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Prof.dr hab.inż.AndrzejNiewczas
InsĘrtutTransportuSamochodowego
ul. fagielloriskaB0
03 - 301 Warszawa

Warszawa,
dnia31.0L.2019r.

Recenzia
dorobku naukowo.badawczegoi dydaktycznegodr inż.Piotra Mioduszewskiego
ubiegajqcegosię o nadanie stopnia doktora habilitowanego

I. Podstawa opracowania recenzii
Podstawaopracowaniarecenzjijest pismo z dnia 28. 11. 20L8 r. Pana Dziekana
WydziałuMechanicznegoPolitechnikiGdariskiejprof.dr hab.inz. DariuszaMikielewicza
zawiadamiajqce
, ze zostałempowołanyprzez Centraln4Komisjęds. Stopni i TytułÓw na
recenzentaw postęp.owaniu
habilitacyjnymPanadr inż.PiotraMioduszewskiego.
W recenzjikierowałemsię kryteriamizawartymiw ustawiez dnia L4.03.2003 r. o
stopniachnaukowychi Ęrtulenaukowym oraz o stopniachi Ęrtulew zakresie sztuki, a
także wytycznymi określonymiw Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŻszegoz dnia 01.09.2011r. w sprawiekryteriÓw oceny osi4gnięćosoby ubiegaj4cej
się o nadaniestopniadoktorahabilitowanego.
2. Dane o Habilitancie
Dr inz. Piotr Mioduszewskiukoriczyłstudia magisterskiew 1993 roku na Wydzia|e
Mechanicznym Politechniki Gdariskiej. Stopieri doktora nauk technicznych [w
dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn) uzyskał W L999 roku na Wydziale
MechanicznymPolitechnikiGdariskiejna podstawierozpraw,,Wpływ opon na hałasw
kabinie samochoduosobowego,,napisanejpod opiek4 prof. dr hab. ini. |erzego A.
Ejsmonta. Po uzyskaniu dyplomu magistra inzyniera podj4t pracę na Wydziale
MechanicznymPolitechniki Gdariskiej,poczqtkowojako asystent,a od L999 do 2014
roku jako adiunkt. obecnie jako starszy wykładowcapracuje w Katedrze Konstrukcji
Maszyni PojazdÓwna WydzialeMechanicznymPG.

3. ocena osiągnięć naukowych
|ako osi4gnięcie naukowe stanowi4ce istotny wkład w rozwÓj dyscypliny Budowa i
eksploatacja maszyn dr inż. Piotr Mioduszewski przedstawił monotematyczny cykl 15
artykułÓw określonych wspÓlnym Ęrtułem ,,RozwÓj metod pomiarovyych badania
wpływu nawierzchni drogowych na hałas komunikacyjny,,. Lektura
wch publikacji
wskazuje,Że bardziej odpowiednim sformułowaniemwspÓlnego tematu w/w cyklu prac
byłoby: RoauÓj metod badania hątasu komunikacyjnego jako wyniku wspÓłpracy opon z
nawierzchniq drogowq.
Do całokształtuosiqgnięcia naukowego dra Piotra Mioduszewskiego na|eŻyrÓwniez
wł4czyć opracowanie
projektowe
W postaci systemu pomiarowego wraz
oprogramowaniem komputerowym do badari hałasu opon samochodowych i
nawierzchni drogowych metod4 CPx (w polu bliskim) z wykorzystaniem przyczepy
pomiarowej Tiresonic Mk4. System pomiarowy Tiresonic Mk4 jest obecnie

wykorzystywany przezbadaczy w Politechnice Gdaliskiej, InsĘrtucie Badawczym DrÓg i
MostÓw, Universidad de Castilla - La Mancha w Hiszpanii oraz Beijing University of
Technology w Chinach.
Ponadto do głÓwnego osi4gnięcia twÓrczego na|eiy za|iczyć opracowanie przez
Habilitanta programu komputerowego ,,Vehicle Noise Simulation" do symulacji
n u m ery cznej całkowi te go h ałas u przej ezdŻaj4cegop ojaz d u.
obydwa opracowania projektowe po (doktoracie) zostałyopisane w:

Mioduszewski P.:Measuringąnd data acquisitionsystemof the TiresonicMk4 CPX
trailer. Version5.3.OWNERSMANIIAI.Gdarisk,Poland,15 November ZO10M
Mioduszewski P.: Vehicle NoiseSimulation - ComputerProgram version2017.2.
USERMANUAI.ResearchReport,PolitechnikaGda ska,Gda sk, Poland,February
20t7
Cały cykl publikacyjny przedstawiony przez Habilitanta fcykl 15 publikacji)
wliczany do osi4gnięcia naukowego doĘczy doskonalenia procedur i wypos aŻania
pomiarowego do bada wpływu nawierzchni drogowej na hałaskomunikacyjny.
W szczegÓlności:
A 1. Dotyczy określeniatolerancji położeniamikrofonÓw w polu bliskim źrodłahałasu
(metoda C PX) or az wpływu zakłÓce(laku stycznych spoza p ola bl i s ki ego.
A2.DoĘczy korelacji metody CPx [w polu bliskim) z metod4 SPB (w polu dalekim) oraz
wznaczenia ws p Ółczyn n i kÓw prze|icze n i owych
A 3. Dotyczy weryfikacji metod CPX i SPB przy wykorzystaniu symulacji komputerowej
A 4. oraz A7. Dotycz4 wpływu komory osłonowej w przyczepie pomiarowej do badari
hałasu generowanego przez oponę podczas wspÓłpr acy z nawierzchnią drogowq W
aspekcie eliminacji hałasuzewnętrznego

A 5. W monografii zaproponowano procedury certyfikacji pojazdÓw testowych
wykorzystywanych do pomiarÓw hałasu komunikacyjnego metod4 CPX (rozdział w
monografii)
A 6. Opisano system pomiarow przyczepy samochodowej Tiresonic Mk4 do badania
hałasuko m u nikacyjnego (artykuł p rzeglqdowy)
A B. opisano symulację całkowitegohałasu pojazdu na podstawie wynikÓw pomiarÓw
kierunkowych
A 9., A 11, A 13. Przedstawiono wyniki badari wpływu temperatury oraz prędkości
toczenia na hałas opon. Zaproponowano Wprowadzenia wspÓłczynnikÓw korekcji
temperaturowej
A I2., A L4., A 15. Przedstawiono wyniki badari starzenia materiału opon na natęzenie
hałasu.Zaproponowano wspÓłczynniki koryguj4ce.
Wszystkie wyrÓżnione powyzej publikacje (poza A 6, ktÓra jest prac4przegl4dow4)
zawieraj4 element nowościi jako takie mog4 być uznane jako prace naukowe. Między
innymi możnatu wyrÓznić następujacedokonania:
pomiaru hałasu opon wykonanego nowa metodq CPX (w polu bliskim) z
wynikami pomiaru wykonanego metod4 tradycyjn4 SPB (w polu dalekim)
opon na hałaskomunikacyjny
na hałaskomunikacyjny
wykorzystywanych podczas pomiarÓw hałasumetodq CPx.
Należy zaznaczyĆ,ze wszystkie w/w opracowania były poświęconedoskonaleniu
aparatu badawczego (procedur pomiarowych, wlrposazenia aparaturowego i
opracowania komputerowego). Zatem w dużym stopniu na|ezy je traktować jako
opracowania inżynierskie. Taka kwalifikacja nie zmniejsza jednak ich wartości
merytorycznej, potwierdzonej przez wdrożenia do praktyki. Z tego punktu widzenia
dorobek badawczo.rozwojowy Habilitanta zasługujena duze uznanie.
Wyniki Iego prac (po doktoracie) zostaty wdrożone do standardÓw ISo dotycz4cych
pomiarÓw hałasu komunikacyjnego. W szczegÓlności wyniki eksperymentÓw
badawczych pozwoliły na Wznaczenie wielu istotnych za|einości, ktÓre zostały
uwzględnione W opracowanych standardach doĘcz4cych badania wpływu nawierzchni
drogowych na hałas Iso/TC 43/sC L/wG 33 oraz Iso/TC 43/sC L/wG 27. NiektÓre
autorskie metody certyfikacji pojazdlw testowych zostały wykorzystane w standardzie
ISO 1LBL9-2:20L7. Opracowane przez Habilitanta zasady ,,korekcjitemperaturowej" i
oraz wartościwspÓłczynnikÓw korekcyjnych zostałyWprowadzone do
,,twardościowej,,
specyfikacji technicznych ISO/TS 11819-3:20L7 oraz ISO/TS 1347L-L:20L7.

