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Prof. dr hab. inż.Jerzy Merkisz
Profesor zwyczajny
PoIitechnika Poznańska
|nstytutSi|ników Spa|inowychi Transportu

OPINIA
o całoksŹałciedorobku naukowo-badawczego,dydaktycznego i organizacyjnego
dr inż'.Grzegorza Ronowskiego,

wrazZ osiągnięciemnaukowym:opracowanie metodyki weryfikacji i ka|ibracji przyczepy do
pomiaru oporu toczenia w warunkach drogowych.

1. PODSTAWA

OPRACOWANIA

Niniejsza opinia zostataopracowana w związku Z postępowaniemhabilitacyjnym dr inż'.Grzegorza
Ronowskiego' na z|eceniePana Dziekana Wydziału MechanicznegoPo|itechniki Gdańskiej _ Prof. dr
hab. inż.DariuszaMikie|ewicza'pismo L. Dz. |99lwMl20l8 z dnia 0l.l0.20l8 r. Przedmiotemoceny
jest działa|ność
naukowo-badawcza.dydaktycznai organizacvjna dr inż..Grzegorza Ronowskiego wraz
z cyk|em pub|ikacji ,związanych z opracowaniem metodyki weryfikacji i kalibracji przyczepy do
pomiaru oporu toczenia w warunkachdrogowych.

2. OCENA
DOROBKU
ORGANIZACYJNEGO

NAUKOWO-BADAWCZEGO,

DYDAKTYCZNEGO

I

2.1 Podstawowe dane o Habilitancie
Habilitant ukończył w 1996r. studia na Wydziale Mechanicznym (Katedra Pojazdów i Maszyn
Roboczych) w dyscyp|inie Mechanika i Budowa Maszyn, broniąc pracę dyp|omowąmagisterskąpod
''Program prezentujący dziatanie regulatora prądnicy prądu stałego''(promotor: prof. dr hab.
Ąrtułem
ini, Jerzy Ejsmont,prof. zw. PG). W 2005r.obroniłpracędoktorskąpod tytułem:,'Modelowanie hałasu
samochoduosobowego w ruchu drogowym'' (promotor:prof. dr hab. inż.Jerzy Ejsmont, recenzenci:
prof' dr hab. inż. Leon Prochowski' prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż. Andrzej
Ku|owski) na Po|itechnice Gdańskiej, na Wydzia|e Mechanicznym. W 1996 był zatrudniony jako
teclrnik.w okresie 1996-f006 zatrudnionyjako asystent,w okresie 2006-2017zatrudnionyjako adiunkt
a od 20 | 7 jako starszywyktadowca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.
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W ramach swojej działalnościzawodowej dr inŻ. Grzegorz Ronowski uczestniczyt w stażach i
badaniach zagranicznych.od roku 20lf stażLe
te miały miejsce w: Niemczech, Danii, Szwecji, USA'
Francji,na Węgrzech'w Finlandii,Ho|andiioraz Grecji.

2.f Ce| naukowy cyk|u publikacji ujęĘch jako osiągnięcie
osiągnięciem naukowym,zgodnie zart.l6.f .1 (Dz'U. 2003 Nr 65poz. 595; Ustawaz dnia ]4 marca
2003r o stopniach naukowych i Ętule naukov,ym oraz o stopniach i Ętule w zalcresie sztuki)jest cykl
powiązanychtematyczniepub|ikacji[A], które wyszczegó|nionow pkt.2.4.3referatu.
Dr inŻ. Grzegorz Ronowski wymienia również jako dodatkowe osiągniecie naukowo.badawcze
cykl 6 publikacji oznaczonychjako [B] (catkowita bibliografia Habilitanta obejmuje 28 publikacji
naukowych).
Wspó|nym mianownikiem osiągnięciajest opracowaniemetody weryfikacji i kalibracji prryczepy
do pomiaru oporu toczenia w warunkach drogowych oraz doprowadzeniesystemu pomiarowego do
dokładności
wynoszącej |%o.
Ce|em naukowym pracy było zbadaniewpĘwu warunków zewnętrznych(np. pochylenie wzdłużne
drogi, przyspieszenie wzdtużne przyczepy, temperatury otoczenia)' nawierzchni' opon orazrozwiązan
technicznych poszczegó|nych węzłów przyczepy na jakość uzyskiwanych wyników badań
współczynnika oporu toczenia w warunkach drogowych, przy wykorzystaniu przyczepv pomiarowej
R2Mk.2.
Wykonana praca naukowo-badawczaudokumentowanacyklem publikacji oraz niepublikowanymi
pracami d|a przemysłu wykazała.że metoda przyczepowa możebyó z powodzeniem wykorzystana do
pomiaru oporu toczenia, a zmodyfikowana prryczepa R2Mk.2 pozwa|a na przeprowadzeniebadań
drogowych Z :uqYmaganą
przez producentów opon i nawierzchni drogowych dokładnościąwynoszącą
ok.l%o.

