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środowiskowych. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostce naukowej 

1/19 

- od 15.X.2002 do 30.06.2007 zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze 
Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej; 

- od 01.07.2007 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Budowli na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Identyfikacja systemów inżynierskich 
zagadnieniach. 

biomechanicznych w wybranych 

b) Zestawienie jednotematycznego cyklu publikacji stanowiącego osiągnięcie 
naukowe 

[1] Tomaszewska A., Influence of statistical errors on damage detection based on 
structural flexibility and made shape curvature. COMPUTERS & STRUCTURES, 
2010, vol. 88, iss. 3-4: 154-164; 



2/19 Załącznik 2. Auto referat 

[2] Szymczak C., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Śmietański M., Modelling of 
fascia-mesh system and sensitivity analysis of a junction force after a laparoscopic 
ventral hernia repair. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 
201 O, vol. 48, iss. 4: 933-950; 

[3] Szymczak C., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Śmietański M. , lnvestigation of 
abdomen surface deformation due to life excitation: lmplications for implant 
selection and orientation in laparoscopic ventral hernia repair. CLINICAL 
BIOMECHANICS, 2012, vol. 27, iss. 2: 105-110; 

[4] Śmietański M., Bury K. , Tomaszewska A., Lubowiecka I. , Szymczak C., 
Biomechanics of the frontal abdominal wall as a potentia! factor leading to 
recurrence with laparoscopic ventral hernia repair. SURGICAL ENDOSCOPY, 
2012, vol. 26, iss. 5: 1461-1467; 

[5] Tomaszewska A., Mechanical properties of human abdominal fascia. W: Selected 
problems of laparoscopic ventral hernia repair - modeling and simulation', Eds. C. 
Szymczak and M. Śmietański, a-medica press, 2012, pp. 21-25; 

[6] Tomaszewska A. , Lubowiecka I., Szymczak C., Śmietański M., Meronk B., 
Kłosowski P., Bury K., Physical and mathematical modelling of implant-fascia 
system in order to improve laparoscopic repair of ventral hernia. CLINICAL 
BIOMECHANICS, 2013, vol. 28, iss. 7: 743-751; 

[7] Tomaszewska A. , Lubowiecka I., Szymczak C., Cough influence on fascia-mesh 
system built for a hernia repair - an experimental research. W: Shell Structures: 
Theory and Applications, vol. 3, (W. Pietraszkiewicz, J. Górski, Eds.), 2013, Taylor 
& Francis Group, pp. 355-358; 

[8] Tomaszewska A., Mechanical behaviour of knit synthetic mesh used in hernia 
surgery. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2016, Vol. 18, No. 
1, pp. 77-86. 

c) Omówienie zakresu prac przedstawionych do oceny 

W cyklu prac, które przedstawiam do oceny zajmuję się identyfikacją systemów o 

charakterze inżynierskim i biomechanicznym. Bazuję na eksperymentach statycznych i 

dynamicznych, wykonanych na obiektach badawczych różnych rozmiarów, począwszy 

od małych próbek materiałów medycznych i biologicznych, poprzez modele 

zaoperowanej przepukliny brzusznej i ścianę brzucha człowieka, na 22-dwumetrowej 

wieży kończąc. Moja praca nakierowana jest na rozwiązywanie problemów praktycznych 

związanych z leczeniem przepukliny brzusznej u człowieka i wykrywaniem uszkodzeń w 

konstrukcjach. Stosuję podejście probabilistyczne i deterministyczne, a dzięki 

różnorodności zadań poznałam i rozwijam metody stosowane w różnych działach 

mechaniki oraz przenoszę niektóre z nich na nowe obszary. 
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Powyższy cykl prac zestawiłam chronologicznie i w tej kolejności są one omówione 

poniżej. 

W pracy [1] przedstawiłam wyniki swojej pracy, dotyczącej identyfikacji uszkodzeń w 

konstrukcjach budowlanych na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych częstości i 

postaci drgań z uwzględnieniem błędów estymacji tych wielkości. W swojej pracy 

doktorskiej zajmowałam się m.in. eksperymentalną analizą modalną, estymacją błędów 

identyfikowanych parametrów modalnych oraz wykrywaniem uszkodzeń na podstawie 

częstości i postaci drgań, jednak przy założeniu, że wielkości te są deterministyczne. 

Jest to założenie powszechnie przyjmowane w publikacjach naukowych, pomimo 

świadomości, że eksperymentalnie wyznaczone parametry modalne są obarczone 

pewnym błędem estymacji o wielkości zależnej m. in. od metody identyfikacji. W związku 

z tym, po zakończeniu pracy doktorskiej rozpoczęłam pracę nad analizą możliwości 

uwzględnienia błędów estymacji parametrów modalnych w identyfikacji uszkodzeń w 

konstrukcjach. W pracy [1] przedstawiłam analizę studialną belki swobodnie podpartej, 

opartą na symulacjach komputerowych modelu zbudowanego wg metody elementów 

skończonych. Symulowałam przypadek jednego uszkodzenia o trzech różnych 

wielkościach. Rozważyłam następujące trzy przypadki analizy wykrywania uszkodzenia 

w modelu: 

(i) deterministyczną dla deterministycznych charakterystyk modalnych (tzn. nie 

obarczonych błędami), 

(ii) deterministyczną dla losowych charakterystyk modalnych (tzn. obarczonych błędami), 

(iii) probabilistyczną dla losowych charakterystyk modalnych. 

W analizie deterministycznej jeden komplet danych modalnych reprezentuje badany 

system i tylko dla tego zestawu wykonuje się identyfikację uszkodzeń. W podejściu 

probabilistycznym dane modalne tworzą zbiór zmiennych losowych o współczynniku 

zmienności odpowiadającym błędom identyfikacji modalnej. Analizę wykrywania 

uszkodzeń przeprowadza się dla każdej realizacji zmiennej losowej. W tej analizie 

zastosowałam metodę Monte Carlo. Na opisanym przykładzie wykazałam, że stosując 

podejście (ii), często spotykane w literaturze, można otrzymać fałszywe wskazania 

uszkodzenia. Podejście (iii) również nie jest wystarczające dla uzyskania prawdziwego 

wskazania uszkodzenia. Przypadek (i) prawidłowo wskazuje uszkodzenie, ale 

oczywiście jest niemożliwy w zagadnieniach praktycznych dotyczących konstrukcji 

budowlanych. Efektem mojej pracy jest sformułowanie nowego wskaźnika uszkodzeń 

Abso/ute Damage Index (AD/) w następujący sposób: 
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AD! = (Z) s -( Z) 
0

, AD!> O dla uszkodzonych sekcji konstrukcji , ( 1) 

gdzie (Z)s jest wskaźnikiem uszkodzeń wyznaczonym w analizie typu (iii), natomiast 

(Z)0 jest takim samym wskaźnikiem, ale wyznaczonym w analizie typu (ii). 

