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Celem projektu badawczego jest opracowanie nowych metod i programów komputerowych służących 

do analizy i optymalizacji mikrostruktury materiałów, w których występuje duża liczba porów, pęknięć i 

wtrąceń. Będą badane materiały porowate i kompozytowe. Szczególnymi materiałami, które będą 

rozpatrywane są nanokompozyty i kompozyty elektroniczne, w których występuje sprzężenie pól 

mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych. 

Pustki w porowatych materiałach inżynierskich powstają w trakcie procesu technologicznego i są 

wadami materiałowymi lub są celowo wytwarzane, żeby np. zmniejszyć gęstość materiału. Współczesne 

procesy technologiczne umożliwiają uzyskanie zmienności przestrzennej porowatości struktury, dzięki 

czemu można otrzymać materiały, które mają własności gradientowe. Wtrącenia są wadami materiałowymi 

lub są celowo wprowadzanymi elementami materiału kompozytowego. Dzięki połączeniu materiałów o 

różnych cechach kompozyt możne mieć lepsze własności fizyczne niż materiały składowe. Na skutek 

obciążenia na powierzchniach otworów w materiałach porowatych, w otoczeniu krawędzi pęknięć, a także 

w miejscu połączenia różnych materiałów występuje silne spiętrzenie naprężeń, które może powodować 

uplastycznienie, utratę spójności materiałów i wzrost pęknięć. Dlatego duże znaczenie ma analiza 

wytrzymałościowa tego rodzaju materiałów. Położenie otworów, pęknięć i wtrąceń, ich wielkość, kształt i 

liczba wpływa na sztywność i stan naprężenia w materiale. Poprzez odpowiedni dobór struktury 

geometrycznej i własności materiału porowatego i kompozytowego można zmienić jego sztywność, 

zmniejszyć naprężenia i zmienić sprzężenie pól fizycznych. Analiza wymienionych zagadnień jest 

szczególnie trudna i ma duże znaczenie przy projektowaniu nowych materiałów inżynierskich. 

Przy projektowaniu elementów wykonanych z materiałów porowatych lub kompozytowych korzysta się 

z ich zastępczych stałych materiałowych. Do wyznaczania stałych można zastosować metody analityczne, 

doświadczalne lub numeryczne. Metody analityczne stosuje się dla nieskomplikowanych kształtów porów 

oraz wtrąceń (sferycznych, elipsoidalnych, walcowych). Z kolei metody doświadczalne wymagają 

przeprowadzenia wielu czasochłonnych i kosztownych badań na materiałach rzeczywistych. Z powodu 

złożoności przedstawionych zagadnień materiały analizowane są różnymi metodami komputerowymi. 

Metody komputerowe umożliwiają analizę mikrostruktur o bardzo złożonej geometrii, własnościach 

materiałowych i warunkach brzegowych. Do najczęściej stosowanych metod komputerowych należą 

metoda elementów skończonych (MES) i metoda elementów brzegowych (MEB). Wielkości zastępcze 

mogą być wykorzystane do modelowania układu odkształcalnego jako ośrodka ciągłego i jednorodnego w 

skali makroskopowej. 

W celu analizy mikrostruktur o złożonej geometrii i własnościach materiałowych zostanie 

wykorzystana metoda elementów brzegowych (MEB) lub jej wariant - szybka wielobiegunowa metoda 

elementów brzegowych (SWMEB), którą stosuje się do analizy bardzo złożonych układów. Najważniejsza 

zaleta MEB polega na tym, że wiele zagadnień można rozwiązać w wyniku opisu wielkości 

geometrycznych i fizycznych tylko na powierzchni ciała. Dzięki temu, łatwe jest przygotowanie danych do 

programu komputerowego i ich modyfikacja. Jest to szczególnie ważne w przypadku analizowania wpływu 

różnych struktur materiału na jego własności fizyczne. Zazwyczaj rozwiązania otrzymywane za pomocą 

MEB są bardzo dokładne, szczególnie w zagadnieniach, w których występuje duża zmienność naprężeń. 

Celem optymalizacji będzie np. zwiększenie wytrzymałości materiału, jego sztywności lub sprzężenia 

pól mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych. Zmiennymi projektowymi będą położenie, wielkość, 

kształt i własności elementów składowych materiału kompozytowego. Zadania optymalizacji mikrostruktur 

będą rozwiązane za pomocą metod sztucznej inteligencji, np. algorytmów ewolucyjnych, sztucznych 

systemów immunologicznych, metod poszukiwań harmonicznych, itp. Metody nie wymagają badania 

wpływu zmiennych projektowych na kryterium optymalizacji. Charakteryzują się prostotą zastosowania i 

pozwalają na wyznaczenie rozwiązania optymalnego z dużym prawdopodobieństwem. 

Opracowane programy komputerowe mogą być wykorzystane praktycznie w analizie własności 

fizycznych materiałów inżynierskich na poziomie mikroskopowym oraz projektowaniu nowych materiałów. 

Jest to ważne, ponieważ nowoczesne materiały inżynierskie są wykorzystywane w intensywnie 

rozwijających się gałęziach przemysłu, np. samochodowym, lotniczym, kosmicznym. Według autorów 

wniosku proponowana tematyka badawcza jest ważna ze względów naukowych, poznawczych i 

praktycznych, a także jest zgodna z kierunkami rozwoju badań naukowych w świecie. 
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