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1. Podstawa opľacowania recenzji
Podstawą opľacowania recenzjijest pismo Pana pľof. dr hab. inż. Piotľa Pľzybyłowicza, dziekana

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z dnia 03.l0.20ŻŻ r.

2. Podstawowe dane kandydata
Pan mgr inż. Piotr Kosiński uzyskał tytuł magistľa z wynikiem baľdzo dobrym w dniu 13 wľześnia

Ż0l2 r. na Politechnice Waľszawskiej na Wydziale Samoclrodów i Maszyn Roboczych na kieľunku

Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności wspomaganie komputerowe prac inżynierskich. W latach

2012-20Ż2 Doktorant związany był zawodowo z\ł{ydziaŁem Samoclrodów i Maszyn Roboczych' gdzie

pľzezkilkalat prowadzĺŁzajęciaze studentamízpĺzedmiotu metod elementów skończonych. Doktorant

ma bogate doświadczenie zawodowe w przemyśle w kraju orazw ostatnich lataclr za granicąw Wielkiej
Brytanii, m.in. na stanowiskach związanych z komputeľowym wspomaganiem pľojektowania i analizą
elementów skończonych, tj. Senioľ Engineeľ CAE (computer-aided engineeľing) (miejsce pľacy -
Tecosim' Hethel, United Kingdom)' CAE Analyst (miejsce pľacy - Lotus Caľs, Hethel' United

Kingdom), FEA Engineer (Finite Element Analysis) (miejsce pľacy - Jaguar Land Rover, Gaydon,

United Kingdom), Design engineer (miejsce pľacy - Fauľecia R&D Centeľ, Grójec, Poland).

Waľto podkreślió' iżPanmgr inŻ. Piotľ Kosiński jest współautorem siedmiu publikacji naukowych'
gdzie w większości jest pierwszym autoľem. Publikacje te są ściśle związane z temaĘką ľozptary
doktorskiej . Poniżej lista wybranych publ ikacj i :

- Kosiński P.;Żach P.: Verification of Fatigue Damage and Prognosis Relatedto Degľadation of
Polymer-Ceľamic' Materials 2021, 74, 5147 ' https:lldoi.org/10.3390lmal4185147 .

- Kosiński P.; Żach P.: Analysis of tlre phenolnena occurľing during the dęstľuction of the layered

polymer-ceramic structuľe' monograph edited by M. Kurek, A. Kurek' T.Łagoda,Fatigue pľocesses and

failure mechanics, Publishing House of the opole Univeľsity of Technolo gy , opole Ż0Ż0.

- Kosiński P.,ŻachP.: Experimęntal Reseaľch on Automotivę Laminated Glass Machine Dynamics

Reseaľch vol. 41, No. 4, Ż0I7,p.97-100.

- Kosiński P.' osiński J.: Laminated windslrield bľeakage modelling in the context of headform

impact homologation tests,Int. J. of Applied Mechanics and Engineering,Ż0l5, vol.20, No.l, 87-96.

_ Kosiński P., osiński J.: Finite elemęnt modeling of headform impactoľ cľash with laminated

windshięld, Journal of Applied Nonlineaľ Dynamics, vol. 3, Issue 4, December Ż014,403-4I2'
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3. Znaczenie podjętej temaĘki badawczej
Dostarczona do ľecenzji praca doktoľska pt. ,'Modelowanie 3D laminowanej szyby

samochodowej uwzględniające wpľyw tempeľatury'', któľej autoľem jest Pan mgľ inż. Piotr Kosiński
poświęcona zostaławażnym zagadnieniom' nie Ęlko z punktu widzenia dziedziny nauk technicznych

w zakľęsie zwiększenia stanu wiedzy, ale również z punktu widzenia społecznego: poprawy

bezpieczeństwa ludzi na drodze. Z aspektarni poprawy bezpieczeństwa pieszych na dľodze wlążą się nie