Zaproponowana przeze mnie analiza jest pierwszą próbą zastosowania podejścia 

probabilistycznego. Wskaźnik AD/ pozwala wybrać prawdziwie uszkodzoną sekcję 

konstrukcji spośród innych fałszywych wskazań uszkodzenia. Zaproponowaną przeze 

mnie metodę zastosowałam do przypadku obiektu rzeczywistego, zabytkowej wieży 

Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku i otrzymałam precyzyjne wskazania uszkodzeń. W 

swojej pracy doktorskiej stosowałam tylko podejście typu (ii), otrzymując, poza 

prawdziwymi, również fałszywe wskazania uszkodzeń tego obiektu. Trzeba zaznaczyć, 

że wielkość błędu estymacji modalnej jest w tym przypadku niebanalna bo dla postaci 

drgań wynosi około 18%. Moja praca została zauważona przez innych badaczy, o czym 

świadczy np. liczba cytowań pracy [1] (32wg bazy Web of Science, 54 wg bazy Google 

Scholar). 

Kolejne prace zestawione w przedstawionym cyklu są rezultatem mojego 

zainteresowania zagadnieniami biomechaniki. Staraniami naszego zespołu 

nawiązaliśmy współpracę z lekarzami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

zainteresowanych szczególnie problematyką laparoskopowego leczenia przepuklin 

brzusznych. Problem skutecznego operowania tego schorzenia jest otwarty. Poszukuje 

się nowych rozwiązań gdyż wciąż obserwuje się znaczący stopień nawrotów choroby 

oraz ból pooperacyjny. Współpraca z lekarzami umożliwiła mi analizę systemów innych 

niż budowlane, jakimi do tej pory się zajmowałam, bo układami zbudowanymi z 

materiałów syntetycznych lub/i biologicznych. Wyzwaniem w tej tematyce jest poznanie i 

zrozumienie mechanizmów zachowania się zaoperowanych przepuklin brzusznych, 

zwłaszcza tych, prowadzących do nawrotu choroby. Duża zmienność własności 

mechanicznych materiałów biologicznych (własności osobnicze) i skomplikowana 

struktura implantów przepuklinowych, wskutek czego ich własności mechaniczne mogą 

się zmieniać w zależności od aktualnego stanu, są dodatkowymi utrudnieniami. 

Zastosowaliśmy innowacyjne podejście w stosunku do aktualnego stanu wiedzy, bo 

oparte na identyfikacji czynników istotnych dla trwałości zaoperowanej przepukliny. 

Zadanie, które sobie postawiliśmy rozwiązywaliśmy stopniowo, kolejno badając 

zachowanie mechaniczne i własności elementów składających się na system 

zaoperowanej przepukliny brzusznej, t. j. ściany brzucha człowieka i jej pow1ęz1, 

implantów (nazywanych też siatkami), łączników mocujących implant w ścianie brzucha, 

a następnie badając różne modele zaoperowanej przepukliny brzusznej. W zespole 
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pracującym nad tym zadaniem jestem osobą odpowiedzialną za prace eksperymentalne 

i identyfikację. 

Publikacja [2], którą przedstawiam w swoim cyklu jest efektem prac nad opisem 

mechaniki zaoperowanej przepukliny brzusznej. Jej celem jest identyfikacja parametrów 

wpływających w sposób znaczący na składowe poziome reakcji, które powstają w 

punktach mocowania implantu do ściany brzucha pod wpływem ciśnienia 

wewnątrzbrzusznego . Wartości tych sił decydują o utrzymaniu trwałości połączenia siatki 

z tkanką. W omawianym zadaniu implant odbudowujący ścianę brzucha w miejscu 

otworu przepukliny modelowany jest cięgnem zamocowanym na sprężynach. Sprężyny 

reprezentują implant w strefie jego nałożenia na tkankę (dobiera się implant o średnicy 

około 10cm większej niż otwór przepukliny, po to by wytworzyć około 5-ciocentymetrowy 

zakład implantu i tkanki wokół otworu). Miejsca zamocowania implantu w tkance doznają 

wymuszeń kinematycznych spowodowanych podatnością tkanki. Model jest obciążony 

ciśnieniem wewnątrzbrzusznym w sposób statyczny. Ta pilotażowa praca odnosi się do 

implantu GORE® DUALMESH® Biomateriał. Do moich zadań należało wykonanie 

identyfikacji cech mechanicznych modelu oraz przeprowadzenie analizy wrażliwości 

reakcji podporowych na zmiany wartości parametrów modelu. Współczynnik 

sprężystości podłużnej siatki określiłam na podstawie jednoosiowego testu rozciągania 

prostokątnej próbki implantu z użyciem maszyny Zwick Roell Z020, poprzez 

aproksymację otrzymanej eksperymentalnie nieliniowej zależności naprężenie

odkształcenie funkcją liniową. Wymuszenia kinematyczne określiłam na podstawie zdjęć 

RTG pacjenta z zaoperowaną przepukliną z użyciem metalowych zszywek mocujących 

implant w tkance. Pacjent wykonał pełen wydech (pozycja 'a') oraz wdech powietrza do 

brzucha (pozycja 'b') i w tych pozycjach wykonano zdjęcia RTG. Na ich podstawie 

określiłam przemieszczenia zszywek z pozycji 'a' do pozycji 'b'. Jako wielkość 

pozwalającą skalibrować zdjęcia do rzeczywistych wymiarów pacjenta użyłam znanych 

wymiarów obserwowanych zszywek. Do analizy wrażliwości posłużyło równanie cięgna, 

sformułowane ze względu na składową poziomą siły podporowej i dostosowane do 

uwarunkowań zadania. Wyznaczyłam względne współczynniki wrażliwości reakcji 

poziomej na zmiany wartości parametrów zadania jako funkcje zmiennych wartości 

początkowych tych parametrów. Wykonana w ten sposób identyfikacja istotnych 

parametrów decydujących o nośności połączenia implantu z tkanką wykazała, że 

najbardziej istotny jest współczynnik sprężystości podłużnej siatki. W drugiej kolejności 

jest podatność tkanki i długość cięgna, natomiast siła wstępnego napięcia cięgna ma 

znikomy wpływ na reakcję podporową, w stosunku do pozostałych rozważanych 

zmiennych. Praca [2] jest pierwszą publikacją naukową, w której stosuje się analityczne 
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podejście do opisu mechaniki zaoperowanej przepukliny brzusznej i na tej podstawie 

dyskutuje się czynniki mające wpływ na właściwe zaprojektowanie operacji. 

W pracach [3] i [4] opisane są rezultaty pracy naszego zespołu , dotyczącej pola 

odkształceń ściany brzucha, które określa stan przemieszczeń w miejscach mocowania 

implantu. Rozważone zostały ekstremalne ruchy tułowia: rozciągnięcia, wygięcia i skręty. 

Do badań wybrano osoby szczupłe, dla których można z pewnym przybliżeniem przyjąć, 

że odkształcenia zewnętrznej i wewnętrznej warstwy ściany brzucha są zbliżone. 

Powierzchnię ściany brzucha oznaczono markerami w regularnych odstępach . 

