznaczony proporcjonalnie do deklarowanego udzialu procentowego
Habilitantki wynosi IF : 1I ,943. Zar6wno Iiczba cytowari, jaki l1czny Impact Factor wzrosn4,
jezeli uwzglgdni6 pominigte przez Autorkg parametry publikacji wymienionej na pozycji (3)
ocenianegoosi4gnigcia:LC : 75 oraz IF : 0,684 (danewzigte ze strony:http://www.iournaldata.com/)oraz nieuwzglgdnion4liczbgcytacji LC:4

pracy (6)

(daneze strony:https://scholar.google.pl/scholar?oe:utf-8&gws_rd:cr.ssl&um:1&ie:UTF8&lr&cites:5 708309I 90980832453)
SzeS6prac dokumentuj4cych osi4gnigcie naukowe dotyczy zastosowari matematyki w
mechanice w ramach mechaniki komputerowej, kt6ra korzysta z metod badawczych
mechaniki, matematyki i

informatyki. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy

wymagaj4ca opanowania odpowiednio rozbudowanegowarsztatu naukowego. Warsztat ten
powinien przede wszystkim umoZliwia6 formulowanie wewngtrznie zgodnych, zbieZnych i
stabilnych

algorytm6w

opisuj4cych zachowanie zlohonych zjawisk mechanicznych.

JednoczeSnie warsztat ten

powinien

zawrcrad zestaw

narzgdzi

numerycznych

umoZliwiaj4cych praktyczne zastosowanietych algorytm6w.
Moim zdaniem, cykl sze$ciu opiniowanych prac zawiera istotny wklad zar6wno w
analityczne podstawy mechaniki komputerowej (publikacje (1)-(4), powstale w latach
(1993-1997)),jak i w budowaniejq narzgdzi numerycznych (publikacje(5)-(6), powstalew
latach 2009-2013\.
Pierwsza grupa prac (publikacje (1)-(4)), poSwigconajest ustaleniu zasad zgodnoSci,
zbieZnoScii stabilnoScialgorytm6w stosowanychdo modelowaniaoSrodk6w wielofazowych.
Prace te stanowiq podstawg dorobku Habilitantki w ramach opiniowanego osi4gnigcia
naukowego. S4 to publikacje wsp6lautorskie,ale w pierwszych trzech Habilitantka wystgpuje
jako pierwszy Autor, a Jej udzial procentowy w pracach wynosi odpowiednio: 90Yo,85% i

95%. W czwartej pracy Jej udzial autorski wynosi 600/o.Mohna, zatem stwierdzi6, 2e rola
Habilitantki

w tej grupie prac byla wiod4ca. Fakt ten potwierdzaj4 oSwiadczenia

wsp6lautor6w publikacji, a w szczeg6lnoSci,prof. B. A. Schrefleraz Uniwersytetu w Padwie,
zaangahowanegow powstanie kaZdej z czterechomawianych prac. W pracach tych badany
byl schematnumeryczny znany,jako metoda wielostopniowa stosowanaprzy modelowaniu
pol sprzgaonych,kt6re pojawiaj4 sig w przypadku wielofazowych oSrodk6w porowatych.
Istot4 metody jest podzial zadaria na niezalehnie rozwi4zywane zadqnia skladowe, a
nastgpnie sprzgZenie oddzialywuj4cych ze sob4 zmiennych. Nale2y zwr6ci6 uwagg, 2e
powszechnie stosowany schemat numeryczny oparty na metodzie element6w skoriczonych
prowadzi do bardzo duZegoukladu nieliniowych r6wnari algebraicznych,kt6rego rczwi4zanie
wymaga doglgbnej analizy.
W pracy (1) sformulowano i zastosowano procedurg wielostopniow4 do zagadnienia
konsolidacji materialu pod wplywem przeplywaj4cej cieczy.Nastgpniewyniki por6wnano ze
standardow4 dyskretyzacjq metod4 element6w skoriczonych. Podano warunki zgodnoSci,
zbieZnoSci i stabilnoSci otrzymanych rozwiqzah. Pokazano istotne r62nice pomigdzy
warunkami zbieznofil dla obu badanych schemat6w obliczeniowych. R62nice te mog4
decydowa6o wlaSciwym wyborze ScieZkiobliczeniowej. Otrzymanewyniki wzbudzily duhe
zainteresowaniew Srodowiskunaukowym, o czym SwiadczyduZa liczba cytowarf,tej pracy
(LC:34)
Praca (2) przedstawia por6wnanie trzech schemat6w numerycznych stosowanych przy
modelowaniu oSrodk6w wielofazowych: iteracji prostej, iteracji stacjonarnej i schematu
wielostopniowego. Badania byly skoncentrowanena analizie czynnik6w wptywaj4cych na
wielkoS6blgdu calkowitego powstaj4cegow wyniku skoriczonejliczby iteracji. Wykazano,2e
pov,rtarzajqcysig niewielki bl4d, mimo przyjgcia malego kroku czasowego i uzyskania
zadanejtolerancji, moze spowodowadpojawienie sig blgdnegowyniku. Zwr6cono uwagg, 2e
w przypadku