Ęlko aspekty teclrniczne, które mają naprzykład popľawiaó widocznośó uczestników ľuchu na drodze,

ale ľównież aspekty życia Iudzkiego, które może i da się wycenió w waftości pieniężnej na potľzeby

rőŻnych analiz,lecz w pľzypadku bezpośredniclr ofiar wypadków i ich rodzin waľtośó życia i zdrowia

ludzkiego nie jest przedmiotem żadnej kalkulacji finansowej i jest po prostu bezcęnna.
Rozprawa doktoľska poświęcona zosÍała anallzię zagadnien zachodzących podczas wypadków

dľogowych zudziałem niechronionych użýkowników dróg (w skľócie NUD), czyIi przede wszystkim
pieszych, ale również roweľzystów, motocyklistőw czy populaľnych w ostatnim czasie użýkowników
lrulajnóg elektrycznych. Autoľ Íozpraw skoncentrował swoje badania na ocenie zagadnieŕl

bezpieczeństwa nieclrronionych użytkowników dľóg podczas wypadków w postaci obrażen głowy

podczas zderzenia z przednią szybą samoclrodową. Zaproponowano nowe podejście do oceny

bezpieczeńs|wa pieszych poprzez wykorzystanie metodyki anallzy numerycznej MES z jednoczesnym

uwzględnieniem wpływu temperatury otoczenia, w któľej dochodzi do wypadków. obiektern badań była
laminowana szyba samoclrodowa. Przedstawione wyniki badań wnoszą istotny wkład w poszerzenie

wiedzy naukowej oraz mają prakĘczny i wdľożeniowy clrarakter związany Z oceną bezpieczeństwa
NUD w trakcie wypadku' Przedstawiona w rozpfawie doktorskiej problematyka jest trudna i złożona,

a potrzeba wyjaśnienia Szeľegu aspektów, czynników i zależności wymagała od Doktoranta wykonania

autoľskiego stanowiska badawczego oÍaz opracowania unikalnego algorytmu badań własnych.

4. ogólna chaľakterystyka pľacy
Rozpľawa obejmuje 171 stron i podzielono ją na 10 rozdziałów' w Ęm: problematyka

i pľzedstawienie tezy ľozprawy doktorskiej, wstęp, kolejno pľzedstawiono ľozdziaĘ doĘczące szyb

laminowanych, badań mateľiałowych Żywicy PVB w ľóżnych tempeľatuľach' modelowania szyby

laminowanej, symulacji udęrzenia impaktora głowy NUD w szybę laminowana' termo-mechanicznego

obciążenia szyby laminowanej względem kryterium HIC, a następnie przedstawiono podsumowanie

i bibliogľaťrę' W pracy umieszczono 64 pozycje Iiteratuľowe, które są umiejętnię dobľane. Pľzywołana

bibliogľafia odnosi się do właściwej i adekwatnej liteľatury przedrniotu badań. Na podstawie dostępnej

liteľatury Doktorant przedstawił teorię oľaz istniejący stan wiedzy i zakres badań do tej pory

wykonanyclr przezinnychbadaczy. Rozpľawa obejmuje ponadto 6 tabęl oraz 152 rysunki. Układ pracy
jest właściwy, a wszystkie rozdziaĘ wÍaz Z podrozdziałami tworzą razęm logiczną całośó. Należy
zauważyó staľannośó opracowania ľozprawy, nie ýlko pod względem układu, ale ľównież pod

względem graťlcznym. Wykresy oľaz tabele są pľecyzyjnie opisane, a w tękścię znajduje się odwołanie

do niemal każdego rysunku, tabeli czy wykľesu. Autoľ posługuje się poprawnym językiem. Rysunki

wykonane są starannie oraz wplecione Są umiejętnie w całość. Recenzowana dysertacja mieści się
w nuľcie współczesnyclr kierunków badań budowy i eksploatacji maszyn orazinż1lnierii mechanicznej.

Zastosowane w pľacy metody badawcze wľaz Zę statystycznym opracowaniem wyników pozwoliły na

zgłębienie podejrnowanej tematyki. Badania przedstawione w pracy są nowatorskie i niezwykle
ciekawe. Z pewnością jest to kierunek warty dalszej szczegőłowej analizy zuwzg\ędnieniem innych

ľodzajów szybbądź samych badań dotyczącyclr zmian szĘwności żywic PVB względem temperatury'

W tym aspekcie należy podkľeślió i docenió kierunęk podejmowanych badań pÍZeZ pracowników

Po 1 itech n i ki Warszawsk i ej, szcze gőln ię w obsza r ze inĘ nieri i materiałowej .

oceniana pracazawieľa podstawowe elementy pracy doktorskiej, ma chaľakter naukowo-badawczy,

atakże potencjał aplikacyjny. Tľeśó ľozprawy doktoľskiej jest zgodna zt1tułem, propoľcje oĺaz pľzyjęte
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rozdziały nie budzą zastrzeŻen. Cel ľozpľawy został spełniony, a wnioski znajdują potwieľdzenie

w opľacowaniu wyników badań.

