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Opinia o
dorobku naukowym dr. inż.Marka Galewskiegow związku z przewodem
habilitacyjnym
.

1. Wstęp
Dr inż' Marek Galewski jest adiuŃtenr w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki
Politechniki Gdańskiej od roku 2007. Na PolitechniceGdańskiej ukończył studia
magisterskiena kierunku automatykai robotyka w roku 2003 oraz obronił z
wylóżnieniem pracę doktorskąw dyscyplinie Budowa iEksploatacja Maszyn nt.''
Nadzorowaniedrgań podczas frezowaniaszybkościowego
smukłyminarfędziami w
wykorzystani€ mzmiennejprędkości
obrotowejwrzeciona''w roku2007'
jest na tematycenadzolowaniadrgań w
Jego działalność
naukowaskoncentrowana
procesiefrezowaniasmukłyminarzędziamii jest kontynuacją
pmc rozpoczętychpodczas
realizacji pracy doktorskiej.W ostatnimokresie prace obejmująprzede wszystkim
zagadnieniapodejściamechatronicznego
do rozwiązaniazagadnienia nadzorowania
jest charakterystyczne
drgan.Podejście
mechatroniczne
dla wszystkichprac kandydata.
Zagadnieniaszczegółoweobjęte pracami kandydataprzedstawionymijako cykl prac
stanowiącychpodstawę do nadania tytułu doktora habilitowanegosą wszystkie
podczasl.rezowania'
podporządkowane
aw
tematycenadzorowania
drgańwystępujqcych
szczególnościdrgań samowfbudnychtypu chatteroraz rozwoju metod identyfikacji
parametlówmodelumodalnegoi dotycz4następujqcych
zagadnieńbadawczych
- Zastosowaniezmienrrejprędkości
obrotowejwżecionado nadzorowaniadrgań
przedmiotówpodatnych'
Twolzeniemapyoptymalnychprędkości
obloto\Tchwrzeciona.
Aktywna redukcjidrgańprzedmiotówpodatnych,w tym \łykorzystaniemetod

algorytmusterowania.
symulacjiHardware-in-the-Loop
do prototypowania
Modyfikacjawłasności
dynamicznychprzedmiotuobrabianegopoprzezmianę
przedmiotuw uchwycie.
zamocowania
szty\'mości
- Opracowanieuniwersalnego
systemucrasu
kontrolno-pomiarowo-symulacyjnego
rzeczywistegoumożliwiającego
realizacjębadańw w.w.fakesie.
_ Identyfikacjiparametów modelu modalnegoprzedmiotuz wykorzystaniem
i.
metod sztucznejinteligęncj
Powyższa tematyka obejmuje swoim zakesem zagadnienia teo.etyczne,
eksperymentalne
oraz praktycznerealizacjeopracowanychmetod,jest kontynuacjqprac
prowadzonychprzez Kandydataprzed doktoratem.Wszystkie prace mają charakter
interdyscyplinamyobejmującynie tylko fagadnieniamechaniki,budowy maszyn ale
również automatyki,elektroniki i informatyki.Bardzo istotne z naukowegopunktu
widzeniajest połączenietych dziedzin w zakresiebadaniaprocesuskawania oraz w
zakresie syntezy uk'ładówredukcji drgań samowzbudnychpowstającychw procesie
skawania. Kandydat biegle posługujesię wspólczesnymimetodami inarzędziami
pracębadaczaw wielu dyscyplinachjednocześnie,
wspomagającymi
co świadczyo jego
metodologiiprowadzeniaprac badawczychw
bardzo szerokieji głębokiejznajomości
fakesię rępręzęntowanej
dziedziny'Uzyskanerozwiązaniasąbardzodobrz€ uzasadnione
i umotywowaneszczegółowymprzeglądemliteratury.w wielu przypadkachbadania
prowadzone przez Kandydata są pionierskie i na bardzo wysokim poziomie
nar'rkowych
osiągnięć
na|eĘ za|iczyć:
merytorycznym.Do najwaznięjszych
_

potwierdzenieskutecznościnadzolowania procęsu fiefowania przedmiotów

podatnychz wykorzystaniem
optymalnejprędkości
obrotowejwrzeciona,dobieranej
na bazieuogólnionegoorazzmodyfikowanego
kryteriumLiao-Younga;
.

współudziałw oprącowaniumetody tworzenia mapy optymąlnychprędkości

obrotowych podczas frezowaniaprzedmiotów podatnych,oraz eksperymentalnej
weryfikacjijej przydatności;
_ modyfikacjęmetody stelowaniaoptymalnęgoprzy energetycznymwskazniku
jakościze sprzężeniem
od przyśpieszeń,
opracowaniemetodysymulacjiHIL w celu
plototypowaniaalgorytmuwykoEystujqcęgozmody1ikowaną
metodęsterowania,a
także _ praktyczną implementacjętego algorytmu wraz z jego weryfikacją
ęksperymentalną;
_

opracowanie i

budowę uniwersalnego systemu kontrolno-pomiarowo-

symulacyjnęgo czasu

rzęczywistego, umoż|iwiającego reaIizację badan

doświadczalnych
metodredukcjidrgań;
_ oplacowaniemetody identyfikacjipammetrówmodelu modalnegoprzedmiotu
podatnegoz wykorzystaniem
algorytmuoptymalizacjirojucz4steczek.