Deformacje pacjentów nagrały dwie kamery, odpowiednio ustawione tak, aby za pomocą 

odpowiedniej analizy geometrycznej odczytać współrzędne położenia markerów w 

przyjętym układzie współrzędnych kartezjańskich. Do moich zadań należała analiza 

danych pomiarowych i identyfikacja pola odkształceń ściany brzucha. Identyfikację pola 

odkształceń przeprowadziłam na podstawie współrzędnych położeń markerów, 

określonych dla ekstremalnych ustawień pacjentów. Poprzez kojarzenie kolejnych 

punktów ze sobą określiłam wartości odkształceń w różnych kierunkach w różnych 

pozycjach tułowia, związanych z czynnościami życiowymi. Określiłam też trajektorie 

odkształceń ekstremalnych oraz ich wartości. Procedura identyfikacji oraz jej wyniki 

szczegółowo są omówione w pracy [3]. Przedstawiona analiza jest pierwszą dotyczącą 

określenia pola przemieszczeń zewnętrznej powierzchni brzucha. Jej wyniki są istotne z 

punktu widzenia odpowiedniego doboru implantu oraz łączników w zależności od 

miejsca wystąpienia przepukliny oraz jego właściwej orientacji w ścianie brzucha 

pacjenta. W omawianych pracach w sposób innowacyjny pokazaliśmy różnice stanu 

odkształceń między różnymi strefami brzucha. Wyróżniliśmy strefy, w których powinny 

być stosowane implanty o własnościach izotropowych lub siatki o mniejszym, bądż 

większym stopniu ortotropii, jak również strefy odpowiednie dla sztywniejszych lub 

bardziej podatnych implantów. W pracy [4] zawarliśmy szeroką dyskusję na temat 

medycznych konsekwencji naszej pracy. Dodatkową korzyścią analiz, które tutaj 

przeprowadziłam jest stworzenie przestrzennej geometrii różnych ścian brzucha w 

różnych ustawieniach, która w dalszej kolejności była i jest używana do tworzenia siatki 

metody elementów skończonych odwzorowującej tę część anatomiczną. 

Praca [5] jest następstwem eksperymentów, które nasz zespół wspólnie wykonał na 

próbkach powięzi ściany brzucha człowieka. Materiały do badań, wraz z opisem 

pochodzenia próbek były dostarczane przez pracownika Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego w specjalnej komorze wypełnionej solą fizjologiczną. Komora ta została 

zaprojektowana i zbudowana specjalnie do tego zadania. Każdorazowo komora z próbką 

była mocowana w szczekach maszyny wytrzymałościowej Zwick Roell 2020. Próbki były 
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poddawane statycznym testom jednoosiowego rozciągania w kierunku zgodnym z 

ułożeniem włókien kolagenu. Do moich zadań należała koordynacja prac zespołu , 

archiwizowanie danych pomiarowych i fotograficznych, analiza danych oraz identyfikacja 

własności mechanicznych powięzi. Moduł sprężystości podłużnej każdej próbki 

określiłam poprzez liniową aproksymację nieliniowych zależności naprężenie

odkształcenie otrzymanych eksperymentalnie. Dla niektórych próbek określiłam też 

współczynnik Poissona. Celem tej pracy była identyfikacja właśnie tych dwóch 

parametrów prawa Hooke'a dla powięzi ściany brzucha z zaleceniem przyjęcia 

odpowiednich wartości w dalszym modelowaniu matematycznym. Trudnością w tym 

zadaniu jest duża zmienność osobnicza badanego materiału, a co za tym idzie -

własności mechanicznych. Podjęłam próbę identyfikacji tych własności z 

uwzględnieniem miejsca pobrania próbki, płci i wieku dawcy albo z uwzględnieniem 

sposobu ułożenia włókien kolagenu w próbce Uednolity, zmienny lub kilka orientacji 

nałożonych na siebie). Jednak otrzymane znaczne rozrzuty wyników uniemożliwiły 

klasyfikację próbek ze względu na podane parametry. Ostatecznie wykreśliłam 

histogram wszystkich otrzymanych wartości modułu sprężystości podłużnej i jako 

wartość rekomendowaną w modelowaniu matematycznym przyjęłam liczbę z przedziału 

wartości najczęściej występujących w zbiorze wyników. Współczynnik Poissona 

określiłam jako wartość średnią wszystkich wyników. Zaznaczam też przy tym, że 

określone w ten sposób wartości należy przyjmować jako wstępne parametry modelu 

matematycznego, które w drodze jego kalibracji może trzeba będzie korygować. Praca 

[5] jest pierwszą, w której dyskutuje się własności mechaniczne powięzi ściany brzucha 

na podstawie eksperymentów. 

W pracy [6] opisane są badania naszego zespołu dotyczące implantów przepuklinowych, 

elementów mocujących siatki w ścianie brzucha (łączników), modeli laboratoryjnych 

zaoperowanych przepuklin oraz numerycznego modelowania implantu wszczepionego w 

ścianę brzucha. Jest to zestawienie efektów około dwuletniej pracy, nakierowanej na 

ocenę nośności różnych systemów, jakie powstają po laparoskopowej naprawie 

przepukliny brzusznej. W pracy uwzględniono pięć rodzajów implantów powszechnie 

stosowanych w lecznictwie oraz sześć typów łączników. Jest to ważna praca 

poznawcza, która pozwala zaobserwować i zrozumieć mechanizm zachowania się 

systemu implant - łącznik - ściana brzucha. Opisane wyniki mogą być pomocne w 

projektowaniu nowych implantów i łączników do operowania przepuklin. W 

przedstawionej pracy byłam odpowiedzialna za koordynację prac eksperymentalnych, 

opracowanie danych i ich analizę oraz identyfikację (zgodnie z załączonym 

oświadczeniem o współautorstwie). 
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W pracy [6] w pierwszej kolejności dyskutowane są własności mechaniczne wybranych 

implantów. Cztery różne, plecione lub o pełnej strukturze, syntetyczne materiały 

powszechnie stosowane wówczas w leczeniu przepuklin zostały poddane testom 

jednoosiowego rozciągania w maszynie wytrzymałościowej Zwick Roell 2020. Wstępne 

badania wykazały, że materiały te nie są izotropowe. Jako uproszczenie przyjęto model 

ortotropowy. Wybór ten jest uzasadniony procesem technologii wykonania implantów 

wskazującym na dwa główne kierunki ortotropii. Prostokątne próbki materiałów zostały 

wycięte zgodnie z przyjętymi kierunkami badań. Z powodu wysokiej ceny materiałów 

zbadano niewielką liczbę próbek, po trzy każdego rodzaju. Każdą z trzech próbek 

danego rodzaju rozciągano z inną prędkością odkształceń, wybraną z zakresu 0,0033 -

0,05 1/s, zgodnie z fizjologiczną prędkością odkształceń ściany brzucha, którą 

zidentyfikowałam na podstawie wyników opisanych w pracy [3]. Dla każdej grupy próbek 

otrzymano powtarzalne zależności naprężenie-odkształcenie. Na ich podstawie 

zidentyfikowałam moduły sprężystości podłużnej każdego badanego implantu w dwóch 

rozważanych kierunkach dla różnych zakresów odkształceń, bazując na liniowych lub 

biliniowych aproksymacjach nieliniowych zależności naprężenie-odkształcenie 

wyznaczonych eksperymentalnie. Określenie tych wartości, poza znaczeniem w 

modelowaniu matematycznym, jest też istotne we wnioskowaniu dotyczącym nośności 

różnych systemów zaoperowanych przepuklin, rozważanych w dalszej części pracy. 