5. Merytoryczna ocena pľacy.
Doktoľant rozpoczý swoją ľozpľawę od rozdziału nazwanęgo ,'Pľoblematyka i tęza rozpraw

doktorskiej'', w którym przedstawia pokrótce tematykę pľacy. Wyjaśnione jest pojęcie 
',niechronionyclr

użytkowników dróg'', pľzedstawiony jest obiekt badawczy, czyli szyba laminowana zbudowana

z dwóch warstw szkła typrr fl'oat oraz wewnętrznej warstwy z poliwinylobuĘľalu (PVB). Doktoľant

zaLlważa, że w liteľaturze przedmiotu badań stosowane były modele powłokowe lub powłokowo-

bryłowe, a prace bada'wcze dotyczyĘ ogľaniczonego zakresu temperatury od -5"C do +20"C. Na tym tle

przedstawiono cel rczpľaw doktorskiej' jakim jest opľacowanie modelu tľójwymiaľowego szyby
laminowanej uwzględniającego wpĘw czynnlka zewnętrznego w postaci temperatuľy. Sformułowano
tezę pracy, iŻbezpieczeństwo głowy pieszego w tľakcie uderzenia w szybę laminowaną jest nieliniowo
zależne i zmniejsza się wľaz z obniżaniem tempeľatuľy. Doktorant podjął się udzielenia odpowiedzi na

pytanie: W jakiej temperatvrze istnieje ryzyko doznanianajwiększych obrażen głowy NUD? Wykonane
przez Doktoranta analizy uwidoczniĘ pľoblem zmiany bezpieczensťwa NUD w zależności od

warunków klimatycznych oraz na tej podstawie wytyczono nowy kierunek w projektowaniu pojazdów,

któľe będą bezpieczniejsze w każdych waľunkach otoczenia. Pan mgľ inż. Piotľ Kosiński w celu
odpowiedzi na postawione w pracy tezy i pytania opľacował Szeľeg zadaíl szczegółowych' które opisuje

i wyjaśnia w kolejnych rozdziałach pracy. Autoľ na potrzeby pľzepľowadzenia badań opracował
dedykowane stanowisko badawcze.

RozdziaŁ drugi pľzedstawia infoľmacje wprowadzające czytelnika w temat pľacy i wyjaśnia przyjęte

w pracy skróty' opisuje lristorię ľegulacji doĘczących zdarze,h z pleszym| pľzepisy homologacyjne
i konsumenckiezwiązanezbezpieczeństwem pieszych orazprezentuje staĘstyki wypadków zudziaŁem
NUD.

Trzeci rozdział opisuje tematykę szyb laminowanych. Doktorant podzielił tę sekcję pracy na

następujące obszary: podpunkt 3.1 pľzedstawia: właściwości szkła oraz technologię jego prođukcji

iwyznaczanie współczynnika koncentľacji napľężen Ki; podpunkt 3'2 opisuje strukturę, własności
irodzaje szyby laminowanej; podpunkt 3.3 skupia się na szczegółowej charakterystyce PVB; podpunkt

3.4 przedstawia samochodowe szyby laminowane i ich budowę.