WspÓłautorskiepublikacje[A11, AL?, A13] zna|azły
się wśrÓdpozycjibibliograficznych
standardÓwIS0:
Internationalorganizationfor Standardization(ISo):Acoustics_ Meąsurement
of
the influence of road surfaces on trafftc noise _ Pąrt 3: Referencetyres, ISO/TS
1L819-3:2017,Geneva,Switzerland,
2077
InternationalOrganizationfor Standardization(lSO):Acoustics- Temperature
influenceon tyre/road noise meesurement- Part 7: Correctionfor temperature
when testingwith the CPX method,ISO/TSL347L-L:20L7,Geneva,Switzerland,
20L7
Podsumowuj4c ocenę głÓwnego osi4gnięcia naukowego na|ezy stwierdzić, ze cel
naukowy jaki Habilitant postawił ,,określeniei doskonalenie wymagari odnośnie
pojazdÓw badawczych oraz procedur pomiarovvych badania wptywu nawierzchni
drogowych na hałaskomunikacyjny,,zostałosi4gniętya jego dorobek naukowy stanowi
znaczny wkład w rozwÓj dyscyp|iny Budowa i eksploatacja maszyn.
4. ocena akĘwności naukowej Habilitanta
Publikacje dra Piotra Mioduszewskiego sq uznane przez krajowe i zagraniczne ośrodki
naukowe. Świadczy o tym liczba cytowari prac Habilitanta odnotowanych w bazach
danych:

Ł4cznie z opisanymi wcześniej publikacjami (A1.A15) zgłaszanymi jako głÓwny
dorobek naukowy dr inż. Piotr Mioduszewski opublikował po doktoracie 23 artykuły
naukowe w tym 6 indeksowanych w bazie |ournal Citation Reports i 7I referatÓW W
materiałach konferencyjnych oraz opracowari w innych wydawnictwach zbiorowych,
recenzowanych. |est wspÓłautorem 2 monografii doĘcz4cych certyfikacji pojazdÓw
testowych do badari hałasu oraz cichych nawierzchni drogowych. Dr inz. Piotr
Mioduszewski legitymuje się rÓwniez bardzo dużym dorobkiem W zakresie prac
naukowo.badawczych i prac rozwojo\Mych dla przemysłu. Był kierownikiem b4dź
wykonawca 200 prac zamawianych przez partnerÓw przemysłowych W kraju i
zagranicq. Tematyka tych prac doĘczyła problemÓw hałasu opon samochodowych i
nawierzchni drogowych. Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych i krajowych
p ro j ekta ch n au kowo. b a daw czy ch p o święco nych tem atyce:

Podsumowujqc, aktywnośćnaukowo.badawcz4 dra Piotra Mioduszewskiego na|ezy
uznać jako znacz4c4 w świetlewymagari do uzyskania stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. W szczegÓlnościnalezy wyrÓznić duże
osi4gnięciaHabilitanta w badaniach utylitarnych i pracach projektovvych.
5. Uwagi krytyczne
Habilitanta

doĘczące

formy

publikowania

dorobku

naukowego

Analiza dorobku naukowego Habilitanta nasuwa pytania co do sposobu
publikowania
W
szczegÓlności w
wynikÓw
twÓrczych.
Iego opracowa
jednotematycznym cyklu t5 publikacji stanowiqcych głÓwne osiqgnięcie naukowe (A 1
do A L5),ai7 znich to publikacje w materiałachkonferencyjnycha tylko 6 to artykuływ
czasopismach. ZawęŻato zasięg upowszechnienia dokonari Autora do w4skiego grona
uczestnikÓw konferencji. Powstaje rÓwnież pytanie dlaczego przy tak ugruntowanym
inzynierskim dorobku w wysoko specjalistycznej dziedzinie pomiarÓw hałasu opon i
nawierzchni drogowych Autor nie dokonałani jednego zgłoszeniapatentowego.
Należy rÓwnież zauwazyć, ze na 86 publikacji r,rrylmienionychprzez Autora W
dokumentacji wniosku habilitacyjnego jedynie 23 to publikacje samodzielne. S4 to
o p r a c o w a n i aO
: 1 , O 2 , O 3 , 8 7 , 8 L 4 , C 2 , C B , C 1 0 ,C L I , D L Z , D 1 8 ,D 2 8 , D 3 3 , D 3 4 , D
3 9 , D 4 L , D 4 2 , D 4 3 , D 4 4 , D 4 5 , D 4 6 , D 4 7 , D 4 9 . P r a w i e w s z y s t k i e d o t y c z 4p r a c
projektovyych (3 publikacje) lub referatÓw w materiatach konferencyjnych (1B
publikacji). |edynie praca B 14,,Pomiary hałasu drogowego,,została opublikowana W
czasopiśmie(Magazyn Autostrady) oraz praca D L2,,o oponach informacji kilka,, została
opublikowana w Internetowym Serwisie Motoryzacyjnym.
W /w uwagi nie przekreślajq pozytywnej oceny ogÓlnej dorobku naukowego
Habilitanta,ale mają WpłyWna obniżenieoceny tego dorobku.
6. ocena działalności dydakĘcznei
Dr inż. Piotr Mioduszewski prowadzi zajęciaze studentami na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Gda skiej. Można tu wymienić wykłady i ćwiczeniaz przedmiotÓw:
Eks pl oatacja p ojazdÓw samoch od owych (wykład i ćwiczenia l ab oratoryj ne)
wybrane zagadnienia (wyktad i
Eksploatacja pojazdÓw samochodowych
projekt)
Podstawy eksploatacji technicznej maszyn i urz4dze (wykład i ćwiczenia)
Rekonstrukcja wypadkÓw i katastrof (wykład i ćwiczenia)
Rzeczoznawstwo techniki samochodowej i rekonstrukcja wypadkÓw (wykład i
ćwiczenia laboratoryj ne)
Mechatronika w pojazdach i maszynach robo czych (wykład)