Następnym etapem opisanym w publikacji [6] są badania nośności różnych typów 

łączników stosowanych w operacjach. Wykonane zostały testy jednoosiowego 

rozciągania układów zbudowanych z różnych materiałów połączonych punktowo 

zszywkami syntetycznymi, metalowymi lub szwami chirurgicznymi. Łączone materiały 

dobrano tak, aby najlepiej zamodelować rzeczywiste warunki pracy danego łącznika. W 

związku z tym, w testach zszywek, które w praktyce mocowane są w powięzi ściany 

brzucha, wykonano połączenia wybranego implantu z powięzią zwierzęcą. Szwy 

chirurgiczne w praktyce przechodzą przez kilka tkanek ściany brzucha. W badaniu ich 

nośności łączono więc próbki różnych implantów (pięciu typów) o różnej orientacji w 

stosunku do kierunku rozciągania z tkaniną techniczną, wykonaną z włókna szklanego 

pokrytego PTFE, modelującą ścianę brzucha. Budowa takich modeli wiąże się z 

przyjęciem założenia zniszczenia próbek w najsłabszych miejscach, którymi w 

badaniach zszywek będzie powięź, a w badaniach szwów - implanty. Założenie to 

okazało się słuszne dla badanych układów. W wyniku badań określiłam siłę niszczącą 

różnego rodzaju połączeń. 

W następnej kolejności opisane zostały wyniki prac eksperymentalnych modeli 

laboratoryjnych zaoperowanych przepuklin brzusznych, zbudowanych z różnych 

implantów syntetycznych, plecionych bądź o pełnej strukturze (w sumie 5 typów siatek), 
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łączników punktowych syntetycznych lub metalowych (w sumie 6 typów, w tym szwy i 

klej) oraz zwierzęcej ściany brzucha. Z obserwacji medycznej dotyczącej nawrotów 

choroby wynika, że zdarzają się one często już zaraz po operacji, podczas 

pooperacyjnego kaszlu pacjenta. W związku z tym zdecydowano o przeprowadzaniu 

badań symulujących obciążenie kaszlem. Jestem współautorką specjalnej komory 

ciśnieniowej, w której modele były obciążane impulsem ciśnienia powietrza. Urządzenie 

było wówczas unikatowe na skalę światową. Badania zakrojone były na dosyć szeroką 

skalę, zbadano około 50 różnych modeli laboratoryjnych. Zadaniem, z którym się tutaj 

szczególnie zmierzyłam było bieżące określanie kolejności badań i modeli, które należy 

wykonać. W związku z ograniczoną liczbą materiałów medycznych jakie mieliśmy, 

ważne było bieżące wnioskowanie o wytrzymałości połączeń innych, niż przebadane na 

podstawie już zdobytych informacji dotyczących sztywności poszczególnych implantów, 

nośności łączników i zachowania modeli przepuklin w różnych konfiguracjach 

materiałów. Ostatecznie w pracy znalazły się wyniki 57 różnych konfiguracji, przy czym 

wyniki dla niektórych nie są otrzymane eksperymentalnie, ale wywnioskowane z 

obserwacji innych modeli. Takie podejście przyniosło znaczną oszczędność w 

badaniach, a z całą pewnością nie wpłynęło na zmniejszenie wiarygodności wyników. 

Modele obciążane były ciśnieniem 'kaszlu ' maksymalnie pięć razy. Układ, który takie 

obciążenie wytrzymał uznawany był za wiarygodny. Podczas badań przeprowadzane 

były pomiary ciśnienia, ugięcia środka implantu i brzegu otworu przepukliny lub ściany 

brzucha w miejscu wybranego łącznika (wszystko w funkcji czasu). Na podstawie filmów 

nagrywanych podczas badań identyfikowałam też przemieszczenia łączników w 

płaszczyźnie modeli. Wielkości te posłużyły następnie do budowy i kalibracji 

numerycznych modeli implantów wszczepionych w ścianę brzucha wg metody 

elementów skończonych. Przykładowy model przedstawiony jest w omawianej pracy. 

Zaletą tworzenia takich modeli jest możliwość symulowania dowolnych układów, co jest 

oszczędnością, ale również poprzez odpowiednie zamodelowanie eksperymentu 

możemy wyznaczyć reakcję podporową w łącznikach dla dowolnych układów połączenia 

implantów i łączników. Siła ta, dla zapewnienia trwałości połączenia siatki ze ścianą 

brzucha, musi być mniejsza od wytrzymałości danego rodzaju połączenia, 

dyskutowanego w poprzednim akapicie. 

Innowacyjne badania prezentowane w pracy zostały powtórzone z użyciem urządzeń o 

nieco innej konstrukcji przez dwa inne ośrodki zajmujące się tematyką przepuklin na 

świecie. Rezultaty tych prac opublikowane zostały w roku 2015. W literaturze można 

znaleźć również podejścia , w których stosuje się obciążenia naporem kuli na model 

przepukliny, jednak, w odróżnieniu od naszych badań, wiąże się to z narzuceniem 

postaci deformacji implantu. Wykonuje się również modele przepuklin , w których materiał 
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syntetyczny modeluje ścianę brzucha. W naszych badaniach, w użyciem tkanki 

wieprzowej, charakteryzującej się strukturą włóknistą, realizujemy zamocowanie łącznika 

w sposób bardziej adekwatny. Poprzez fakt używania różnych fragmentów tkanek 

prosięcej ściany brzucha wprowadzamy też element losowości modelu, co też jest 

większym przybliżeniem rzeczywistości. Trzeba tutaj przyznać, że zdarzały się skrajnie 

różne zachowania modeli zbudowanych w taki sam sposób, z tych samych materiałów. 

Wyniki takie pokazują potrzebę ostrożnego wnioskowania o zachowaniu się układów 

biomechanicznych. 