CzwaĘ rozdział rozpoczyna prezentację wyników analiz i badań własnych' Rozdział ten doýczy
badań materiałowych żywicy PVB w tempeľatuľze standardowej, tj. +Ż0"C. Autor przedstawia

stanowisko badawcze do pľób ľozciągania PVB. obiektem badań była próbka folii poliwinylobutyralu
fiľmy Kuľaray dedykowanej do wytwarzania bezpiecznych szyb samoclrodowych, przygotowana

zgodnie Z normą PN-EN ISo 5Ż7:1988 pt. Tworzywa sztuczne - oznaczanie właściwości
mechanicznych przy staĘcznym rozciąganiu - Warunki badan folii i płyt. Grubośó próbki była równa
0,76 mm tak, jak większośó laminowanych szyb samochodowych posiadającyclr wewnętrznąwaľstwę
z PVB' Autor fozptary zaprojektował i wykonał dedykowany układ badawczy, składający się
z uniwersalnej masryny wytrzymałościowej (LaboľTech) wyposazonej w czujniki oraz cyfľowy system
pomiaľowy. -W 

rozđziale Ęm zaprezentowane są otrzymane wyniki badań w postaci charakterystyki
naprężenia względem odkształcenia PVB dla ľóżnych pľędkości odkształcenia. W dalszej części pracy
pľzedstawiono modele mateľiałów hiperelasýcznych, model wielomianowy, model ogdena' model

Maľlowa, a następnie pľzepľowadzono ewaluację pľóby rozciągania PVB oraz pľzepľowadzono
walidację modelu mateľiału PVB dla temp. 20"C w MES. Autor ostateczne dopasowanie uzyskał dla
modelu ogdena Ż-ľzędu przy wykorzystaniu elementów sześciennych o ośmiu punktach całkowania
iwielkości kľawędzi ok' 0,25 mm.

Piaty rozdział doýczy badan mateľiałowych w ľóżnyclr tempeľaturach. Na wstępie przedstawiono
stanowisko do badań PVB, któľe pľzeprowadzono w komorze klimatycznej ESPEC SH-242 o zakľesie
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tempeľatuľ pracy wewnątrz oď -40"C do +150"C. Przygotowano uclrwyty i mocowania pľóbki
dopasowane do komory, któľe pozwalĄ ľównież na pľzeprowadzenie prőby bezjej wyciągania
z uchwytów. opľacowano waľunki do posadowienia kornory i montażu na uniweľsalnej maszynie
wytrzymałościowej LaboľTech. Do ľealizacji pomiarów bezstykowyclr użýo aparatu cyfrowego Nikon
AW130, umożliwiającego wykonywaníe zdjęć, w temperatuľze do -30oC oľaz posiadającego

bezprzewodową łączności i sterowanie' Kolejne podľozdziały przestawiają wyniki pľób rozciągania
PVB w rőżnych temperaturach: +Ż0'C, +10'C' 0"C, -10'C, -20"C i -30'C. Próby wykonano dla tľzech
pľędkości odkształcenia (0,013 lls, 0,0325 1/s, 0,065 1/s)' Uzyskane wyniki badań są interesujące.

Stwierdzono, iż zachowanie kľzywych w związku zę zmianą pľędkości odkształcenia przy tej samej

tempeľatuľze jest odmienne dla ľóżnyclr tempeľatur badania. Stwieľdzono, iż opis kľzywej rozciągania
PVB zmienia się z drugiego na trzęci rząd wraz ze zmianą tempeľatury w przedziale *20oC i +10'C,

naprężenia rozciągające PVB zwiększają się czteľdziestokľotnie między -30oC' a ł20oC. '\Nraz

z obniżaniem temperatury rośnie wpływ zakľęsu linowego, względem zakľesu rrieliniowego orazmaleją
odkształcenia. W pľacy graťlcznie przedstawiono za1eżnośó pierwszego maksimum w funkcji
tempeľatury dla różnych pľędkości odkształcenia. W kolejnych podrozdziałach pracy doktoľskiej
pľzedstawiono ewaluację prób rozciągania PVB za pomocą MES' a następnie pľzeprowadzono
walidację modelu mateľiałowego. Użycie modelu Marlow pozwoliło na uzyskanie zgodności opisu
zbieżności w cĄm zakľesie odkształcania żywicy PVB. Model ten umożliwił opisanie procesu

rozciągania mateľiału PVB w cĄm analizowanym zakľesie temperatur, pomimo silnie nieliniowego
zachowania się żywicy PVB. Uzyskano zbieżność modelu numerycznego na poziomie 99%o.

