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Recenzja osiągnięćdr inż. Grzegorza Ronowskiego
w zrłiązkuz postępowaniem
habilitaryjnym

w dziedzinie nauk technicznychw dyscyplinie eksploatacjai budowa maszyn
(pismoL.dz.20|lWM/2018 DziekanaWydziałuMechanicznego
PolitechnikiGdanskiejz dnia01.I 0.2018 r.)

1. CharakterysĘka Kandydata - przebiegkształceniai pracy zawodowej
Pan Grzegorz Ronowski jest pracownikiem zaffudnionym na stanowisku
adiunktaw Katedrze Konstrukcji Masąm i Pojazdów na Wydziale Mechaniczrlym
Politechniki Gdańskiej.Jako osiągnięcienaukoweprzedstawiłautoręferat(w ję'yku
polskim
i angielskim),w którym przedstawiłcel naukowy praay, osiągniętewymki i ich
wykorzystanięorazpozostałerodzajedziałalności.
osiągnięciem naukowym, które przedstawiłKandydat do oceny (zgodnie
z art.l6.2.l, Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595; Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i Ęrtule naukowyrn oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki) jest cykl powiązanychtematyczniepublikacji, które doĘczą opracowania
metodyki weryfikacji i kalibracji przyczępy do pomiaru oporu toczeria
w warunkach drogowych oraz doprowadzenie systemu pomiarowego do
dokładności
wynoszącejIoń.
Celem naukowym pracy Kandydata było badanie wpĘwu warunków

zęwnętrznych (np. pochylenie wzdtuŻnedrogi, przyspieszęnie wzdłużmeprzyczępy,
temperatury otoczenia, nawierzchni czy opony) oraz rozslti4zafi technicznych
poszczególnych węzłów przyczepy na jakość uzyskiwanych wyników

badań

współczynnika oporu toczenia w warunkach drogowych.

Ponadto Kandydat dołączył:
1. Udział w stażachi programachbadawcrych zagranicznychi krajowych.
2. Wykaz pozostaĘchpublikacji.
3. Udział w projektach międzynarodowych i krajowych.
4. Aktualnewskaźniki bibliografi czne.
5. Potwierdzenie udziału procentowego i merytorycznęEo w opublikowanych
pracach współautorskich.
6. Wykaz dorobku dydaktycznego i orgarizacylnego.
7. Nagrody i wyróznienia.

2. Ocena dorobku naukowego
Zainteresowania naukowe dr inż. Gtzegorza Ronowskiego zostĄ

skierowane na

zagadnieniawspołpracykół ogumionych z nawierzchnią jezdni po rozpoczęciu pracy
w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziafu Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej. Następnie (na etapie doktoratu) kandydat zajmował się analizą hałasu
samochodu osobowego w ruchu drogowym, w tym badania empiryczne i modelowe
symulacyjne.Działalność
naukową kandydatprowadzi od 22lat w tym od 13 lat po
doktoracię (2005 _ obroniona praca doktorska).
Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe jest kontynuacją badń naukowych
Habilitanta ukierunkowane na współpracę koła ogumionego z nawierzclniąjezdni.
W autoreferacie Kandydat opisał udział w projektach międzynarodowych, które

dotycryĘ:
- zagadnień modelowania hałasu pojazdów samochodowych poruszających się
w różnych warunkach ruchu inaróimych nawięrzchniach,
- badan drogowych hałasuna drogach w więlu krajach europejskich,
- wieloletniego monitoring hałasuna drodze.

