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Opinia o
dorobku naukowym dr. inż. Marka Galewskiego w związku z przewodem

. habilitacyjnym

1. Wstęp

Dr inż' Marek Galewski jest adiuŃtenr w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki

Politechniki Gdańskiej od roku 2007. Na Politechnice Gdańskiej ukończył studia

magisterskie na kierunku automatyka i robotyka w roku 2003 oraz obronił z

wylóżnieniem pracę doktorską w dyscyplinie Budowa iEksploatacja Maszyn nt.''

Nadzorowanie drgań podczas frezowania szybkościowego smukłymi narfędziami w

wykorzystani€m zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona'' w roku 2007'

Jego działalność naukowa skoncentrowana jest na tematyce nadzolowania drgań w

procesie frezowania smukłymi narzędziami i jest kontynuacją pmc rozpoczętych podczas

realizacji pracy doktorskiej. W ostatnim okresie prace obejmują przede wszystkim

zagadnienia podejścia mechatronicznego do rozwiązania zagadnienia nadzorowania

drgan. Podejście mechatroniczne jest charakterystyczne dla wszystkich prac kandydata.

Zagadnienia szczegółowe objęte pracami kandydata przedstawionymi jako cykl prac

stanowiących podstawę do nadania tytułu doktora habilitowanego są wszystkie

podporządkowane tematyce nadzorowania drgań występujqcych podczas l.rezowania' a w

szczególności drgań samowfbudnych typu chatter oraz rozwoju metod identyfikacji

parametlów modelu modalnego i dotycz4 następujqcych zagadnień badawczych

- Zastosowanie zmienrrej prędkości obrotowej wżeciona do nadzorowania drgań

przedmiotów podatnych'

Twolzenie mapy optymalnych prędkości obloto\Tch wrzeciona.

Aktywna redukcji drgań przedmiotów podatnych, w tym \łykorzystanie metod



symulacji Hardware-in-the-Loop do prototypowania algorytmu sterowania.

Modyfikacja własności dynamicznych przedmiotu obrabianego poprzez mianę

szty\'mości zamocowania przedmiotu w uchwycie.

- Opracowanie uniwersalnego kontrolno-pomiarowo-symulacyjnego systemu crasu

rzeczywistego umożliwiającego realizację badań w w.w. fakesie.

_ Identyfikacji parametów modelu modalnego przedmiotu z wykorzystaniem

metod sztucznej inteligęncj i.

Powyższa tematyka obejmuje swoim zakesem zagadnienia teo.etyczne,

eksperymentalne oraz praktyczne realizacje opracowanych metod, jest kontynuacjq prac

prowadzonych przez Kandydata przed doktoratem. Wszystkie prace mają charakter

interdyscyplinamy obejmujący nie tylko fagadnienia mechaniki, budowy maszyn ale

również automatyki, elektroniki i informatyki. Bardzo istotne z naukowego punktu

widzenia jest połączenie tych dziedzin w zakresie badania procesu skawania oraz w

zakresie syntezy uk'ładów redukcji drgań samowzbudnych powstających w procesie

skawania. Kandydat biegle posługuje się wspólczesnymi metodami inarzędziami

wspomagającymi pracę badacza w wielu dyscyplinach jednocześnie, co świadczy o jego

bardzo szerokiej i głębokiej znajomości metodologii prowadzenia prac badawczych w

fakesię rępręzęntowanej dziedziny' Uzyskane rozwiązania są bardzo dobrz€ uzasadnione

i umotywowane szczegółowym przeglądem literatury. w wielu przypadkach badania

prowadzone przez Kandydata są pionierskie i na bardzo wysokim poziomie

merytorycznym. Do najwaznięjszych nar'rkowych osiągnięć na|eĘ za|iczyć:

_ potwierdzenie skuteczności nadzolowania procęsu fiefowania przedmiotów

podatnych z wykorzystaniem optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona, dobieranej

na bazie uogólnionego oraz zmodyfikowanego kryterium Liao-Younga;

. współudział w oprącowaniu metody tworzenia mapy optymąlnych prędkości

obrotowych podczas frezowania przedmiotów podatnych, oraz eksperymentalnej

weryfi kacji jej przydatności;

_ modyfikację metody stelowania optymalnęgo przy energetycznym wskazniku

jakości ze sprzężeniem od przyśpieszeń, opracowanie metody symulacji HIL w celu

plototypowania algorytmu wykoEystujqcęgo zmody1ikowaną metodę sterowania, a

także _ praktyczną implementację tego algorytmu wraz z jego weryfikacją

ęksperymentalną;

_ opracowanie i budowę uniwersalnego systemu kontrolno-pomiarowo-



symulacyjnęgo czasu rzęczywistego,

doświadczalnych metod redukcji drgań;

umoż|iwiającego reaIizację badan

_ oplacowanie metody identyfikacji pammetrów modelu modalnego przedmiotu

podatnego z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji roju cz4steczek.