Udowodniono, że zmiana temperatury determinuje zaclrowanie się materiału PVB.
Rozdział szósĘ doĘczy zagadniefi modelowania szyby laminowanej. Analizowano 4 modęle

materiału: elasĘczny, spręŹysto-plasĘczny, hiperelasĘcZny oraz low density foam. Modele poddano

ocęnie ze względu na wytypowanie odpowiedniego modelu odwzorowującęgo pľocęs pękania szkła.

W kolejnych podrozdziałach pľzedstawiono model impaktora głowy, pľzygotowano model udeľzenia

impaktoľa głowy w szybę pľzednią, pľzedstawiono pľopagację pękania w zależności od ľodzaju
połączenia warstw stľuktury laminowanej szyby samoclrodowej, dokonano oceny zniszczęnia
zuwzgIędnieniem rőżnych modeli mateľiału PVB oľaz obliczenia wskaŹnika bezpieczeństwa pieszego

w trakcie testu homologacyjnego uderzenia impaktoľa głowy w szybę przednią samochodu. Uzyskane
wyniki potwierdzają, że mniejsze bezpieczeństwo pieszego występuje przy jej kľawędziach.
Najmniejszą wartośó HIC : 602,8 uzyskano dla udęrzenia w punkt centľalny, w którym bezpieczeństwo
pieszego podczas uderzenia głową jest najwyższe. Wykazano, że analizowana szyba laminowana nie
spełnia waľunków oznaczonych jako bezpieczne dla NUD. Wykazano koniecznośó pľzepľowadzenia
rozszerzonej analizy obecnie pľojektowanych szyb samochodowych w kontakcie następstw zdeľzenia
NUD - uderzenia głowy pieszego w szybę laminowaną. W kolejnym podľozdziale dokonano analizy
wpływu siatki elementów skończonyclr na pľoces pękania szyby laminowanej' Przeanalizowano wpływ
wielkości siatki na proces pękania waľstwy szkła. DoktorantvqĺkazaŁ. iż gęstośó linii pękania była Ęm
większa im mniejsza była wielkość siatki, mniejsza wielkośó elementów skończonychprzełożyłasię na

zmniejszenie wpĘwu zastosowanej siatki na pľoces pękania. Wykazano, że odwzoľowanie procesu

pękania szkŁa zaleŻy od gęstości siatki elementów skończonych. Ciekawych wniosków dostarczyła
ana|iza wyników testu udeľzenia irnpaktoľa głowy z uwzględnieniem rőżnych temperatur procesu.

Stwieľdzono, że szyba w tempeľaturze ł20"C charakteryzowała się mniejszą szýwnością PVB i była
bańziej podatna na zníszczęnię niŻ w tempeľaturzę -5"C. W temperaturze łŻ0"C obszaľ pękania był
znacznie większy niż dla -5oC. Udowodniono, że zmiany paľametľów wytrzymałościowych PVB
w zależności od ternpeľatury powodują zmniejszenie bezpieczeństwa pieszego wraz ze spadkiem

temperatury.

Kolejny rozdział pľzedstawia modelowanię samoclrodowej szyby laminowanej z uwzględnieniem
znlszczenia. opracowany model symulacyjny szyby laminowanej zbudowano w opaľciu o modele:
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geometryczny i mateľiałowy struktury szkła i żywicy PVB. W przypadku symulacji numerycznej

uderzenia w warstwę PVB stwieľdzono, że im mniejsza wielkośó elementów skończonyclr, tym

dokłađniejsze odzwieľciedlenie miejsca zniszczenia mateľiału. \N ľozdzia|e przedstawiono graficznie

wyniki symulacji uderzenia impaktoľa w waľstwę szkła. Następnie Autoľ pľzedstawił wyniki symulacji

uderzenia w szybę laminowaną. Na podstawie symulacji wyciągnięto następujące wnioski dla modelu

szyby laminowanej: szkło_PVB-szkło zuĘciem modelu materiałowego Jolrnson-Holmquista do opisu

warstwy szkŁa, zbuđowany z elemęntów czwoľościennych chaľakteryzuje się uzyskaniem odpowiedzi

numerycznej zbieżnej z rzeczywistym zaclrowaniem się obiektu w trakcie udeľzenia głowy pieszego;

zastosowanie modelu hipeľelasĘcznego (ogdena }-rzędu) do opisu mateľiału PVB pozwoliło na

uzyskanie zniszczenia szl<ła, z zachowaniem ciągłości warstwy polimeľu, jak miało to miejsce w testach

doświadczalnych.
W kolejnym ósmym rozđziale pracy doktorskiej przedstawiono wyniki symulacji udeľzenia

impaktoľa głowy w szybę laminowaną dla różnych tempeľatur zprzedziału -30"C do +Ż0"C. Doktorant

wykazał, iż podatnośó szyby na deformację (pľzemieszczenie) zmienia się wľaz ze zmianątemperatury.