Praca [7] powstała w oparciu moje obserwacje dotyczące zachowania się modeli 

zaoperowanej przepukliny, wykonanych z różnych materiałów. W omawianej publikacji 

przedstawione jest rozwinięcie wyników badań laboratoryjnych modeli przepuklin 

opisanych w pracy [6]. Omawiane jest zachowanie modeli wykonanych z użyciem dwóch 

skrajnie różnych implantów. Jeden z nich jest izotropowy, o pełnej strukturze membrany 

wykonanej z ePTFE, natomiast drugi jest ortotropowy o strukturze plecionej z nici 

polipropylenowych i celulozowych. Moduł sprężystości podłużnej implantu pełnego to 

około 27 N/mm, natomiast plecionej to 50 oraz 7.4 N/mm w dwóch wzajemnie 

prostopadłych kierunkach. Na podstawie rezultatów opisanych np. w pracy [2] można 

sądzić, że wśród modeli o takiej samej geometrii, takim samym łączeniu i przy takim 

samym obciążeniu szybciej będzie się niszczył ten, o większej sztywności, na kierunku 

właśnie największej swojej sztywności. Tymczasem wyniki pokazane w pracy [7] 

dowodzą, że jest kolejny czynnik, wpływający na trwałość połączenia implantu z tkanką, 

mianowicie lokalna wytrzymałość implantu na przerwanie w miejscu łącznika. Z 

przedstawionego porównania wyników nośności modeli wykonanych z użyciem dwóch 

rodzajów implantów wynika większa nośność siatki plecionej. Na zaprezentowanych 

zdjęciach modeli po badaniach widać, że implant, który jest gładką membraną niszczy 

się nawet na całym swoim obwodzie, poprzez jego zerwanie w miejscach mocowań 

zszywek. Implant pleciony, ortotropowy, wykazał zniszczenia na kierunku swojej 

większej sztywności w formie wyrwania zszywek z siatki, z lokalnym przerwaniem 

struktury implantu. Porównanie sposobu uszkodzeń modeli wykonanych z użyciem tych 

dwóch znacznie różniących się implantów dowodzi ważności lokalnej wytrzymałości 

implantu na przerwanie. Jest to istotna obserwacja, która może być pomocna przy 

projektowaniu kolejnych, ulepszonych implantów przepuklinowych, wzmocnionych w 

strefie mocowania. Zgodnie z załączonym oświadczeniem współautorów w tej pracy 

zajmowałam się identyfikacją zachowania analizowanych modeli, opracowaniem 

wniosków oraz jej redakcją. 
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W pracy [8] badałam wpływ historii obciążenia na zmiany parametrów mechanicznych 

modelu plecionego, syntetycznego implantu przepuklinowego. Zjawisko to było już 

wcześniej opisywane w literaturze, jednak tylko w formie ogólnej obserwacji. W mojej 

pracy wykonałam analizę, która pozwoliła określić zmiany funkcji sztywności materiału w 

sposób ilościowy. Proponuję innowacyjne podejście do modelowania konstytutywnego 

implantów plecionych, które uwzględnia dwa stany przemieszczeń materiału: 

początkowy (czyli taki, w jakim materiał znajduje się w oryginalnym opakowaniu) oraz 

usztywniony (tzn. stan, przyjęty przez materiał na skutek wcześniejszego rozciągania). 

Przeprowadziłam badania wybranego typu implantu, dla którego otrzymano najwięcej 

pozytywnych wyników w badaniach trwałości połączeń implantów z tkanką, opisanych w 

pracy [6]. 

Analizę wykonałam w oparciu o jednoosiowe statyczne badania próbek materiału: 

rozciągania oraz rozciągania cyklicznego. Przygotowałam 3-centymetrowej szerokości 

próbki materiału, o długości 12 cm, wycięte w kierunkach ortotropii materiału, opisanych 

np. w [6]. Eksperymenty zaprojektowałam tak, aby jak najlepiej symulować rzeczywisty 

stan obciążenia implantu. Szerokość próbek odpowiadała przykładowemu rozstawowi 

zszywek, przyjmowanemu w operacjach laparoskopowych przepuklin brzusznych, 

natomiast symulowane w testach cyklicznych siły odpowiadały nośnościom łączników 

stosowanych do mocowania siatek w ścianie brzucha (opisane w pracy [6]). Ponieważ 

wyniki testów prostego rozciągania tego materiału są powtarzalne dla różnych prędkości 

odkształcenia, co opisałam w pracy, której nie włączyłam do prezentowanego cyklu 

publikacji Oest to zamieszczone w poz. li E1, 1 opisu dorobku) oraz z uwagi na wysoki 

koszt materiału do badań, każdy rodzaj eksperymentu wykonałam raz. W badaniach 

cyklicznych symulowałam cztery poziomy obciążenia. Przyjęłam prędkość odkształceń 

0.001 1/s. Jednak w celu sprawdzenia, czy prędkość odkształceń wpływa na wyniki 

testów cyklicznych, jeden z eksperymentów dla obu kierunków materiału powtórzyłam z 

prędkością 0.03 1/s. Dodatkowo, próbki obu rodzajów, którym zadałam najmniejsze 

poziomy sił w badaniach cyklicznych, obciążyłam ponownie po dwóch dniach. Tak 

przeprowadzone eksperymenty pozwoliły mi dosyć kompleksowo omówić mechaniczne 

zachowanie się badanego implantu. W badaniach wykorzystałam maszynę 

wytrzymałościową Zwick Roell Z020, wyposażoną w wideoekstensometr. 

Główny cel pracy, czyli określenie funkcji sztywności materiału, zrealizowałam poprzez 

reprezentację pomierzonych sił i wydłużeń w układzie naprężenie-odkształcenie, 

otrzymując krzywe eksperymentalne (miary inżynierskie). Na podstawie biliniowych 

aproksymacji nieliniowych krzywych eksperymentalnych otrzymanych w testach 

prostego rozciągania zidentyfikowałam funkcje sztywności materiału o skokowo 

zmiennych wartościach stałych, inne dla dwóch rozważanych kierunków materiału . Są to 

jf'L"'-
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funkcje dla materiału będącego w początkowym stanie przemieszczeń. Funkcje 

sztywności dla materiału będącego w aktualnym stanie przemieszczeń zidentyfikowałam 

na podstawie badań cyklicznego rozciągania. W pierwszej kolejności określ iłam styczną 

do zależności naprężenie - odkształcenie dla każdego kolejnego cyklu obciążania, która 

jest modułem sprężystości podłużnej. Moduł ten odpowiada odkształceniu, dla którego 

został wyznaczony. Następnie zbadałam zbieżność uzyskanych wartości modułów 

sztywności, otrzymanych na podstawie jednego testu cyklicznego w funkcji liczby cykli 

obciążeń. Określiłam w ten sposób wartości modułów dla materiału w stanie ustalonym, 

które odpowiadają odkształceniom w kolejnych testach cyklicznych. Następnie, dla 

dwóch analizowanych kierunków materiału, otrzymane wartości modułów sprężystości 

wykreśliłam w funkcji odkształceń i aproksymowałam funkcją nieliniową, otrzymując 

nieliniowe funkcje sztywności materiału. Z porównania otrzymanych funkcji wynika 

znaczny wzrost sztywności materiału gdy zmienia swój stan z początkowego na 

aktualny. Konsekwencjąjest wzrost reakcji podporowej w mocowaniu implantu w ścianie 

brzucha pacjenta, czynnika wpływającego na trwałość mocowania. Wynika to np. z 

analizy opisanej w pracy [2]. 