2. ocena publikacji wchodzących w sk|ad osiągnięcia naukowego
W składosiągnięcianaukowegoKandydatzaliczył9 publikacjiz czego4 w czasopismach
z listy JcR o bardzo dobrej reputacji.Pub|ikacjesą skoncęntlowane
wokót zagadnienia
podejścia
mechatronicznego
do rozwiązywaniaprob|emunadzorowaniadrgań w procesie
publikacjijest na bardzowysokim pofiomie
frczowaniasmukłyminażędziami.większość
merytorycznym;
zawierająonę wyniki badańinterdyscyplinarnych
co jest charakterystyczne
dla podejściamechatronicznego
oraz bardzo szeroki zakres merytorycznypocząwszyod
sformułowaniateoretycznych problemów nadzo.owania drgań, poprzez rozwiązania
ana|itycznei numeryczneproblemu,aż do badań eksperymentalnych
i implementacji
sformutowanych a|gorytmów sterowania procesem frezowania szybkoobrotowego.
Przedstawionyzbiór publikacjijestspójny t€ m atycznie i uzupełniający
się i możnago uznać
przedstawionych
publikacjijest drugimlub
7a,zl\acząceosiągnięcienaukowę.W większości
da|szymw ko|ejności
autorem,w jednejpub|ikacjijest autofemsamodzielnie.
Jego wktad w
publikacjijest znaczący.
większości
Podsumowującprzedstawionyzestaw publikacji,moim zdaniem,moż:ebyć podstawądo
nadaniastopnianaukowegodoktorahabilitowanego.

3. Ocenadorobkunaukowego
opub|ikowat po doktoracie5 ańykułów w czasopismachnaukowychiwydawnictwach
złłartychz listy JcR oraz liczne publikacjew ręcęnzowanych
materiałach
konferency.jnych,
13 rozdziałów w monografiach.Brał udział w 14 pracach naukowo _ badawczych
finansowanychze środkówna naukę' Posiada w swoim dorobku udziat w zgłoszeniu
patentowym.
Jego publikacjebyłycytowane16 razy (WoS),ajego H (IndęxHirsha)wynosi
3 (WoS).W publikacjachz listy JRC w jednymprzypadkujestjedynym
autorem.

cechą charakterystyczną
dorobku publikacyjnegohabilitantapo doktoraciejest przede
naukoweKandydata.
wszystkimjego spójność
i i|ustrujęon w sposóbjasny zainteresowania
W dorobkuKandydatazauważyłem
bardzowięle rapońów z badań,które wynikająz jego
aktywnościw realizacji projektów badawczych.w większościtych prac był głównym
wykona\łcą.
Podsumowując dorobek publikacyjny dr inż. Marka Galewskiego na|eiy zalważyć bardzo
które dominująw
wysoki poziom przęprowadzanych
symulacjii badańeksperymentalnych,
jego dorobku, swobodne posługiwanie się bardzo zaawansowanymi narzędzarni
ma tężdużedoświadczenie
w tworzeniutych narzędzi.
wspomagania
informatycznęgo,
spójnośćtematycznąjcgoPraL''
oceniajqc dorobekpublikacyjny hąbilitanta hale4 podkłeślić
ciekawe sfo|mułoi,anieproblenów orąz zastosowaniezaawa sowanych netod symulącji i
ekperymentu' II/ większościprac (prac publikowanych w czasopismach) hąbi|it.rntjest
współautoremo znącznymudziale' Kandydatposiada batt1zodobry poziom v,iedzyz ząkresu
w szerokirkz aczeniu.Jest to z calq pewnościq
modelowąniąi metodeł<sperymentalnych
fakl
godny odnotowąniai ważnydla kszlałtd|,ąniąwizetunkunaukowegohabilila |a.

i organizacyjnego
4. Ocenadorobkudydaktycznego
Habilitant plowadzi zajęcia dydaktycznez przedmiotów bezpośredniozwiązalych z
jego zainteresowań
problematyką
w zakresieProgramowanie
naukowych,a w szczególności
ob|iczeń lnżynierskich_ Laboratorium_ 2oo.|-2oo8,PodstawyAutomatyki_ ćwiczenia_
2008, InformatykaI _ wykład, LŹboratorium od 2008 , lnformatyka|I * Wykład'
Laboratorium- od 2009 , Informatykall - Cwiczenia -2009 - 2010, lnformatykalll _ Laboratorium
wykład'Laboratorium_ od 20l0 , ModelowanieUkładówMechatronicznych
_ od 2010,ProjektowanieMechatroniczne Projekt- 2010,systemywbudowane' wykład,
- wykład,Laboratorium od 20ll'
_ od 20ll, sztucznalnte|igencja
Laboratorium
InteligentneTechniki ob|iczeniowe wykład _ 20ll. Do prowadzonychzajęćKandydat
opracowałi doskona|iłprogramoraz zor8anizowałlabofatoriastudenckie. wydał też
autorskieskrypty.
pomocniczymw jednym przewodzie
w zakresiekształcenia
kadrynaukowejbyłpromotorem
doktorskim.
Kandydat jest bardzo aktywny organizacyjnie,był współorganizatoremwielu
konferencjinaukowycho zasięgumiędzynarodowym.Pełniłwiele funkcji na wydziale

Mcchanicaym PG. Podsumowując
Kandydatjes bardzoaktywnympracownikiemnaukowo
dydaktycarym.

5. Wniosek końcowy
Po dokładnym zapozoaniu się z dokumentacją_i dorobkiem oaukowym habilitanta
!wełr'm' żE zasługujeon na nadanic stopnia doktom habilitowanogo,bowiem spehia
wszystkie warunki otręślonęw Ustawie o Tyfulc Naukowym i Stopńach Naukoutych z
dnia 14 marca 2003 loku o slopńach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i
Ętule w zal(Iesiesztuki.
Zańwno dorobek naukowy Kandydata jat i osiągnięcie habilitacyjne' wedfug mojej
wiedzy powinny zostaó zakwalifikowane w dyscyplinie Budowa i EksploatacjaMaszyn.
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