
Prof. dr hab. inŻ. Zbigniew oqbrow$+alx.:::.; :.;*.'; Warszawa, 05.02 .2Ot9 r.

lnstytut Podstaw Budowy Maszyn

Pol i tech nika Warszawska

Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

Pana dr. inż. Piotra Mioduszewskiego

w zwiqzku z procedurq nadania stopnia doktora habi l i towanego

/ na zlecenie Dziekana Wydziotu Mechonicznego Politechniki Gdonskiej/

1. Wprowadzenie

Pan dr in i .  P iotr  Mioduszewski  ukor iczyt  studia na Wydzia le Mechanicznym

Po!itechniki Gda skiej w roku 1993 poczem rozpoczqt pracę jako asystent na tymze

Wydziale. W roku L999, po obronie pracy doktorskiej zostat adiunktem, a od roku

201,4jest zatrudniony jako starszy wyktadowca. Od roku 1996 odbywa coroczne staze

naukowo-badawcze W Szwedzkim Narodowym lnstytuc ie DrÓg iRuchu Drogowego

W LinkÓping. Po uzyskaniu stopnia doktora tqcznie opubl ikowa ł 6 prac

wspÓtautorsk ich z ! is ty JcR oraz 16 W innych czasopismach krajowych

imiędzynarodowych.  Dorobek ten uzupetn ia  55 pub! ikac j i  W recenzowanych

wydawnictwach zbiorowych (materiatach konferencyjnych) zagranicznych

ikrajowych, oraz znaczna l iczba prac n iepubl ikowanych, dokumentujqcych

opracowania badawcze polsk ie izagraniczne (w tym praca w ramach grup roboczych

tso).

Sumaryczny lmpact Factor Kandydata wedtug JCR wynosi  3,560 a indeks Hirscha

i ! iczba cytowa odpowiednio: wedtug WoS 2 (33), według Goog|e Scho|ar 7 (253),

wedtug Scopus 5 (114) i  wedtug Research Gate 4 (91).



Pan dr inz.  P iotr  Mioduszewski  za swojq dz iataIność naukowq idydaktycznq byt

7 krotnie wyrÓzniony nagrodq Rektora Potitechniki Gda skiej.

Jako gtÓwne oslqgnięcie naukowe Kandydat wskazuje ,,RozwÓj metod

pomiorowych bodanio wpływu nowierzchni drogowych na hotas komunikacyjny',,

ktÓry to temat dokumentuje jednotematyczny cykl pub|ikacj i , W sktad ktÓrego

wchodzq 3 artykuty W czasopiśmie z l i s ty JCR (Noise Controt Engineer ing Journa!) ,

8 artykutÓw w materiatach konferencyjnych ,,lnter.Noise Proceeding,,, część (okoto

35%) monografii ,,Development of Procedures for Certificating Noise Testing

Equipmen(,wydanej W 2005 roku pod redakcjq Jerzego A. Ejsmonta naktadem

Wydawnlctwa Pol itechniki Gda skiej oraz 2 publ ikacje w innych wydawnictwach

krajowych, a także 1- opracowanie opub|ikowane W Szwecji w 1996 roku, a więc przed

obronq pracy doktorsk!ej .  Jako integraInq część Wymienionych dokona Kandydat

podaje rÓwniei 2,,osiqgnięcia projektowe i konstrukcyjne,, do ktÓrych zaIicza:

program komputerowy do symu!acj i hatasu przejezdzajqcych pojazdÓw

na podstawle hałasu emitowanego przezposzczegÓ!ne źrÓdła,

system pomiarowy wraz z oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia

bada ig romadzen la  danych pomiarowych hatasu opon samochodowych

i nawierzchni '  drogowych metodq cPX przY uzyciu przyczepy badawczej

Tiresonic Mk3 iT i resonic Mk4.