Dodatkowymi aspektami badawczymi tej pracy jest wykazanie, że próbka obciążona 

siłami w zakresie O - 15 N ma zdolność powrotu z aktualnego stanu przemieszczeń do 

stanu początkowego w czasie zależnym od zadanego poziomu siły. Dowodzi to faktu, że 

materiał może być w praktyce w obu stanach przemieszczeń wielokrotnie. Wyższy 

poziom siły zadanej skutkuje zaistnieniem stałych odkształceń w próbkach. 

Przedstawiona przeze mnie koncepcja została pozytywnie zweryfikowana w analizach 

numerycznych implantu poddanego działaniu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, gdzie 

zidentyfikowane funkcje sztywności użyte są w definicji modelu sieci gęstej badanego 

materiału. Wyniki modelowania numerycznego z uwzględnieniem dwóch stanów 

przedstawione zostały na Międzynarodowej Konferencji PCM-CMM 2015, która się 

odbyła w Politechnice Gdańskiej . 

Poza szczególnymi zadaniami, które powyżej opisałam, w każdej przedstawionej w cyklu 

pracy jestem współautorką treści i interpretacji wyników, zgodnie z załączonymi 

oświadczeniami o współautorstwie. 

d) Cel naukowy ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania 

W wyżej wymienionych pracach i osiągniętych wynikach są dwa główne cele. Pierwszym 

jest poprawa efektywności procedur wykrywania uszkodzeń konstrukcji budowlanych 

bazujących na metodzie podatności oraz na metodzie krzywizn postaci drgań. Drugim 
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jest poprawa stanu wiedzy na temat laparoskopowego leczenia przepuklin brzusznych w 

celu poprawienia efektywności leczenia tego schorzenia. 

Cel pierwszy został osiągnięty poprzez zastosowanie podejścia probabilistycznego do 

wykrywania uszkodzeń. Zaproponowana nowa procedura znacznie poprawia 

skuteczność badanych metod. Na przedstawionym przykładzie krępej, murowanej wieży 

zabytkowej wykazałam, że stosując rozwinięte przeze mnie podejście można 

zidentyfikować uszkodzone sekcje konstrukcji na podstawie pomierzonych drgań 

środowiskowych o bardzo małej amplitudzie, nie uzyskując fałszywych wskazań 

uszkodzeń. Podejście to może być stosowane w każdym przypadku analizy wykrywania 

uszkodzeń, opartym na pomiarach drgań, które jak wiadomo, są obarczone błędami 

pomiaru lub/i identyfikacji modalnej. Ta część mojej pracy jest opisana w publikacji [1]. 

Cel drugi został osiągnięty poprzez analizy dotyczące mechaniki implantów, łączników, 

tkanki brzucha oraz układów zaoperowanej przepukliny brzusznej. Między innymi 

poprzez publikacje umieszczone w omawianym cyklu biorę udział w światowej dyskusji 

dotyczącej zrozumienia mechaniki zaoperowanej przepukliny brzusznej oraz problemów 

leczenia tego schorzenia. Zaprezentowane prace są cytowane przez innych badaczy. 

Bezpośrednim efektem opisanej w powyższym cyklu pracy jest opracowanie przy moim 

udziale systemu eksperckiego HAL 201 O, który może wspierać chirurga podczas 

operacji. System ten pomaga dobrać implant, łączniki i sposób mocowania implantu do 

danego przypadku medycznego. Powstał m. in. w oparciu o dane, które 

zidentyfikowałam dla różnych układów jak opisałam omawiając prace [2] - [7]. Aktualnie 

trwają prace zmierzające do komercjalizacji produktu. 

Wynikami naszych badań zainteresował się jeden ze światowych koncernów 

produkujących implanty przepuklinowe i zespół wykonał wstępne badania jednego z 

nowych produktów tej firmy. Przeprowadzone zostały m.in. testy zachowania się tego 

materiału w różnych sytuacjach w komorze ciśnieniowej, opisanej w pracy (6]. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

5.1. Działalność naukowa prowadzona przed doktoratem 

Przed obroną pracy doktorskiej moja praca naukowa skupiona była na analizie 

dynamicznej systemów budowlanych, opartej na pomiarach drgań oraz na modelowaniu 

matematycznym. Celem mojej pracy była nieinwazyjna identyfikacja uszkodzeń w 

konstrukcjach budowlanych. Szczególnym wyzwaniem był wybór układów badawczych 

wśród obiektów zabytkowych. W pierwszym etapie pracy wykonałam przegląd literatury, 
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wybierając w ten sposób podstawowe metody pracy: Metodę Amplitud Rezonansowych 

(ang. Peak Picking) jako procedurę eksperymentalnej identyfikacji modalnej oraz metodę 

podatności i metodę krzywizn postaci drgań jako procedury wykrywania uszkodzeń w 

układach. Rezultaty moich pierwszych badań symulacyjnych dla układów belkowych, 

testujących wybrane metody, są opisane w pracach podanych w Załączniku 3 w 

pozycjach: li F1) 21, 26; L) 17-19. Następnie, w rezultacie współpracy z naukowcami z 

Vilnius Gediminas Technical University, wraz z zespołem Centrum Doskonałości CURE, 

kierowanym przez prof. dr hab. inż. Czesława Szymczaka, przeprowadziłam pomiary 

drgań dzwonnicy Archikatedry w Wilnie, datowanej na XVlw. Prace poprzedzone były 

budową przeze mnie dokładnego modelu MES tego obiektu i zaprojektowaniem badań 

eksperymentalnych w taki sposób, by możliwa była identyfikacja częstości i postaci 

drgań obiektu oraz współczynników tłumienia. Podstawą identyfikacji były pomiary 

przyspieszeń wybranych punktów obiektu przy słabych wymuszeniach środowiskowych, 

którymi były głównie wiatr i pobliski ruch uliczny. Rezultatem mojej pracy z tym obiektem 

było wykazanie, że rysy obserwowane na poziomie umiejscowienia dzwonów są rysami 

konstrukcyjnymi, wpływającymi na globalną pracę konstrukcji. Dodatkowo, wykonałam 

identyfikację zachowania się obiektu podczas bicia dzwonów. Mój dorobek w tym 

zakresie dokumentują następujące pozycje w Załączniku 3: li E1) 4; F1) 20, 24, 25; L) 

14-16. 

W kolejnym okresie wraz z zespołem CURE wykonałam pomiary drgań środowiskowych 

wieży Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, datowanej na XVw., również poprzedzone moim 

projektem badań. Na tej podstawie wykonałam identyfikację modalną obiektu (częstości i 

postaci drgań oraz współczynniki tłumienia) oraz identyfikację uszkodzeń budowli. 

Wykazałam, że identyfikacja uszkodzeń z użyciem wybranych przeze mnie metod jest 

możliwa nawet na podstawie drgań o bardzo małej energii, niewyczuwalnych dla 

użytkownika obiektu. Przeprowadziłam również identyfikację parametryczną modelu 

matematycznego tego obiektu z użyciem analizy wrażliwości i technik optymalizacji, w 

celu określenia sztywności posadowienia analizowanej wieży. Rezultaty mojej pracy z 

tego okresu opisane są w następujących pozycjach w Załączniku 3: li E2) 3; F1) 18, 19, 

23; L) 12, 13; Ili B) 12, 15. 