2.3 Uryskane osiągnięcia naukowe
osiągnięcia naukowe zawarte w przedstawionymdo oceny dorobku, stanowiące podstawę do
ubieganiasię o stopieńdoktora habiIitowanego,dotyczą:
-

Przygotowaniaprocedurka|ibracyjnychi walidacyjnych d|aurządzeństosowanychdo drogowych
pomiarów oporu toczenia, które zostĄ wykorzystane w projekcie norm prrygotowanych przez
konsorcjumROSANNE.

-

okreśIenia
wpĘrvu ciśnienia
i obciążenia
opony na opór toczenia.

-

okreś|eniawpĘwu temperaturyjezdni, powietrza i opony na dokładność
wyników badań oporu
toczenia opon.

-

Znacznego po|epszenia jakości badań oporu toczenia opon w warunkach drogowych
wykonywanych za pomocą przlczepy R2Mk'2, w wyniku czego prryczepa ta jest obecnie
najbardziej Zaawansowanymna świecieurządzeniemtego typu'

Prace dr inŻ. Grzegorza Ronowskiego przyczyniły się do tego, iŻ przlczepa R2Mk.2 uzyskała
parametry, które stawiająją w czołówce światowej.W chwi|i obecnej jest to jedyne urządzenie
badawcze umoż|iwiająceszybki i dokładnypomiar oporu toczenia w warunkach drogowych' w tym
również na odcinkach pochylonych i si|nie obciążonychruchem drogowym. Dzięki tej prryczepie oraz
światowejrenomie ośrodka,w Gdańsku wykonywane są badania oporu toczenia dla |icznych
zleceniodawcówpo|skichi zagranicznych.
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P r a c a n a u k o w a ' s z c z e g ó l n i e o c h a r a k t e r z e r o z w o j o w y m p r o w a d z oopon
n a d l ia nawierzchni
poważnych
*iodących' światowychproducentów
(w
tym
przemysłowych
zteceniodawców
poufnościwyników co niewątpliwie miało
drogowych) wiąże się często z koniecznos"ii'J"ń"*ania
pi,e, Habilitanta.Jak wiem z doświadczenia
wpływ na ograniczeni"l_rc'uvpublikacji p,'yloŃunych
sątajemnicąprzemysłową.
;.ońaa'.niu badańobjęte
wielokrotnie nawetnazwaz|eceniodaw"yi ;il'
w
badań dla tych preitizowych zleceniodawców
Z drugiej strony fakt wieloletniego prowal,enia
na
*tu'n" metodyt<ijestniepodważalnymdowodem
oparciu o własne,opatentowane*ypo.aze,i'i.-i
Uzyskanie
procedur.
urządzeil.orai wdrozónych
unikatowy charakter opracowanych i wykonanych
w przy:z:Ęo:ych badaniach
monopolistycznej
p"ł,"ji
przez Zespoł Pojazdów PG światow"i
naukową
duzei.m.ień" ,ńią,u," z dzińa|nością
Jp;]i;
drogowych opo.u toi,.nia jest w mojej
i powtarza|nościpomiarów. Nalezy
d."ilładności
Habilitanta która doprow adziłado,nu",ą"ć{;;;"*'
metod
ch czy międzynarodowych.doĘczących
podkreś|ió,że obecnie nie ma jeszcze"".i.ł-tl"l"ń
wiele
mają
Habi|itanta
przez
ze prace prowadzóne
drogowych badań oporu toczenia co powoduje,
rozwoju tych metod.
no*uto..l.i.h i t.out.u;ą przyszłekiórunki
"'pEr,o*
PODSUMOWANIE