Zaobseľwowano wzľost szýwności szyby laminowanej wÍazzobniżeniem temperatury' Udowodniono,

iż największe obrażenia głowy pieszego wystąpią po uderzeniu w szybę laminowaną

o tempeľaturze -Ż0"C. Poľównując wartości HIC dla tempeľatury +20oC, tj. tempeľatury' w której

wykonywane są testy pojazdów związane z bezpieczeństwem pieszych i pozostĄch tempeľatuľ,

stwierdzono dwukľotne zwiększenie wartości HIC wraz z obniżeniem tempeľatuľy.

W rozdziale dziewiąĘm zaprezentowano zagadnienia teľmo-meclraniczne obciążenia szyby

laminowanej względem kryterium HIC. Pľzędstawiono następstwa nadmuclru ciepłego powietrza na

ptzeđniąszybę pojazdu w ujemnej tempeľatuľze i dokonano analizy kolizji z NUD w sytuacji nadmuclru

na szybę i bľaku ogrzewania. Pľzedstawiono gľaficznie wyniki zmlany HIC dla szyby nieogľzewanej

i szyby ogrzewanej orazptzedstawiono charaktęľ zniszczefi powstĄch na szybie.

ostatni rozdział zawiera podsumowanie otrzymanych wyników. Wnioski koľespondują

zzałoŻonymi celami pracy i wynikają Z prueptowadzonychbadan i ana|izy wyników' Rozprawa

doktoľska podchodzi kompleksow o dla analizy wpływu tempeľattlry otoczenia nabezpieczeństwo NUD
zapomocą modęlowania MES, któľe do tej poľy nie zostało pľzedstawione w tak szerokiej i wnikliwej
analizie z uwzg|ędnieniem zmiennej temperatury. Doktoľant pľecyzuje w podsumowaniu szereg

praktycznyclr wskazówek służących do modelowania 3D laminowanej szyby samoclrodowej, które

mogą staó się podstawą do wspaľcia oceny bezpieczeństwa NUD podczas testów służących do oceny

bezpieczenstwa pieszych. Autor podkľeślił w podsumowaniu wniosek główny z pracy: bezpieczeństwo
głolvy pieszego w tľakcie uderzenia w szybę laminowaną jest nieliniowo zaleŻne i zmniejsza się wraz
z obniżaniem tempeľatury. Wskazał jednocześnie, iŻ przedstawione w rozprawie wyniki powinny byó

przyczynkiem do zwrócenia uwagi na koniecznośó zmian pľzepisów związanych z bezpieczeństwem

NUD. NegaĘwny wpływ temperatuľy poniżej +Ż0'C powinien byó uwzględniony w pľzepisach

homologacyjnych i konsumenckich. Dodatkowo Autor wskazuje, iż podobnie jak szyba laminowana,

w konstrukcji samochodu występuje wiele mateľiałów polimeľowych, których sztywność jest zaleŻna

od temperatury, zatem należałoby dokonaó ich analizy w zmiennych waľunkach otoczenia, takich jak
zr őŻnicow ana temperatura.

6. Uwagi szczegółowe
Uwagi krficzne, głównie o charakterze dyskusyjnym, które nasuwają się podczas czytaniapracy)

przedstawione zostĄ poniżej. Są to jednak uwagi, po uwzględnieniu których pľaca nabrałaby większej

czytelności i przejrzystości. Uwagi te nie wymagają ponownego złożęnia rozprary doktoľskiej.

Dodatkowo pľzekazałam Doktoľantowi uwagi natuľy edycyjnej czy zauwuŻone drobne liteľówki
w foľmie elektľonicznej do weľsji pdf rozpľawy doktoľskiej umieszczone w formie komentaľzy.