Zwieńczeniem mojej pracy dotyczącej powyższego zakresu była obrona procy 

doktorskiej p.t. ,,Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy 

wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych". Praca ta została wyróżniona przez 

Ministra Infrastruktury. 
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Innym obiektem badanym przeze mnie w tym okresie była Brama Nizinna w Gdańsku 

(XVllw.). W tym wypadku celem była ocena stanu technicznego tego obiektu na 

podstawie drgań środowiskowych oraz ocena wpływu ruchu drogowego na 

bezpieczeństwo obiektu. Byłam tutaj członkiem zespołu CURE, który zaprojektował i 

przeprowadził pomiary drgań. Wykonałam analizę pomierzonych sygnałów, 

zidentyfikowałam funkcje koherencji (w dziedzinie częstotliwości) oraz innowacyjny 

wskaźnik określający wzajemne położenia różnych punktów obiektu w dziedzinie czasu 

wnioskując na tej podstawie o integralności konstrukcji. Prace naukowe w tym zakresie 

dokumentują następujące pozycje w Załączniku 3: li A) 5; F1) 22; L) 11; 111 B) 14. 

5.2. Działalność naukowa prowadzona po uzyskaniu doktoratu 

W pierwszym okresie po obronie pracy doktorskiej zajmowałam się wciąż tematyką z nią 

związaną, omówioną w poprzednim punkcie. Moim obiektem badawczym w głównej 

mierze była wieża Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku - bazowałam na pomiarach i 

analizach omówionych w pracy doktorskiej, ale opublikowałam również analizy 

dotyczące dwóch pozostałych obiektów wspomnianych powyżej. W tym zakresie 

powstały publikacje i referaty zawarte w Załączniku 3 w następujących pozycjach: li A) 1; 

E2) 1, 2; F1) 1, 2, 5; L) 9, 10. 

Jednocześnie zaczęłam przenosić swoje zainteresowania na grunt biomechaniki. Wraz z 

prof. dr hab. inż. Czesławem Szymczakiem oraz dr hab. inż. Izabelą Lubowiecką, we 

współpracy z chirurgami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zaczęliśmy badać 

tematykę związaną z laparoskopowym leczeniem przepuklin brzusznych u ludzi. Ta 

metoda leczenia stosowana jest już od ponad 40 lat, jednak wciąż nie znaleziono 

niezawodnego sposobu leczenia i problemem są nawroty choroby oraz chroniczny ból 

pooperacyjny. W naszej pracy zespołowej byłam odpowiedzialna za przeprowadzanie 

badań eksperymentalnych, analizę danych eksperymentalnych oraz identyfikację. 

Brałam również udział w analizie wyników prac numerycznych. Mój szczegółowy udział 

w każdej pracy wymienionej poniżej jest podany w Załączniku 3. Badania rozpoczęliśmy 

od identyfikacji czynników wpływających w sposób istotny na skuteczność leczenia 

badanego przez nas schorzenia. Dla przyjętego modelu cięgnowego przepukliny 

zaoperowanej z użyciem implantu wykonana została analiza wrażliwości reakcji 

podporowej na zmienność wyróżnionych parametrów zadania. Rozważyłam również 

matematyczny model membrany jako reprezentację implantu. Porównałam wyniki 

otrzymane z analizy obu rodzajów modeli. Otrzymane rezultaty nadały kierunek dalszym 

pracom naszego zespołu, opisanym poniżej . Następujące publikacje podane w 

Załączniku 3 zawierają różne zakresy tych badań: li F1) 3, 4; F2) 8, 9, 16, 17; L) 7. 
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Dalszym krokiem do zrozumienia mechaniki zaoperowanej przepukliny brzusznej było 

poznanie środowiska jej pracy, a więc mechaniki ściany brzucha i jej powięzi. Wykonane 

zostały pomiary deformacji ścian brzucha pacjentów w ustalonych pozycjach 

ekstremalnych. Na tej podstawie stworzyłam przestrzenne obrazy położenia wybranych 

punktów ściany brzucha pacjentów, określiłam zmienność położenia tych punktów w 

zależności od pozycji pacjenta i wreszcie zidentyfikowałam mapę możliwych odkształceń 

ściany brzucha człowieka. Przeprowadziłam analizę statystyczną otrzymanych wyników, 

dostarczając dane do dalszej pracy naszego zespołu. Moją pracę w tym zakresie 

dokumentują następujące pozycje wymienione w Załączniku 3: li F2) 1-3. Analizę 

własności mechanicznych powięzi wykonałam bazując na testach jednoosiowego 

rozciągania próbek ze stałą prędkością przemieszczenia, dostarczanych przez 

partnerów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Identyfikowałam model liniowo 

sprężysty tego materiału, z dwoma parametrami: modułem sprężystości podłużnej oraz 

współczynnikiem Poissona. Otrzymałam znaczące rozrzuty wyników, jednak próby 

sklasyfikowania własności powięzi ze względu na wiek, płeć, położenie w ścianie 

brzucha, czy BMI nie udały mi się z powodu zbyt małej liczby pomiarów. Ostatecznie 

swoje końcowe wyniki oparłam o histogramy otrzymanych wartości. W następujących 

pozycjach w Załączniku 3 zawarłam omawianą analizę: li F1) 6; F2) 4-7. 

Kolejnym czynnikiem warunkujących mechanikę zaoperowanej przepukliny brzusznej 

jest zastosowany implant, a z inżynierskiego punktu widzenia - jego własności 

mechaniczne. Nasz zespól przeprowadził badania jednoosiowego rozciągania czterech 

popularnych w leczeniu implantów przepuklinowych. Próbki wycinane były w dwóch lub 

trzech kierunkach implantów. Rozważone zostały materiały o strukturze plecionej oraz o 

pełnej, w postaci gładkiej membrany. Na podstawie eksperymentów zidentyfikowałam 

modele matematyczne implantów: sprężyste (liniowe lub biliniowe), lepkosprężyste lub 

hipersprężyste jako modele izotropowe, ortotropowe lub sieci gęstej. Rozważyłam 

również efekt usztywnienia implantu przy obciążeniach cyklicznych. Swoje wyniki 

opisałam w pracach dotyczących identyfikacji modeli, wymienionych w następujących 

pozycjach Załącznika 3: li E1) 1; F2) 1 O, 11; Ili B) 13 oraz w pracach opisujących 

symulacje numeryczne zachowania się implantu wszczepionego w ścianę brzucha, 

podanych w Załączniku 3 w pozycjach: li A) 2-4; F1) 7, 8, 12, 14-17; L) 2-4, 8; Ili B) 1, 2, 

6, 7, 9, 1 O, 11 . 