2. ocena publikacji wchodzących w sk|ad osiągnięcia naukowego

W skład osiągnięcia naukowego Kandydat zaliczył 9 publikacji z czego 4 w czasopismach

z listy JcR o bardzo dobrej reputacji. Pub|ikacje są skoncęntlowane wokót zagadnienia

mechatronicznego podejścia do rozwiązywania prob|emu nadzorowania drgań w procesie

frczowania smukłymi nażędziami. większość publikacji jest na bardzo wysokim pofiomie

merytorycznym; zawierają onę wyniki badań interdyscyplinarnych co jest charakterystyczne

dla podejścia mechatronicznego oraz bardzo szeroki zakres merytoryczny począwszy od

sformułowania teoretycznych problemów nadzo.owania drgań, poprzez rozwiązania

ana|ityczne i numeryczne problemu, aż do badań eksperymentalnych i implementacji

sformutowanych a|gorytmów sterowania procesem frezowania szybkoobrotowego.

Przedstawiony zbiór publikacjijest spójny t€matycznie i uzupełniający się i można go uznać

7a, zl\aczące osiągnięcie naukowę. W większości przedstawionych publikacji jest drugim lub

da|szym w ko|ejności autorem, w jednej pub|ikacji jest autofem samodzielnie. Jego wktad w

większości publikacji jest znaczący.

Podsumowując przedstawiony zestaw publikacji, moim zdaniem, moż:e być podstawą do

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3. Ocena dorobku naukowego

opub|ikowat po doktoracie 5 ańykułów w czasopismach naukowych iwydawnictwach

złłartych z listy JcR oraz liczne publikacje w ręcęnzowanych materiałach konferency.jnych,

13 rozdziałów w monografiach. Brał udział w 14 pracach naukowo _ badawczych

finansowanych ze środków na naukę' Posiada w swoim dorobku udziat w zgłoszeniu

patentowym. Jego publikacje były cytowane 16 razy (WoS), ajego H (Indęx Hirsha) wynosi

3 (WoS). W publikacjach z listy JRC w jednym przypadkujestjedynym autorem.



cechą charakterystyczną dorobku publikacyjnego habilitanta po doktoracie jest przede

wszystkim jego spójność i i|ustruję on w sposób jasny zainteresowania naukowe Kandydata.

W dorobku Kandydata zauważyłem bardzo więle rapońów z badań, które wynikają z jego

aktywności w realizacji projektów badawczych. w większości tych prac był głównym

wykona\łcą.

Podsumowując dorobek publikacyjny dr inż. Marka Galewskiego na|eiy zalważyć bardzo

wysoki poziom przęprowadzanych symulacji i badań eksperymentalnych, które dominują w

jego dorobku, swobodne posługiwanie się bardzo zaawansowanymi narzędzarni

wspomagania informatycznęgo, ma tęż duże doświadczenie w tworzeniu tych narzędzi.

oceniajqc dorobek publikacyjny hąbilitanta hale4 podkłeślić spójność tematycznąjcgo PraL''

ciekawe sfo|mułoi,anie problenów orąz zastosowanie zaawa sowanych netod symulącji i

ekperymentu' II/ większości prac (prac publikowanych w czasopismach) hąbi|it.rnt jest

współautorem o znącznym udziale' Kandydat posiada batt1zo dobry poziom v,iedzy z ząkresu

modelowąnią i metod eł<sperymentalnych w szerokirk z aczeniu. Jest to z calq pewnościq fakl

godny odnotowąnia i ważny dla kszlałtd|,ąnią wizetunku naukowego habilila |a.

4. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego

Habilitant plowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów bezpośrednio związalych z
problematyką jego zainteresowań naukowych, a w szczególności w zakresie Programowanie

ob|iczeń lnżynierskich _ Laboratorium _ 2oo.|-2oo8, Podstawy Automatyki _ ćwiczenia _

2008, Informatyka I _ wykład, LŹboratorium od 2008 , lnformatyka |I * Wykład'

Laboratorium - od 2009 , Informatyka ll - Cwiczenia -2009 - 2010, lnformatyka lll -

wykład' Laboratorium _ od 20l0 , Modelowanie Układów Mechatronicznych _ Laboratorium
_ od 2010, Projektowanie Mechatroniczne Projekt - 2010, systemy wbudowane ' wykład,
Laboratorium _ od 20ll, sztuczna lnte|igencja - wykład, Laboratorium od 20ll '

Inteligentne Techniki ob|iczeniowe wykład _ 20ll. Do prowadzonych zajęć Kandydat
opracował i doskona|ił program oraz zor8anizował labofatoria studenckie. wydał też

autorskie skrypty.

w zakresie kształcenia kadry naukowej był promotorem pomocniczym w jednym przewodzie

doktorskim.

Kandydat jest bardzo aktywny organizacyjnie, był współorganizatorem wielu

konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Pełnił wiele funkcji na wydziale



Mcchanicaym PG. Podsumowując Kandydatjes bardzo aktywnym pracownikiem naukowo

dydaktycarym.

5. Wniosek końcowy

Po dokładnym zapozoaniu się z dokumentacją_i dorobkiem oaukowym habilitanta

!wełr'm' żE zasługuje on na nadanic stopnia doktom habilitowanogo, bowiem spehia

wszystkie warunki otręślonę w 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(Iesie sztuki.

Zańwno dorobek naukowy Kandydata jat i osiągnięcie habilitacyjne' wedfug mojej

wiedzy powinny zostaó zakwalifikowane w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
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