zloaonych, nieliniowych

zagadniefi nale?y powiqzad ze sob4 liczbg

wykonywanych operacji z dlugoSci4 kroku czasowego. Praca (3) kontynuuje rozwahania
pracy (2), dla szczeg6lnego przypadku. tr-qcznie obie prace byly 22-krotnie cytowane
(uwzglgdniaj4c 15 cytowari pracy (3), niewymienionych w Autoreferacie).
Interesuj4cajest praca (4), stanowi4ca w pewnym sensie podsumowanie i rozwinigcie
wynik6w uzyskanych w pracach (1)-(3), a jednoczeSnie przejScie do praktycznych
zastosowari, dla kt6rych narugdzia obliczeniowe bgd4 rozwijane w drugiej grupie prac
tworz4cych opiniowane osi4gnigciu habilitacyjne. Mianowicie, cytowana l7-krotnie praca
(4), dotyczyla wyboru wlaSciwej Scie2ki obliczeniowej przy modelowaniu procesu

grawitacyjnego przeplywu wody przez dno kolumny wypelnionej materialem porowatym,
wypelnionym powietrzem o ci Snieniuatmosferycznym.
jako oryginalne elementy pierwszej grupy publikacji

PotsutlowuJ4c,

opiniowanego

osi4gnigciahabilitacyjnego nale2y wymienid:
- powiqzanie blgdu aproksymacji rozwiqzania dla liniowych i nieliniowych zagadnieri
wielopolowych z blgdami dyskretyzacjiukladu, zaokrqglerii iteracji,
- podanie warunk6w zgodnoSci,zbieZnoScii stabilnoScitego typurozwiqzaA,
- powi4zanie warunku zbieZnoScitego typu rozwiqzah z dlugoSci4kroku czasowego,
- ustalenie zwiqzkl btgdu metody wielostopniowej z liczbq,krok6w iteracji
-

vtykazanie mozliwoSci pojawienia sig braku zgodnoSci schematu obliczeniowego
metody wielostopniowej przy kroku czasowym dq?1cymdo zeta,
por6wnanie czterech schemat6w obliczeniowych uZywanych do modelowania
zachowaniasig oSrodk6wdwu- i tr6jfazowych.

Drug4 grupg prac stanowi4 publikacje (5)-(6), kt6re poSwigcone s4 sformulowaniu
nowych mieszanych (hybrydowych) element6w skoriczonychoruz analizie ich wlasnoSci.W
pracy (5) zaproponowano bi-liniowe elementy klasy C0, tworz4ce czESt membranow4
element6w powlokowych, poddane dowolnym deformacjom, z przypisanymi im polami
przemieszczef, obrot6w i p6l dodatkowych, w tym p61 zdefiniowanych poprzez mnoZniki
Lagrange'a. Uwzglgdnienie tych ostatnich oraz nieliniowo6ci geometrycznej wymaga
wprowadzeniarozszerzonejmacierzy stycznej,kt6ra nie jest dodatnio okreSlona,a nastgpnie
zredukowania jej do postaci standardowej. Procedvra ta zwiqzana jest z badaniem jej
stabilnoSci. Habilitantka opracowala nowy warunek stabilnoSci umoZliwiaj4cy efektywne
zbadanieproponowanych element6w'skoriczonych.Bardzo dobre wlasnoScinumerycznetego
typu element6w uzyskano poprzez wprowadzenie opisu p61 odksztalceri i naprgZeri we
wsp6lrzgdnychukoSnok4tnych.
Praca (6)

zawiera propozycjg zastosowania bi-kwadratowych, 9-cio wgzlowych

element6wklasy Cl, kt6re tworzqczgsl membranow4element6wpowlokolvych. Opracowano
poprawione funkcje ksztaltu zmnejszagce efekt ,,przesztywnienia" proponowanych
element6w. Zbadano stabilnoS6tych element6w wykorzystuj4c metodg zaproponowanqw
pracy (5). Obie prace (5) i (6) byly cytowane l5-kotnie (uwzglgdniaj4c4 cytowaniapracy
(6) nieuwzglgdnionew Autoreferacie).
Potsuuowu.l4c,

jako oryginalne elementy drugiej

osi4gnigciahabilitacyjnego nale|y wymieni6:

grupy publikacji

opiniowanego

- opracowanie nowych, tr6jpolowych, hybrydowych element6w skoriczonych klasy C0,
tworz4cych czgS6membranowQelement6wpowlokowych,
- zaproponowaniewsp6lrzgdnychukoSnok4tnychdo opisu r6wnari r6wnowagi i zwiqzk6w
niero zdzielnoSci odksztalceh,
opracowanie nowego warunku stabilnoSci zaproponowanych element6w) wraz z
odpowiednim oprogramowaniem,
- opracowanie nowych, 9-cio wgzlowych, element6w skofczonych klasy Cl, tworz4cych
czg36membranowqelement6wpowlokowych,
- wprowadzenie poprawionych funkcji ksztaltu i warunku stabilnoSci proponowanych
element6w.
Przedstawione osi4gnigcie naukowe dr Ewy Turskiej w postaci jednotematycznego
cyklu

publikacji

pt.