Z punktu widzenia doboru sposobu mocowania implantów w ścianie brzucha istotne jest 

poznanie nośności łączników stosowanych przez chirurgów. Przeprowadzone więc 

zostały testy jednoosiowego rozciągania połączeń powięzi zwierzęcej z roznymi 

implantami wykonane z użyciem różnych łączników punktowych (takerów lub szwów). 
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Na ich podstawie zidentyfikowałam nośności badanych łączników ( poz. li E1) 2 w 

Załączniku 3). 

Dużo czasu naszego zespołu zajęły eksperymenty na modelach zaoperowanej 

przepukliny brzusznej o różnych średnicach, zbudowanych ze zwierzęcej ściany 

brzucha, różnych implantów i różnych łączników. Z powodu czasochłonnego 

wykonywania modeli, najczęściej możliwe były badania jednego modelu w ciągu jednego 

dnia. Jednakże otrzymana została w ten sposób bogata baza danych dotycząca 

zachowania się i trwałości różnych rozwiązań chirurgicznych. Jak pisałam w punkcie 5.1, 

nasz zespół zaprojektował autorskie urządzenie do obciążeń próbek 'pooperacyjnym 

kaszlem', realizowanym przez impulsowe działanie ciśnienia powietrza. Na podstawie 

tych badań powstał szereg prac, w których opisałam zachowanie się różnych modeli 

podczas impulsowego obciążenia ciśnieniem, obserwacje dotyczące mechaniki 

stosowanych implantów i ich lokalnej wytrzymałości na przebicie łącznikiem oraz 

nośności łączników. Są to prace zamieszczone w Załączniku 3 w pozycjach: li E1) 3; F1) 

9-11; F2) 12-15; L) 5, 6; Ili B) 8. Rezultaty tych prac były prezentowane również na 

kongresach medycznych, np. poz. Ili B) 3, 5 wg Załącznika 3. 

Powyżej opisane prace zmierzały do tego, by stworzyć system komputerowy, który 

. mógłby wspierać chirurga w procesie planowania i przeprowadzania laparoskopowej 

operacji przepukliny brzusznej. Nasz zespół stworzył taki system, HAL 201 O, został on 

zgłoszony do opatentowania (poz. li C) Załącznika 3), w planach Uczelni będących jego 

właścicielami jest jego wdrożenie. Działanie tego systemu zostało zaprezentowane na 

Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (poz. Ili B) 

4 Załącznika 3). Mój udział w przygotowaniu tego systemu jest opisany częściowo w 

pozycjach li F2) 18-21 Załącznika 3. System HAL 2010 pomaga dobrać implant i sposób 

jego mocowania w ścianie brzucha do konkretnego przypadku choroby. 

Syntezę prac naszego zespołu w zakresie biomechaniki przepukliny brzusznej 

zaprezentowałam w referacie zaproszonym podczas Sesji Naukowej „Mechanika 

Stosowana 8/2014" organizowanej cyklicznie na Uniwersytecie Technologiczno

Przyrodniczym w Bydgoszczy (poz. li L) 1; F2}13 Załącznika 3). 

5.3. Działalność organizacyjna 

Przed uzyskaniem stopnia doktora byłam członkiem komitetu organizacyjnego dwóch 

wydarzeń naukowych: międzynarodowego seminarium "Simulations in Urban 

Engineering", organizowanych w ramach V Programu Ramowego EU w 2004 roku oraz 

8-mej Międzynarodowej Konferencji „Shell Structures. Theory and Application" SSTA 

2005, Gdańsk-Jurata w 2005 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora byłam członkiem 
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komitetu organizacyjnego 9-tej Międzynarodowej Konferencji „Shell Structures. Theory 

and Application" SSTA 2009, Gdańsk-Jurata, 2009. W latach 2009 - 2010 pełniłam 

funkcję kierownika prac zespołu Politechniki Gdańskiej w Projekcie Europejskim 

"Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów 

syntetycznych" HAL201 O realizowanym wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem 

Medycznym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W latach 

2011-2015 byłam autorką lub współautorką w sumie 12 projektów o dofinansowanie 

badań, które nie otrzymały dofinansowania (składane do NCN, NCBiR, FNP). Do moich 

ważniejszych obowiązków organizacyjnych w Katedrze należą prace związane z 

planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych, a wcześniej prace związane z 

raportowaniem działalności naukowej Katedry. 

5.4. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

W trakcie mojej pracy na Politechnice Gdańskiej prowadziłam lub prowadzę następujące 

zajęcia (ćwiczenia, wykłady lub laboratoria): Mechanika Ogólna, Mechanika Budowli, 

Mechanika Budowli li, Dynamika Budowli, Metody Doświadczalne w Analizie Konstrukcji, 

Metody Obliczeniowe, Wytrzymałość Materiałów, Podstawy Informatyki, Technologie 

Informacyjne, Komputerowa Analiza Konstrukcji, Seminarium Dyplomowe. Byłam 

opiekunką w sumie 15 prac dyplomowych na kierunku Modelowanie Konstrukcji 

Inżynierskich. Promowane przeze mnie prace dotyczyły mechaniki konstrukcji, 

identyfikacji lub biomechaniki. Jestem współautorką zbioru zadań z mechaniki 

przeznaczonym dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska (poz. li E3) 1. w 

Załączniku 3). Aktualnie zbiór ten jest w druku. W trakcie realizacji projektu HAL 2010 

współpracowałam naukowo z 5-cioma studentami, z których jeden przygotował referat i 

przedstawił go na VIII Majówce Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej 

w 2011 r. W latach 2014-2016 przygotowywałam pokazowe zajęcia laboratoryjne dla 

kandydatek na studia w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na Politechniki". W 

ostatnim czasie podjęłam się opieki naukowej nad dwiema studentkami kursu 

inżynierskiego, które są zainteresowane dynamiczną diagnostyką konstrukcji. Aktualnie 

trwają prace przygotowawcze do pierwszych eksperymentów. Jestem członkiem 

Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2007r.) oraz European 

Society of Biomechanics (od 2012r.). Od roku 2015 należę do grona edytorów 

czasopisma World Journal of Orthopedics. Aktywnie uczestniczyłam w 23 konferencjach 

i sesjach naukowych po obronie pracy doktorskiej oraz w 11 przed jego obroną. 
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5.5. Działalność inżynierska 

W latach 2001-2002 pracowałam w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w 

Elblągu jako asystentka w zespole drogowo-mostowym. W późniejszym czasie zajęłam 

się działalnością naukową, w której jednak wystąpiły dwa zadania inżynierskie, ponieważ 

byłam członkiem zespołów wykonujących ekspertyzy dwóch obiektów: Hali Sportowo

Widowiskowej 'Olivia' oraz zabytkowej Bramy Nizinnej w Gdańsku. Poza tym, badania 

zabytkowych: wieży Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku oraz dzwonnicy Archikatedry w 

Wilnie, jakie przeprowadziłam w doktoracie zakończyłam wnioskami dotyczącymi stanu 

technicznego i zaleceniami dalszego użytkowania, przekazanymi zarządcom obiektów. 




