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Podstawa opracowania: zlecenie Dziekana z 13.05.2019 nr DR-63/518/01/2019 dla
Rady Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej.
ZAKRES I TREŚĆ ROZPRAWY
Rozprawa doktorska mgr. inż. Jakuba Polasika napisana została w oparciu o cztery
artykuły, których Doktorant jest współautorem. Świadczy to o aktualności podjętego
zagadnienia oraz o akceptacji przez środowisko naukowe uzyskanych rezultatów. Należy
zaznaczyć, że Doktorant jest również współautorem 17 innych prac o zbliżonej tematyce.
Cztery prace zostały wyróżnione w bazie WOS. Temat rozprawy odzwierciedla jej treść.
Praca składa się z ośmiu rozdziałów i została przedstawiona na 111 stronach. Bibliografię
Autor podzielił na: książki i artykuły (gdzie zamieścił 105 pozycji, z czego 39 opublikowano
w ostatnich pięciu latach, 22 w ostatnich dziesięciu latach) oraz akty prawne, normy, źródła
internetowe. Potwierdza to, że tematyka poruszana w pracy mimo, że podejmowana była już
wcześniej jest w dalszym ciągu ważna.
W rozprawie analizowane są drgania i hałas generowane przez pojazdy drogowe
przejeżdżające przez poprzeczne nierówności nawierzchni. Nierówności te występują w
miejscach skrzyżowań torów kolejowych lub tramwajowych z drogą publiczną. Występują
również w przestrzeniach zurbanizowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pracy i
wypoczynku: domów mieszkalnych, parków i ogrodów tam gdzie instalowane są poprzeczne
przeszkody ograniczające prędkość pojazdów np. do 20 km/godz., na parkingach lub drogach
osiedlowych. Zagadnienie jest o tyle istotne, że przeszkody te mają zwiększyć
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mają jednak również wpływ na wibroakustyczne pole
generowane przez pojazdy drogowe. Drgania i hałas, które dodatkowo generują negatywnie
wpływają na kierowców jak i środowisko a więc przyczyniają się do zmniejszania
bezpieczeństwa. Analizę możliwości oceny ich uciążliwości dla środowiska przeprowadzono
na przykładzie pojazdów osobowych i dostawczych, których udział ilościowy w strukturze
pojazdów jest dominujący. Cel ten Autor postanowił osiągnąć poprzez przeprowadzenie
badań eksperymentalnych i analizę uzyskanych wyników.
We wstępie rozprawy Autor uzasadnia konieczność prowadzenia prac badawczych
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów. Podkreśla, że

jednym z czynników bezpieczeństwa czynnego jest stan psychiczny i fizyczny kierowcy. Po
przeprowadzeniu analizy literatury przedmiotu stwierdza, że wibroakustyczne pole
generowane w wyniku oddziaływania opony i nawierzchni niekorzystnie wpływa na czas
reakcji kierowcy oraz jest uciążliwe zarówno dla pasażerów jak i osób znajdujących się na
zewnątrz pojazdu.
W rozdziale drugim przeprowadzona została analiza głównych źródeł
wibroakustycznego pola generowanego przez pojazdy drogowe i szynowe oraz ocena ich
uciążliwości. Przeprowadzona została też analiza literatury ukierunkowana na ocenę poziomu
bezpieczeństwa jaki zapewniają różne rodzaje konstrukcji przejazdów kolejowo-drogowych,
co jest związane z głównym celem pracy. Rozdział ten moim zdaniem jest zbyt szczegółowy.
Zawiera wiele ciekawych informacji, które nie są wykorzystywane w dalszych częściach
pracy.
W wyniku analizy dotychczasowego stanu wiedzy Autor, w rozdziale trzecim,
formułuje cel pracy oraz osiem zadań badawczych.