ujęty osiągnięciemnaukowym pt.:
W moim przekonaniudorobek dr inż' GrzegorzaRonowskiego
do pómiaru oporu toczenia w warunkach
i kdi;ń;;,Ą","p.y
weryfikacji
metodyki
,,opracowanie
jest niewątpliwie
Jviui.tyó,ny.i-orgańizacyjnyńabilitanta,
drogowych,,,u ponudionaukowo-baou*"'v'
opiniowanego
się
ubiegania
do
*ysiarc'ającńodstawę
wartościowyz punktuwidzenia nauki i uuno*i
się do
przyczyniĘ
rezultaty
u'vśl.""" piii Habilitanta
o nadanie stopnia doktora habilitowan"g".
Maszyn"'
,or*oju dyscypliny naukowej,, Budowa i Eksploatacja
wyniki
że przedstawione w ocenianym dorobku
Powyższe upoważnia mnie do stwierdzenia,
przedmiotowej
rozwój
w
Grzegorza Ronowskiego
świadczą o znacznym wkładzie-dr .inż.
Maszyn"'
Ayscyptiny naukowel ,,Budowa i Eksploatacja

f .4 ocenapozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych
Habilitant po uzyskaniu stopniadoktora:
o

Jest autorem l patentu i 4 zg)oszeńpatentowych.

o

Był

uczestnikiem (głównym

wykonawcą). .d.u'y"h

pl"j:\tj^Y

^międzynarodowych
IMAGINE'
SILylA'
eu.op!i'r.i,gricrl3alcH,4RtvtoŃotsr,,
ch przezKomisję
finansowany
(MnRoad)'
USA
Transportu
ROSANNE, pERSUADE,LEO oru)prr"rDepartament

o

o
o

zamawianych przezczołowych, światowych
Jest wykonawcą projektów naukowo-badawczych
Unii
oraz przez instytuty badawcze z krajów
producentów opon i nawierzchni drogowycrl.
EuroPejskieji Norwegii'
KBN,
finansowanychmiędzy innymi z funduszy
Jest uczestnikiem w projektach krajowych
NCBiR. MNiSW, MON.
w
naukowych, wśród.kl"'?:!''.ą 3 publikacje
Jest autorem lub współautorem28 publikacji
publikacji
l5
rvrN!S=!)oraz
Repórts.1tista,ł'
czasopismachzawaĄch w bazachJournalCiiation
A MNisw)'
(lista
lub zagranicznych
* r...nroi-u;;;h ;;."pismach irajowych

o

m rozdziałuwksiążceo zasięgumiędzynarodowym.
Jest współautore

o

mf rozdziałóww książkacho zasięgukrajowym.
Jest współautore

o

i
publikacji, materiałów konferencyjnych,
Jest autorem/współautorem76 recenzowanych
rapońów.
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o

Jest wspołorganizatoremjednej konferencji naukowej.

o

Pełni funkcję promotora pomocniczego w jednym przewodzie doktorskim.

o

Otrzymał l0 nagród za swoją działalnośónaukowo-badawazĄi organizacyjną.

Ponadto:
o

Jest współautorem stanowiska bębnowego do pomiaru oporu toczenia kół do samochodów
ciężarowych.

o

Jest współautorem nowego układu napędowego i autorem oprogramowania do stanowiska
bębnowego służącegodo pomiaru oporu toczenia kół do samochodów osobowych.

o

Jest wspołautorem unikatowych przyczep do drogowego badania oporu toczenia: R3Mk.l i
R2MK2:

o

Jest wspoł-konstruktoremczterech przyczep do drogowego badania hałasuopon i nawierzchni
(Chiny, Hiszpania, Polska).

o

Jest autor systemu pomiarowego do stanowiska słuĘcego do skanowania próbek nawierzchni
drogowych.

o

Jest autorem systemu pomiarowego do stanowiska sfuĘcego do laboratoryjnej oceny oporu
toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności;

pub|ikacyjną a Jego
ZpowyŻszych danych wynika' ze Kandydat prowadzi aktywną działa|nośó
jest
dorobek w zakresie naukowo-badawczym
znaczący i różnorodny. Wyniki obliczeń i badan
eksperymenta|nych' które nie podlegają ograniczeniom mtiązanym z tajemnicą przemysłową
upowszechnia w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Należy też
podkreślićJego bardzo aktywne uczestnictwo w realizacji projektów badawczych i konferencjach
naukowvch.