2. ocena osiqgnięcia naukowego

Hatas komunikacyjny jest niewqtpliwie jednym z gtÓwnych źrodet zagroief.l

akustycznych środowiska. W hatasie tym istotnq ro|ę odgrywa rodzaj i  jakość

nawlerzchni drogi, po ktorej poruszajq się pojazdy i to zarÓwno ze względu

na generowanie hatasu towarzyszqcego wspÓłpracy kota z nawierzchniq jak

i propagacji dźwięku towarzyszqcego ruchowi a emitowanego przez inne źrodta (uktad

wylotowy, uktad przeniesienia napędu). Tym samym tematyka prac badawczych

podjętych przez Autora jest aktualna i zgodna z biezqcymi potrzebami. Aktual izacja



obowiqzujqcych aktow normatywnych Wymaga Wypracowywanla coraz bardziej

skutecznych i powtarzalnych metod pomiarowych i metod symulacyjnych

umoz! iwiajqcych wnioskowanie , ,a,pr ior i , ,  .  Wymienionym zagadnieniom Kandydat

poświęci t  zdecydowanq większość swoich prac badawczych rea! izowanych zarÓwno

W Pol i technice Gda sk iej  jak iw ramach wspÓtpracy międzynarodowej (gtÓwnie

W trakc ie corocznych pobytÓw stazowych W Linkoping).  F ina!n ie propozycja Pana

dr .  inż.  P io t ra  M ioduszewsk iego sprowadza s ię  do zapro jek towan ia  ip rzebadan ia

systemu pomiarowego dedykowanego do aktualnej  wersj i  przyczepy Tiresonic Mk4.

Rezultaty pomiarÓw drogowych zostaty zweryfikowane na podstawie bada

laboratoryjnych.Wymieniona przYczepa pomiarowa została wyprodukowana

w 4 egzemplarzach i jest  uzytkowana w Pol i technice Gda sk iej ,  lnstytuc ie Budowy

Drog iMostÓw,  Un ivers idad de Cast i l l a .  La  Mancha w H iszpan i i  iBe i j ing  Un ivers i ty

of  Technology w Chinach. Autorsk l  system pomiarowy wraz z oprogramowaniem

spetnia wymogi normy ISO LL8L9-2;20L7.

Z opisu zamieszczonego przez Kandydata w autoreferacie wynika, ze system zostat

zaprojektowany zgodnie z dobrq praktyka pomiarowq i zweryfikowany na podstawie

obszernego programu badawczego, chociaz brak mi informacj i  na temat jego

doktadności (n iepewności uzyskanych danych pomiarowych).

W petni  zwiqzanym tematycznie i funkcjona|nie z Wymienionym os iqgnięc iem jest

opracowany przez Pana dr.  inz.  P iotra Mioduszewskiego program , ,Vehic le Noise

Simulation,, do symulacj i hatasu pojedynczego pojazdu. oba te osiqgnięcia

niewqtpl iwie Wnoszq istotny wktad W rozwoj dyscypl iny, ,budowa i  eksploatacja

maszyn".

Wadq przedstawionych przez habiI i tanta dokonar i  jest  stabość udokumentowania

osiqgnięć dorobkiem publikacyjnym. NiemaI wszystkie artykuty (poza 1' z poza ! isty

JcR) sktadajqce s.ę na cykl ,,L5 prac monotematycznych,, sq wspÓłautorskie,

a za ledwie 3 z n ich znajdujq s ię na l iście JcR. okoto trzydz iestostronicowy wktad

W wie loautorskq monograf ię moze być traktowany jako pewien ekwiwalent

opracowania zwartego, choć niewqtpl iwie bytoby znacznie Iepiej  gdyby Kandydat



opubl ikowat wtasne samodzie lne opracowanie monograf iczne. Mocnq stronq

dorobku,, formalnego,,  jest  ośmiokrotne referowanie dokona na czołowym

kongres ie międzynarodowym , , !nter Noise, ,  i  udz iał w wie lu krajowych

i międzynarodowych programach badawczych oraz wktad (udziat W zespole Iso)

W procedurę normaI izacyjnq. ostatecznie zatem gtÓwne dokonanie oceniam

pozytywn ie.