Habilitant był promotorem 85 prac inżynierskichi 48 prac magisterskich.
|est
wspÓłautoreminstrukcji do ćwiczeftlaboratoryjnychdla studentÓw.
wykładowc4
|est
SIMP.W latach2002- 200Bprowadziłszkoleniadla diagnostÓwsamochodowych.
oceniam, ze doświad
czenia Habilitanta W pracach dydaktycznych w pełni
potwierdzaj4Iego kwalifikacjedo stopniadoktora habilitowanegojako samodzielnego
nauczycielaakademickiego.
7. ocena działalnościorganizacyjnej
Dr inż. Piotr Mioduszewski bierze udział w aktywnej działalności organizacyjnej
i
popularyzuj4cej naukę. Pełnił między innymi następuj4ce funkcje na Uczelni
oraz w
T ow arzystwach Naukowych :

2000-2004

20L6
|est członkiemdwÓch grup roboczych Międzynarodowejorganizacji Normalizacyjnej
ISO:

differentroad surfaces

Iest członkiem krajowych stow arzyszerinaukowych:
Stowarzyszenie InżynierÓw i TechnikÓw MechanikÓw Polskich; VicePrzewodnicz4cySekcji Samochodowejo ddziałuGdarisk
Polskie T owarzystwoNaukowe Motory zacji
Za swojq działalność
na Uczelni otrzymałnagrody:

NagrodaRektora PG indywidualnaII stopniaw działalności
dydaktycznejw roku

Lees/e6

Nagroda Rektora PG zespołowa I stopnia w działalności
naukowej w Lgg6 roku
Nagroda Rektora PG zespołowaII stopnia w działalności
naukowej w Igg7 roku
Nagroda Rektora PG indywidualna II stopnia w działalności
naukowej w roku
L999 roku

Nagroda Rektora PG zespołowa III stopnia W działalnościdydaktycznej W
2004/2005roku
naukowejW 20L5 roku
NagrodaRektoraPG zespołowaII stopniaw działalności

8. Podsumowanie
Przedstawiony powyżej dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dra inŻ.
Piotra Mioduszewskiegodowodzi, ze cały okres 26 lat dotychczasowejaktywności
zawodowej Habilitant poświęcił systematycznej pracy naukowo-badawczej i
dydaktycznej.
Należystwierdzić,ze osi4gnięciaprojektoweHabilitantaw zakresie metod pomiaru
hałasu komunikacyjnego oraz wyniki prac badawczych opublikowane W
monotematycznymcyklu pt. ,,RozwÓjmetodpomiarowychbadaniawpływunawierzchni
drogowych na hałas komunikacyjny,,stanowi4 znaczqcy wkład w rozwlj dyscypliny
zastosowaniew praktyce poprzez
Budowąi eksploatacjamaszyn.osi4gnięcieto zna|azł'o
wktad do międzynarodowychstandardÓw ISo dotycz4cychbadariwpływu nawierzchni
drogowych na hatas.Podejmowanaprzez Habilitantatematyka szczegÓlnieodpowiada
aktualnym, praktycznym problemom ochrony środowiska przed hałasem
komunikacyjnymwobec progresywnegorozwoju motoryzacjii rozbudowydrÓg w kraju.
Habilitant uzyskałw tej tematyceniekwestionowanyautorytetwybitnegospecjalistyw
kraju i zagranic4.
Na podstawieł4cznejoceny osiqgnięćnaukowychHabilitantaoraz całokształtu
Iego
aktywnościnaukowej, dydaktycznej i organizacy1nejstwierdzam, ie dr inŻ. Piotr
Mioduszewski spełnia ustawowe wymagania do nadania Mu stopnia doktora
habilitowanegow dziedzinie nauk technicznychw dyscyplinie Budowa i eksploatacja
maszyn.