Sformułowane w niniejszej recenzji uwagi nie umniejszają wartości pľacy. Byó może waľto niektóre
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kwestie wyjaśnió' dlatego poniżej sfoľmułowałam kilka pytań do dyskusji. Wybľane uwagi szczegółowe

vĺy szczegőln iono poniżej :

wpływ tempeľatuľy''. Temat odzwieľciedla zakľes badań pľzedstawiony w pracy, lecz moim

zdaniem w tytule waľto byłoby dodaó aspekt ,,człowieka", czyli NUD i jego bezpieczeństwa'

Aspekt ten pozwoliłby na lepsze odzwieľciedlenie zagadnień ujętych w pľacy' ułatwienie

dotarcia do czytelnika, czyli potencjalnego zainteľesowanego tematem NUD i bezpieczeństwa

na drogaclr' Doktoľant zapewne planuje publikację wyników badań, zatęm affykuĘ naukowe

powinny w tytule wskaą.waó na aspekty bezpieczeństwa NUD, aby nie Ęlko wpĘnąó na

cytowania publikacji, ale przede wszystkiclr wpłynąó na rozpowszechnienie wyników badań

naukowyclr w świecie nauki. Ponadto wynikami badań byó może będą zainteľesowane finny,
które twoľzą oprogľamowanie do ľekonstľukcji wypadków dľogowyclr, do celów rekonstľukcji

oraz symulowania zdęrzęÍl' pojazdów z pieszymi' np. pľogľam CYBID V-SIM. Program ten

służy do wykonywania symulacji ľuchu oľaz zdeľzen pojazdów samoclrodowychw zaŁożonym

niejednorodnym śľodowisku z uwzględnieniem zasad dynamiki oľaz symulacji na drodze

kinematycznej ľuchu pieszyclr, roweľzystów i motocyklistów. Myślę, że wyniki symulacji oľaz

algorytm badali byłby interesujący na autorów tego,bądź innyclr podobnych pľogramów.

w książce) W ľozpľawie Autoľ sfoľmułował tezę pracy: ,,bezpieczeľistwo głowy pieszego

w ĺľakcie uderzenia w szybę ĺaruinowanq jest nieĺiniowo zależne i zmniejsza się wraz

z obniżaniem tempeľatury''. Myślę' żeprzedstawionatęzapowinna nazywaé się ľaczej hípotezą,

gdyŻtezy są w matematyce i logice, wymagają dowodu, natomiast w badaniaclr empirycznych,

któľe pľzedstawiono Autoľ zawarł pewne przypuszczenie, a następnie hipotezę pÍzyjął.Inaczej
mówiąc potwierdził swoje pľzypuszczenie. Dla tęz naleŻy przepľowadzić dowód, a ,,hipotezy
po ich zweľyfikowaniu i uznaniu za zdaniawiedzy naukowej, sq istotnymi składnikami stľuktury

nauki" fMetodologia nauk empirycznyc,h. 1Ż wykładów. Stanisław Pabis, 2007l. Pľzesyłam

Doktorantowi wykład piąty do przestudiowania, gđyż nie jestem w stanie tak dobrze

wytłumaczyć, rőżnicy pomiędzy tezą ahipotezą,jak zľobiłby to prof. Pabis.

w różnych obszaľaclr panują również tempeľatury takie temp. jak +30"C. Cry Autoľ nie

p lanował pľzeprowad zenia b adan r őw nleż d I a tej tem peľatury?

szyby laminowanej podczas udeľzenia głowy pieszego pľzeprowadził Geveľs [6]. Poprawił
korelację między modelami testowynli i symulacyjnymi". Czy to ornyłka - Cry Geveľs

,,poprawił" koľelację' czy raczej clrodzi o słowo ''przedstawił''?

indeks.

choó co do przekazu i waľtości prezentowany wykľes jest czýelny.

sĘczniu do liczby zabitych stwieľdzono, iż ĺiczba zabitych jest więĺĺsza niż liczba wypadków"

nie brzmi dobrze ibudzi zastrzeżenia. choó w zęstawieniuzanalizą wartości ztabeIi rys. 10

wynika, iż jest prawidłowe.

baľdziej crytelny i spójny zpozostaĘmi wykresami.
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wyj aśnienie, iż jest to zakľes grubości waľstwy.