3. ocena ca|oścl dorobku naukowego

Dziata|ność naukowa habi l i tanta poza gtÓwnym nurtem bada koncentrowata

s ię na zagadnieniach zbl !zonych tematycznie,  dotyczqcych szeroko rozumianego

monitor ingu hatasu miejsk iego (w tym map akustycznych), , ,c ichych" nawierzchni

drogowych oraz hatasu emitowanego przez samochody elektryczne i hybrydowe.

Wymieniony we wstępie dorobek , , formalny, ,  dotyczqcy publ lkacj i  W czasopismach

z ! isty JCR jest relatywnie niski, natomiast znaczny jest udziat Kandydata

W konferencjach międzynarodowych, zwtaszcza,, lnter Noise,, czY,,Euro Noise,,,

na ktÓrych wygtosit 24 referaty oraz czterokrotnie byt organizatorem i chairmanem

autorsk ich sesj i  na konferencjach lnter Noise (2OL2,20L4,20L5 i  2018).Tym samym

Kandydat jest rozpoznawalnym specjaIistq z zakresu hałasu komunikacyjnego

(zwtaszcza hałasu kÓt pojazdÓw) na forum międzynarodowym. Wygtosit rÓwnież

20 (recenzowanych) referatÓw na konferencjach krajowych.

lstotna jest aktywność Kandydata w znaczqcych międzynarodowych ikrajowych

projektach badawczych (GRANT). Łqcznie jako gtÓwny wykonaWca brał udziat

w t3 dużych projektach, 5 razY byt wykonawcq a raz kierownikiem zadania. Ponadto

po uzyskaniu stopnia doktora byt k ierownik iem 60 międzynarodowych i35 krajowych

projektÓW real izowanych na zlecenie rÓznych podmiotÓw.

Catość dokona świadczy o dużej aktywności Kandydata mimo braku ,,twardych,,

autorsk ich publ ikacj i .



4, ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Pan dr inz.  P iotr  Mioduszewski  jest  aktywnym nauczyc ie lem, wykładowcq

7 autorsk ich przedmiotÓw akademick ich dotyczqcych eksploatacj i  pojazdÓw,

rzeczoznawstwa samochodowego imechatronik i  pojazdÓw imaszyn. Prowadzi t

48 prac dyp|omowych magistersk ich i85 inzyniersk ich orat opracował szereg

i nstru kcj i  la boratoryjnych.

Kandydat dz iata aktywnie na zewnqtrz Uczeln i .  Warto wymienić udz iał W grupach

roboczych ISO:

ISO/TC 43/SC 1/WG 33 Measuring method for comparing traff ic noise

on different road surfaces,

ISO/TC 43/SC 1/WG 27 - Effect of temperature on tyre/road noise testing,

orazcztonkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Stowarzyszenie tnzynierÓw i  TechnikÓw MechanikÓw Polsk ich (sIMP)

- od 1'.07.L997 f., W tym cztonkostwo Zarzqdu Koła Nr 5 slMP przY Po|itechnice

Gda skiej od 20L0 roku oraz funkcja Vice-Przewodniczqcego Sekcji

Samochodowej S!MP przY larzqdzie oddziatu Gdarisk - w Iatach 1998+2006,

Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacii - od 7.02.2003 r.

Habi l i tant jest  rÓwniez autorem 51 ekspertyz oraz recenzentem 5 publ ikacj i

z  czasopism JCR.

Catość d ziata I n ości dyda ktyczn o-orga n i za cyj nej oce n ia m pozytywn ie.

5. Ocena ko cowa

Catkowity dorobek naukowy idydaktyczno-organizacyjny Kandydata jest  bardzo

nierÓwnomierny . Łqczy on bezs przeczne dokonania techniczno.projektowe, wybitnq

aktywność konferencyjnq, udziat W wielu istotnych projektach badawczych

ze stosunkowo ubogq dz iałaInościq pub| ikacyjnq. Po szczegotowym przeanaI izowaniu



Jego dokona uwazam, ie dorobek rozpatrywany jako całość spełnia minimum

WymogÓw stawianych Ustawq o stopniach i tytule naukowym oraz dobrq praktykq

akademickq iwnioskuję o dopuszczenie Pana dr.  inz.  P iotra Mioduszewskiego

do dalszej  procedury nadania stopnia doktora habi l i towanego.
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