,,Zbie2noSd i

stabilnoS6 algorytm6w

numerycznych

w

sformulowaniach wielopolowych mechaniki" dowodzi, Le Habilitantka wypracowala w
swojej dzialalno5ci naukowej rvyodrgbnion4 i sp6jn4 tematykg badawczq, stanowi4c4
istotny, oryginalny i tw6rcry wklad w rozrv6j wiedry w dyscyplinie ,rmechanika".
Opiniowany monotematyczny cykl publikacji jest w zupelnoSci wystarczajacy do
ubiegania sig o stopierf,naukowy doktora habilitowanego.
4. OCENA CALOKSZTALTU
SzeSd wybranych

publikacji

DZIALALNOSCI

I AKTYM{OSCT

NAUKOWEJ

stanowi4cych jednotematyczny cykl,

zatytulowany

,,ZbieLnoSCi stabilnoS6 algorytm6w numerycznych w sformulowaniach wielopolowych
mechaniki",liczbq cytowan LC: 69 orczlqcznym wsp6lczynnikiemIF: 11,943 jestbez
w4tpienia gl6wnym, lecz nie jedynym osi4gnigciemnaukowym Habilitantki.
Przed obron4pracy pojawily sig Jej 4 publikacje w czasopismachzListy Filadelfijskiej
tr-qcznydorobek dr Ewy Turskiej, zgromadzonypo obronie pracy doktorskiej to:
- 21 wsprilautorskich publikacji w czasopismachzListy Filadelfijskiej,
- 8 wsprflautorskich publikacji w innych czasopismachkrajowychizagranicznych,
- 2 wsp 6lautorskie pub likacj e w anglojgzy cznych monografiach.
N,qcznyImpact Factor wszystkich prac Autorki wynosi IF = 33,826. Impact Factor Nqczny
Habilitantki wynosi IF
uryzraczonyproporcjonalnie do deklarowanegoudziaNaprocentowego
= 17,590. N,qcznaIiczba cytowari wedlug Web of Scienceswynosi LC = 143. Liczba cytowari
bez auto-cytowaf wynosi LC = 108. Indeks Hirscha dotyczqcycaloksztaltudzialalnoSci
publikacyjnejdr Ewy Turskiej wynosi IH:8.

Do dorobku Habilitantki zgromadzonegopo obronie pracy doktorskiej nale?y zaliczy1;
- 6 pubtikacji

(w tym 2 samodzielne) zamieszczonych w materialach konferencji

kraj owych i zagranicznych,
18 streszczeri publikacji

zamieszczonych w materialach konferencji krajowych i

zagranicznych.
N-qcznieHabilitantka opublikowala 4 1 p elnoformatowych prac naukowych.
NaleZy podkresli6 zaanguZowaniew dzialalnoS6dydaktyczn4 dr Ewy Jurskiej. Od roku
1995 do chwili obecnej prowadzi wyklady i iwiczenia na wydziale Informatyki i wydziale
Zarz1dzania Informacj4 Polsko-Japoriskiej WyZszej Szkoly Technik Komputerolvych.
Ponadto, przez rok prowadzila vtykNadz Matematyki Dyskretnej na Studium Doktoranckim
IPPT PAN. Jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Reasumuj4c stwierdzam, ile aktywno5d i dorobek naukowo-badawczego dr Ewy
Turskiej stanowi4 zn czqcy wklad w rozrv6j mechaniki komputerowej i spelnia on
wymagania ustawy O stopniach i tytule w zakresiesztuki i jest w pelni wystarczaj4cy przy
ubieganiu sig o stopierfidoktora habilitowanego w dyscyplinie mechanika.
5. WNIOSEK KONCOWY
Po dokonaniu szczeg6lowej analizy osi4gnigcia w postaci jednotematycznego cyklu
publikacji i caloksztahu dorobku naukowo-badawczego,przedstawionego przez dr Ewg
Tursk4 w postgpowaniu habilitacyjnym, stwierdzam, 2e Habilitantka znaczqcopowigkszyla
sw6j dorobek po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych i v,rykazalaumiejgtnoS6
samodzielnej i tw6rczej pracy naukowej. Osi4gnigcia naukowe dr Ewy Turskiej spelniaj4
kryteria Ustawy z dnia 14 marca2003 roku o stopniachnaukowych i tytule naukowym oraz o
stopniachi tytule w zakresiesztuki Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. (Dz. U. z 2005 r. rr 164,
poz.l365l) orazw Rozporz4dzeniuMinistra Nauki i Szkolnictwa WyZszegoz dnia 1.09.2011
w sprawie kryeri6w

oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

(Dz. U. nr 196,poz. 1165)
habilitowanego
Bior4c powyisze pod uwagg wnioskujg o nadanie dr Ewie Turskiej stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznychw dyscyplinie mechunika.

Dr hab. Barbara Gambin