W rozdziale czwartym, Autor opisuje metodykę realizacji eksperymentalnej części
zadań badawczych. Dużą wagę przywiązuje Autor do metodyki pomiaru opóźnienia
samochodu po pokonaniu przeszkody. W dalszych częściach pracy nie zauważyłem jednak
wpływu tego parametru na hałas lub przyśpieszenie. Przedstawiając tory pomiarowe
kinematyki pojazdów drogowych oraz hałasu Autor nie przeprowadził analizy niepewności
wartości badanych parametrów. Nie zauważyłem też w jaki sposób powiązał Autor układ
współrzędnych
z
badanymi
pojazdami.
Sposób
mocowania
przetworników
piezoelektrycznych za pomocą przyssawek, do różnych miejsc na karoserii pojazdu, z punktu
widzenia powtarzalności wyników pomiarów, również wymaga wyznaczenia niepewności
pomiarów. Nie zauważyłem również wyników badań przyśpieszeń i hałasu w warunkach gdy
samochód jest w stanie spoczynku a silnik pracuje z różnymi prędkościami obrotowymi. Z
kolei zasada działania przetwornika A-C jest w literaturze dobrze opisany i przytaczania jej w
pracy nie jest konieczne. Natomiast położenie mikrofonów podczas pomiarów metodą passby oraz zastosowana metoda obliczenia poziomu hałasu nie są zgodne z normami i
obligatoryjną od 01.01.2019 metodą obliczeń hałasu Cnossos-EU i wymaga uzasadnienia.
Należy zwrócić uwagę, że mikrofon pomiarowy ustawiony w odległości 1 m od pojazdu
znajduje się w tzw. polu bliskim, co może powodować większą niepewność pomiarów. Do
pomiaru ugięć zawieszenia i opony Autor opracował i zastosował interesującą metodę
optyczną.
W rozdziale piątym Autor przedstawił wyniki badań wstępnych, parametrów
kinematycznych i hałasu uzyskanych dla tzw. sztucznej przeszkody i czterech różnych
samochodów. Były to dwa samochody osobowe i dwa dostawcze. Posiadały one obręcze
stalowe i opony różnych producentów, o różnych rozmiarach. Badania przyśpieszenia, ugięcia
opony lub zawieszenia podczas pokonywania przeszkody przeprowadzona dla dwóch
prędkości, których wartości nie zostały podane. Wyniki tych badań przedstawiono w postaci
wykresów lub tabel, które zostały nie zostały skomentowane. Uważam, że otrzymane
rezultaty powinny zostać bardziej szczegółowo opisane.
W przypadku samochodu VW Transporter przeprowadzono też pomiary hałasu.
Podobnie jak poprzednio wyniki
nie zostały zinterpretowane. Analiza statystyczna
uzyskanych wyników, została uproszczona lecz dla realizacji postawionych celów pracy jest
wystarczająca. Zastosowana metoda Chauveneta nie jest powszechnie stosowana i jest

wartościowym elementem przeprowadzonej analizy statystycznej. W całej pracy nie
zauważyłem analiz niepewności uzyskanych wyników badań.
W rozdziale szóstym Autor prezentuje wyniki badań geometrii przekrojów
wzdłużnych trzech odcinków pomiarowych obejmujących przejazdy kolejowo-drogowe, na
których przeprowadzał badania. Wyznacza wysokość nawierzchni w zależności od odległości
od miejsca rozpoczęcia prób, co 5 m. Geometria nawierzchni przejazdów kolejowych nie
była badana. Badania te wykazały znaczne różnice w ukształtowaniu wysokościowym między
analizowanymi odcinkami. W tabelach 6.1 – 6.3 przedstawiono zmierzone wartości
przyśpieszeń, w kierunku osi X, Y. Z. Interpretację wyników utrudnia niezdefiniowany układ
współrzędnych. Poza tym Autor używa określenia impuls przyśpieszenia lub przyśpieszenie
nie wskazując różnic między tymi parametrami. Interpretacja uzyskanych wyników jest
zdecydowanie zbyt skromna. Podobne uwagi dotyczą innych tabel i rysunków w tym
podpunkcie.
