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RECENZJA
Rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Polasika
pt. Studium ruchu pojazdu z uwzględnieniem poprzecznych nierówności
nawierzchni w aspekcie bezpieczeństwa i hałasu
Dla Rady Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej
(Umowa nr – 05/59/2019/155)

1. Przedmiot i zakres rozprawy
Przedmiotem rozprawy jest problematyka zachowania się pojazdu na przejeździe
kolejowo - drogowym oraz na nierównościach jezdni. Badania ograniczono do wybranych
przejazdów drogowo-kolejowych.
Rozważania dotyczą głównie zjawiska hałasu wywołanego ruchem pojazdów i jego
elementów kontaktującymi się z jezdnią, w ograniczonym zakresie odnosząc się do
powiązania z bezpieczeństwem ruchu.
Przedstawiona rozprawa doktorska posiada charakter doświadczalny, zwłaszcza
w zakresie badań i pomiarów wybranych wielkości charakterystycznych (ruch pojazdów na
sztucznych przeszkodach oraz na wybranych przejazdach kolejowych).
W oparciu o otrzymane wyniki można określić wytyczne dla sformułowania
i modyfikacji stosownych przepisów prawnych oraz zalecenia dla konstrukcji (budowy)
skrzyżowań drogowo-kolejowych i określonych elementów i zespołów układów jezdnych
w pojazdach samochodowych.
2. Analiza treści i uwagi do pracy
Rozdziały: Streszczenie, 1. i 2. (bardzo obszerny) dotyczą wprowadzenia w istotę
zagadnienia oraz opisano stan wiedzy, przytoczono podstawowe akty prawne w aspekcie
przedmiotowej tematyki. Podrozdział 2.6 ujmuje opis (wg literatury) badań natężenia hałasu,
zwłaszcza dla ruchu pojazdów szynowych. Podrozdział 2.7 opisuje zagadnienia (za literaturą)
związane z poziomem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
W rozdziale 3. sformułowano cel i zakres oraz przedmiot podjętych zadań badawczych.
Rozdział 4. przedstawia opis zastosowanej metodyki pomiarów i badań przyjętych
wielkości charakterystycznych (hałas), opisano również zastosowaną aparaturę pomiarową.
W rozdziale 5. zawarto wyniki zrealizowanych badań i pomiarów, pomiary dotyczyły
wartości przyśpieszeń oraz emisji hałasu przy najeździe na przeszkodę dla czterech rodzajów
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użytych w badaniach pojazdów. Rozdział 6. ujmuje wyniki badań przeprowadzonych na
wytypowanych przejazdach kolejowych dla dwóch rodzajów pojazdów.
Rozdział 7. zawiera analizę otrzymanych wyników badań. Rozdział 8. zawiera
podsumowanie oraz zarys zaleceń formalno-prawnych.
Nienumerowane dwa ostatnie rozdziały zawierają Bibliografię (105 poz.) oraz wykaz
wykorzystanych aktów prawnych i norm.
3. Uwagi do pracy
3.1. Uwagi formalne
•

Dla wykorzystywanych w próbach trakcyjnych „płyt przeszkód” nie pokazano
kierunku najazdu na „płytę przeszkody”(s.52)

•

Analiza statystyczna uzyskanych wyników pomiarów zawiera usterki
dotyczące wyznaczania odchylenia standardowego, określone błędy
(odchylenia) pomiarów potraktowano postulatywnie (s.44).

•

Stosowanie określeń impuls przyśpieszenia oraz impuls hałasu, przyjmuję, że
ma charakter potoczny i nie posiada analogii do impulsu siły (popędu).

•

Istotnym mankamentem formalnym jest, że nie sformułowano jednoznacznie
głównej hipotezy pracy, a także jej genezy (np. w rozdz. 3).

3.2. Uwagi merytoryczne
•

Pewnym mankamentem rozważań jest zbyt pobieżne potraktowanie zagadnienia
bezpieczeństwa na skutek drgań (wibracji) wywołanych nierównościami
nawierzchni – właściwości jezdne pojazdu.

•

Zbyt lakonicznie wykazano powiązania pomiędzy drganiami (wstrząsami,
wibracjami) skutkującymi hałasem oraz potencjalnym zużyciem elementów
pojazdu (zwłaszcza jezdnych - zawieszenia). Nie uwypuklono problematyki
wibroakustyki.

•

Dokonano pomiarów przyśpieszeń przenoszonych na elementy pojazdu (w tym
nadwozia), nie wykazując związku z powstającymi siłami oddziaływującymi na
mechanizmy pojazdu (np. połączenia kinematyczne, łożyska,).

4. Wnioski końcowe
Praca posiada istotne walory poznawcze, a zwłaszcza użytkowe. Autor – doktorant
posiana niezbędną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w działalności badawczej.
Zastosowana metodologia postępowania w realizacji pracy jest prawidłowa i odpowiada
ogólnie przyjętym standardom. Zauważone usterki i niedociągnięcia, chociaż dość istotne, nie
dyskwalifikują zawartości pracy oraz dokonań doktoranta.
W konkluzji stwierdzam, że rozprawa doktorska, której autorem jest mgr inż. Jakub
Polasik, p.t. Studium ruchu pojazdu z uwzględnieniem poprzecznych nierówności
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nawierzchni w aspekcie bezpieczeństwa i hałasu odpowiada wymaganiom i warunkom
ustawy o stopniach i tytule naukowym, wnoszę zatem do Rady Wydziału Inżynierii
Transportu o dopuszczenie rozprawy do jej publicznej obrony.

………………………………….
Feliks Chwarścianek

3