Doświadczeniazdobyte przy rea|izacji tych tematów Kandydat podsumowuje jako
etap pracy zawodowej dotyczący zagadniefi optymalizacji systemów pomiarowych
i modeli symulacyjnych nttiązanych z hałasem generowanym przęz opony
samochodowę. Etap ten, ptryczynił' się do pogłębienia umiejętnoŚci Habilitanta
w zakresie technik pomiarowych, stającsię podstawądalszej pracy naukowej.
Następnie Kandydat zajął się zagadnieniem badania oporu toczenia opon' został
włączony do zespofu zajmującego się konstrukcją ptz1czepy do badania tego typu
zjawisk. Wstępne próby prryczepy udowodniłyjej potencjalnie duią prrydatnośćdo
badań. A|ę tęŻ v,rykazaĘ, żrcaby przyczepa umozliwiała uzyskiwanie dokładności
wyników pomiarów rzędu | + 2%o,konieczne stałosię doskonalenieposzczególnych
mechanizmów i systemu pomiarowęgo orazroz}łIiązanienastępującychproblemów:
l. Wyeliminowanie wptywu optywu powietrza wokół badanej opony.
2. Wyeliminowanie wpĘwu wzdtuinego pochylenia drogi oraz przyspieszenia
pojazdu badawczego.
3. Wyeliminowanie wpĘwu kolein.
4. Wyeliminowanie ,,ptywania''wyników polegającegona Ęm, ie pomiary dla
tych samych nawierzchni wykonane jednego dnia bywają wyruŹnie wyŻsze
lub nizsze nii wykonane innego dnia, prry czym uszeregowanie opon
i nawierzchninię ulegałozmianie.
5. Wyeliminowanie wpĘwu temperatury.
6. Zapewnienie stĄch oporów w łozyskachsystemu pomiarowego.
7 . Zapevtnierueprzylaznego dla operatorainterfejsu pomiarowego.
8. Zabezpieczeńe

systemu pomiarowego i

przyczepy badawczej przed

sytuacjami awaryjnymi.
Habilitant brał czynny udział'przy modemizacji przyczępy romviąrując kolejno
problemy.
Pierwszym waznym testem nowej prryczepy nfut.z
doświadczalnym MnRoad

byĘ badania na torzę

w Stanach Zjednoczonych. Zebranę doświadczęnia

umożliwiły da|szą modernizację przyczepy, szczęgólnie zapewnienię przpaznęgo
interfejsu z operatoremsystemu.

Zaintęręsowania naukowe Habilitanta obejmowaĘ takze inne zagadnienia takie,
jak:
- opracowanie metodyki neutralizacji zagroŻefi wynikających z pozarów
w obiektach, w których przechowywane są butle ze sprężonymi gazami
technicznymi,
- badania zachowania się Kołowego Transportera opancerzonego ROSOMAK
po najechaniu na improwizowane ładunkiwybuchowe,
- budowa oraz rozwój stanowisk badawczych w laboratoriach Zespofu Pojazdów:
budowa stanowiska do badania oporu toczenia koł samochodów cięzarowych,
modęrnizacja stanowiska maszyny bieżnej sfuzące do badania oporu toczenia
i hałasu opon samochodów osobowych, stanowisko do laboratoryjnej oceny
oporu toczenia opon Samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej
teksturze i szĘwności,skaner próbek nawięrzchni drogowych.
Podsumowując dorobek Habi l itantaj ako osiągnięcia możmawymienić :
1. Prace naukowo

badawcze, które doprowadziĘ do jakościowego

polepszenia badań oporu toczenia opon w

warunkach drogowych

wykonywa nych za pomocą prz! czępynPut.z ;
2. określenie wpĘwu temperatury jezdni, powietrza i opony na dokładność
wyników- badań oporu toczenia opon;
3, określeniewptywu ciśnieniai obciązenia opony na opór toczenia;
4. Przygotowanie procedur kalibracyjnych i walidacyjnych dla urządzeń
stosowanych do drogowych pomiarów oporu toczenia.
5. Zbudowanie przyczepy badawczej o światowychparametrach.
oprócz tego habilitant wykazał'duŻąaktywnośćw zakresie naukowej wspołpracy
międzynarodowej:Belgia, Holandia, Dania, Niemcy, Francja,Finlandia USA, Litwa,
Szwecja.
Do mankamęntów moŻna za|iczyć brak monografii, która zawarła by caty
materiał w jedną całość.Ponadto niewielki dorobek publikacyjny

tylko

3 publikacje w czasopismach zawartychw bazach Journal Citation Reports (lista A
MNiSw).