W podpunkcie 6.4 Autor, w dwóch tabelach i na czterech rysunkach, prezentuje
wyniki dla nowego obiektu badań, którym jest samochód osobowy Skoda Yeti. Brakuje
komentarza do otrzymanych rezultatów.
W rozdziale siódmym Autor analizuje najważniejsze efekty uzyskane podczas
realizacji zaplanowanych celów badawczych. Rozdział ten należy rozbudować.
W rozdziale ósmym Autor wykazuje, że cel pracy został zrealizowany. Koncepcja
badań, jej realizacja, opracowane algorytmy są niewątpliwie dużym osiągnięciem naukowym
Autora.
UWAGI DO PRACY
I. Uwagi ogólne
Problemy bezpieczeństwa komunikacyjnego i zarządzania hałasem są szczególnie
ważne w miastach, ponieważ liczba ich mieszkańców powiększa się o około 1,5% rocznie.
Poprzeczne przeszkody na drogach powodują, jak wykazał Doktorant, wzrost wartości
parametrów drgań i hałasu, co niestety zmniejsza bezpieczeństwo ruchu drogowego. Należy
podkreślić, że Doktorant przeprowadzał pomiary wartości parametrów drgań w kierunku
trzech osi układu współrzędnych. Jak wynika z opisu pomiarów szczególną wagę zwracał na
wartości przyśpieszeń występujących w kierunku osi wzdłużnej pojazdu, czyli osi
prostopadłej do tułowia kierowcy i pasażera pojazdu (oś X). Zgodnie z obowiązującymi
normami o najwyższych dopuszczalnych natężeniach czynników szkodliwych graniczne
wartości przyśpieszeń w tym kierunku są o 40 % mniejsze niż w kierunku osi Z. Wynika stąd,
że drgania w tym kierunku są bardzo niebezpieczne dla człowieka. Uważam, że są to ważne
problemy badawcze.
Doktorant przeprowadził ciekawy i obszerny przegląd aktów prawnych dotyczących
przejazdów kolejowo-drogowych oraz ciekawą analizę zdarzeń wypadkowych w ich obrębie.
W pracy brakuje spisu oznaczeń, co utrudnia analizę wykonanych badań. Definicji
niektórych parametrów występujących w tabelach nie udało mi się znaleźć. np. w tab. 5.6 –
kolumna: I bieg?. Nie znalazłem też jaki parametr przyśpieszenia znajduje się na osi rzędnych
na przedstawionych rysunkach np. rys.5.15? Wartości parametrów występujących w tabelach
podane zostały z dokładnością do 0,001 – powstaje pytanie czy taka dokładność jest

niezbędna i jak ją eksperymentalnie zweryfikować ?. Autor nie wskazuje planowanych
kierunków dalszych badań.
II. uwagi szczegółowe
1. Str. 13 dane w tabeli 1 są nieaktualne, np. w wierszu 4, kolumna 3 – obecnie
obowiązuje 68 dB
2. Rozdział 2 jest zbyt szczegółowy. Wiele informacji nie jest wykorzystywanych w
dalszych rozdziałach. Podpunkt 2.5 jest trochę chaotyczny - autor omawia, dosyć pobieżnie,
hałas na drogach różnej kategorii – problem ten jest mało związany z głównym celem pracy.
Podobnie rozdział 2.6.
3. str. 24 - 14 wiersz od dołu – „roznoszenie się hałasu” – jest to żargonowe
określenie. Proponuję użyć- propagacja
4. str. 24 - 13 wiersz od dołu – „opracowane modele mogą być stosowane w praktyce”
– od 01.01.2019 w państwach Unii Europejskiej obowiązuje model Cnossos –EU
5. str. 25 - 6 wiersz od dołu dodawanie i odejmowanie wartości wyrażonych w dB nie
jest uzasadnione merytorycznie, a jeszcze bardziej dzielenie i określanie zmian w procentach
6. str. 27 - 8 zdanie od góry – zły numer analizowanego rysunku. Powinien być nr
2.12.