2.5 Ocena działa|ności
dydaktycznej
W aspekcie dorobku dydaktycznegona|eĘ przede wszystkim wskazać,że dr inż. Grzegorz
Ronowski:
o

Prowadzit i prowadzi zajęciadydaktycznez takich przedmiotówjak: osprzęt i automatyka
samochodowa,Projekt zespołowy,Di agnostykapojazdów.

o

Prowadzi przedmiotautorski:Napędyelektrycznemaszyn.

o

JestczłonkiemKomisji ds.Dyp|omowania
na kierunkuTransport.

o

Brałi bierze czynny udziałw organizowaniubazylaboratoryjneje|ektrotechnikii automatyki
samochodowej.

o

Jest promotorem|72 prac dyp|omowych(80 mgr i 92 inŻ.)oraz recenzentem286 prac
(14l mgri 145inż.);
dyp|omowych

2.6 ocena działalnościorganizacyjnej
Anal izując działalnośóorgani zacyj ną Habi Iitanta na|eĘ w skazać, Że:.
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Był współorganizatorem i brał udział w ćwiczeniach z jednostką wojskową na terenie PG

(2014);

Był członkiemKomisji ds. InformatyzacjiWydziałuMechanicznegoPG (2008-20l2);
.

Był członkiemKomisji Loka|owej Wydziafu MechanicznegoPG (2007);

o

Pełniłfunkcję SekretarzaRady WydziałuMechanicznegoPG (l999-2001);

o

Był członkiem Komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium ,'Badania
nawierzchni drogowych'' Gdańsk 2002;

2.7 Podsumowanie oceny dorobku:
o

Dr inż. Grzegorz Ronowski zgromadziłwystarczający dorobek naukowy, wzbogacony po
doktoracie, a Jego działalność
naukowo-badawczajest ukierunkowana na zagadnienia
opracowań metodyki weryfikacji i ka|ibracji przlczepy do pomiaru oporu toczenia w
warunkachdrogowych.Jego pub|ikacjew czasopismachwyróżnionychw Journal Citation
Reports były cytowane 10 razy, co przekładasię na indeks - H:2 wedfug bary Web of
Science, a wedługbazy Scopus: cytowania 21 i indeks Hirsha : 2. Sumaryczny Impact
Factor wg. Journal Citation Reports,zgodnie z rokiem opublikowania:3,195.

o

Prace badawcze Habi|itanta wiążą się zarówno z zagadnieniami naukowymi' jak i
praktycznymi.

o

Habi|itantuczestniczyw organizacjibadańnaukowych.

o

Dr inŻ. Grzegorz Ronowski jest znany w środowisku naukowym i inżynierskim,
zajmującym się zagadnieniami technicznymi, a zwłaszcz,a opracowaniami metodyki
weryfikacji i kalibracji przlczepy do pomiaru oporu toczenia w warunkachdrogowych.

o

Kandydat jest doświadczonymnauczycie|emakademickim z dorobkiem dydaktycznym i
wychowawczym;

3. KONKLUZJA
W świet|ewyżej omówionych osiągnięćnaukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
stwierdzam,żę dr inż' GrzegorzRonowskispełniawymaganiawobec osób ubiegających
się o
stopieńnaukowydoktorahabi|itowanego
zawartew Ustawiez dnia |4'03.2003r.zę zmianamiz
dnia 18.03.2011r.,,
O stopniach
naukowych
itytulenaukowym
itytulew zakresie
orazo stopniach
sztuki''orazRozporządzeniu
MNisw zdnia l września
200lr. w sprawiekryteriówocenyosiągnięó
osobyubiegającej
się o nadaniestopniadoktorahabi|itowanego.
Rekomenduję zatem Radzie Wydziału Mechanicznego Po|itechniki
uchwaĘ o nadaniu dr inż. Grzegorzowi Ronowskiemu stopnia doktora habi
dyscyplinie,,Budowa i Eksploatacja Maszyn".

podjęcie
w
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