pľzecinka. Zgodnie z polskimi zwyczajami Ępogtaficznymi częśó dziesiętną oddziela się

przecinkiem, anie kropka, np. str. 51 (stľ. 53) , ,,gľubośó od l.6 ďo Ż.l mm''' powinno byó

,,gľubośó od 1,6 do 2,1 mm''.

miary, np. stľ. 53 (stľ. 55),,L:: 175mm'', powinno byó ',L: 
: I75 mm"; stľ. 64 (str' 66),,od 0

do 200N'', powinno byó ,,od 0 do 200 N''' Między wartością liczbową a liteľowym oznaczeniem

miary, czyli skľótem lub skľótowcem' stawiamy spację, natomiast między waľtością liczbową

aoznaczeniem miary zapomocą symbolu albo połączenia skľótu/skrótowca i symbolu spacji

nie stawiamy.

stľ. 60 (stľ. 61) - bľak odniesienia do rys. 3Ż-33; ľys. 41, rys.47.

odkształcenia ľówną 0,0l3 l/s.

zamiast 0,03Ż5 i 0,013 l/s. Podobnie na ľys. 46 powtőrzono w legendzie waľtośó 0,065 l/s.

wyjaśnió?

wykľesie poľównania krzywej z testu bądź symulacji MES dla ľóżnych temperatur (rys. 67,69,
]3, ] 5,'ĺ7).

narys.9l?

z rys. 747 wynika, iż wartośó ta wynosi powyżej 500. Bľak jest linii zielonej (0"C) na rys. 147 ,

dlatego nie można zweryfikowaó poprawnościwskazania tej tempeľatury w tab. 5'

Pracaprzygotowana jest starannie od stľony graficznej i zapewne Autoľ poświęcił dużo swojej pľacy na

dopracowanie graťlczne rozpraw,jak również na wyjaśnienia i opisy, któľe wpľowadzają czýelnika
w skomplikowaną temaĘkę.

7. Ocena foľmalna pľacy
Pľaca stanowi oryginalne i samodzielne dzieło twóľcze. Tľeśó pracy jest zgodna z tematem

podanym w Ąrtule i z zadeklaľowanym celem pracy. Pľaca została napisana starannie, zrozumiaĘm
językiem i zgodnie ze schematem przyjętym dla pľac doktorskiclr . Zľozprawy wynika, iżmgr inż' Piotľ
Rafał Kosiński pogłębił swoją wiedzę oraz umiejętności badawcze i poznał literaturę pľzedmiotu, do

którego należy temat pľacy. Doktoľant przyczynił się do ľozwoju wiedzy naukowej.

Przedstawioną do oceny ľozprawę oceniam pozytywnie jako pracę wartościową. Podsumowując

stwieľdzam' iŻ rozprawa spełnia lvymóg oľyginalnego rozwiązanla przez Autora zagadnienia

naukowego' spełnia'uvymóg wykazaniaJego ogólnej wiedzy teoľetycznej w upľawianej dyscyplinie oraz

wykazuje umiejętność samodzielnego pľowadzeniaprzez Autora pľacy naukowej.
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8. Wniosek końcowy
ocena stanowiąca podstawę sfomułowania merytoľycznej oceny pľacy jest pozyýwna. Rozpľawa

doktoľska Pana mgľ inż. Piotľa Rafała Kosińskiego stanowi oryginalne rozwiązanie zagadnienia

naukowego' Rozprawa potwieľdza umiejętnośó pľowadzenia pľac badawczych przez Autora i jego

wiedzę teoretyczną. Stwierdzam, iż recenzowana rozprawa spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca

Ż003 ľ. o stopniach naukowych i t1rtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakľesie sztuki (Dz. U.

zŻ0I7 r' poz. 1789) w dyscyplinie budowa ieksploatacja maszyn (wszczęcie przewodu w dniu

15.06.2016 ľ.). Pľzedkładam więc Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna wniosek

o dopuszczenie mgr inż. Piotra Rafała Kosińskiego do publicznej obľony ľecenzowanej przeze mnie
pracy pt. 

',Modelowanie 
3D laminowanej szyby samochodowej uwzględniające wpĘw temperatury''. o
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