Ale jednoczeŚnie na|eiy podkreślićduzy dorobek mierzony kryteriami

publikacyjnymi nieindeksowanymi w WoS. Równiez dtlŻa|iczba cytowani: WoS,

Scopus, Google Scholar, ResearchGatę. Sumaryczna|iczba punktów według
jest
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższegouzyskana przęz Habilitanta
imponująca - wynosi 232. Równiez udział w licznych projektach krajowych
i zagrarucznych.Biorąc pod uwagęprzedstawionedo oceny osiągnięcianaukowe
wkładw dyscyplinęeksploatacjai budowa maszyn.
moŻnauznaćjakostanowiące
Niskię wartościwskaŹnikówbiblimetrycznychwynikająz niezbyttrafnegodoboru
czasopismo niedużymwskaźnikuoddziĄwania orazmałejaktywnoŚciHabilitanta
w uznanych międzynarodowychkonferencjach.Niemniej jednak pozytywnie
oceniam umiejętnoŚci Habilitanta w zakresie współpracy koła ogumionego
z nawierzchnią drogi. Moim zdaniem osiągnięcie naukowę w stopniu
wystarczającymspełniakryterium stawianęosobom ubiegającymsię o stopień
doktorahabilitowanego.

3. Ocena dorobku dydakĘcznego i organizacyjnego
W ramach działalnoŚci dydaktycznej w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
Gdańskiej prowadzi zajęcia
Mechanicznym Politechniki
na Wydziale
z przedmiotów: osprzęt i automatyka samochodowa, Praca przejściowa/Projekt
zespołowy, Diagnostyka pojazdów, Napędy elektryczne maszyn oraz przedmiot
autorski:Napędy elektrycznemaszyn.
Jest promotorem l72 prac dyplomowych (80 mgr,92 inŻ.) oraz recenzentem286
prac dyplomowych (141 ffigf, I45 ini.). Jest członkiem Komisji do Spraw
Dyplomowania na kierunku Transport.
Kandydat był 9 krotnie nagradzany Nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej:
za szczego|ne osiągnięcia naukowe (3 razy), za wyróżniającą się działalnośó
dydaktyczną (5 razy)' zawyróżmiającąsiędziałalnośóbadawczo-rozwojową (l raz)
W ramach dzięlnoŚci organizacyjnej habilitant czytnie (ako współautor)
uczestniczył w budowie stanowiska do pomiaru oporu toczenia kół do samochodów
ciężarowych jego układu napędowego oraz jako autor oprogramowania do
stanowiska bębnowego sfuzącegodo pomiaru oporu toczenia kół do samochodów
osobowych.
Jest współautorem unikatowych przyczep do drogowego badania oporu toczenia:

oraz czterechprzyczepdo drogowegobadaniahałasuopon i nawierzchni(Chiny,
Hiszpania,Polska).Jęst autoremsystemupomiarowegodo stanowiska
sfuzącegodo

skanowania próbek nawierzchni drogowych oraz systemu pomiarowego
do
stanowiskasfuzącegodo laboratoryjnejoceny oporutoczeniaopon samochodowych
na nawierzchniachdrogowycho róznej teksturzei sztywności.
4. opinia końcowa
Na podstawie informacji przedstawionychw punktach Z i 3, stwierdzam,
ze osiągnieciaa naukoweoraz aktywnośó
naukowadr inŻ.GrzegorzaRonowskiego
sq wystarczającedo ubieganiasię o nadaniestopniatlrtufudoktorahabilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie eksploatacjai budowa
masz)m,
czyli spełniająkryteria w sensieart. 16, ust.l Ustawy z dnia 14 marca
2003 r.
o stopniachnaukowych i Ęrtulenaukowym oraz o stopniachi tytule
w zakresie
sztuki(Dz. U. z 2016r. poz. 882)
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