7. str. 29 - 7 zdanie od góry – „w postaci hałasu toczenia” – niezrozumiałe określenie.
8. str. 29 – 1 wiersz od dołu – pozycji literatury [Burdzik, 2018] nie mogłem znaleźć.
9. str. 34 – wiersz 3 od dołu – „skutkiem „ czy przyczyną większości zdarzeń?
10. str. 37 – 7 wiersz od dołu – zły nr tabeli.
11. str. 39 - 3 wiersz od dołu – układ współrzędnych nie został jednoznacznie
powiązany z pojazdem.
12. str. 40 – w zadaniach badawczych Autor nie wymienia - badań kinematyki ruchu
pojazdów pokonujących przeszkodę.
13. str. 41 – 8 wiersz od dołu – „dokładność na poziomie 2 %” – proponuję użyć
określenia niepewność.
14. str. 43 – opisywanie zasady działania przetwornika A-C nie jest konieczne.
15. str. 47– mikrofon został umieszczony na wysokości 0,3 m i 1.6 m, w odległości
1m od szyny. Zgodnie z normą PN-EN ISO 3095 zalecana wysokość mikrofonu to 1,2 m a
odległość od szyny 7,5 m. Dlaczego przyjęto takie odstępstwa od normy Czy zostało to
uwzględnione w analizie wyników?
16. str. 48 – wiersz 12 od dołu – „czas przejazdu tramwaju” czy samochodu?
17. str. 52 – Rys.5.4 – czy na osi Y pokazane są wartości przyśpieszenia
wypadkowego czy też działające w określonym kierunku? Co to jest za jednostka
przyśpieszenia [m/ss] ?
18. Tabela 5.5 – tabela jest niestarannie wykonana. Wartości wszystkich parametrów
podane są z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku – jak to sprawdzić?, Parametry: I
bieg, II bieg nie zostały wyjaśnione.
19. str. 97 – wiersz 3 od góry - zgodnie z obowiązującymi normami o najwyższych
dopuszczalnych natężeniach czynników szkodliwych poziom ekspozycji na hałas o wartości
80 dB odniesiony do ośmio-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy obliguje pracownika
do używania indywidualnych środków ochronnych. Wartości dla szczytowego poziomu
dźwięku A uznawane za niebezpieczne powinny przekraczać 115 dB. Hałas o wartościach
niższych jest uznawany za uciążliwy.
19. str. 104 – 4 wiersz od dołu - błąd ortograficzny
20. w spisie literatury pozycje: 46 i 48, 50 i 51, 96 i 99 są analogiczne

Wymienione w recenzji krytyczne uwagi, niektóre dyskusyjne, po ewentualnym
uwzględnieniu przez Autora wzbogaciłyby wartość merytoryczną pracy, którą uważam za
ciekawą.

PODSUMOWNIE I KONKLUZJA
Cała rozprawa mimo pewnych uchybień wykazuje dociekliwość Autora oraz Jego
predyspozycje do pracy naukowej. Zagadnienia analizowane w dysertacji mieszczą się w
dyscyplinie „Inżynieria Transportu”. Doktorant wykazał się dużą umiejętnością prowadzenia
badań naukowych a zrealizowane cele szczegółowe są Jego oryginalnymi osiągnięciami i
potwierdzają postawiony cel główny pracy.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy mgr. Jakuba Polasika oraz
przedstawioną do oceny rozprawę doktorską uważam, że praca spełnia wymagania stawiane
rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 roku (Dziennik Ustaw RP nr
65, poz. 595) i może być dopuszczona do publicznej obrony.
Badania na wybranych przejazdach zastosowanie innych pojazdównigdy nie

