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|. Zawarto{c rozprawy
Praca Iiczy 429 stron. Zasadniczaczpsi pracy zawartajest w 6-ciu rozdzialach. CzqScta
poptzedzonajest wstqpem i zakonczonapodsumowaniem. Spis literatury zawtera 324
pozycje,w tym l7 publikacjilub patent6w,kt6rychDoktorantjest wsp6lautorem.
we wstEpie Doktorant okreslil cel swoich dziatah.Sformulowal tezg pracy i przedstawil
aktualny stan wredzy dotyczqcej adaptacyjnych konstrukcji pochlaniaj4cychenergiE
zdetzenta.
TreSi zawarla w rozdziale 2 stanowi podstawy teoretycznedla dalszych dzialanDoktoranta,
Przedstawiaog6lne r6wnania w r6znych ukladachodniesienia,proponuje ich uproszczeniai
podaje strategiesterowania.
W rozdziale 3 Doktorant przedstawia rozwalama dotycz4ce pracy tlumik6w
pneumatycznych. Przedstawia modele i
rozwalama wlasnoSci rczpraszajqcych
poszczeg6lnych realizacji technicznych. Wykorzystuje tu zaloaeme o r6wnomi.r.rytozl<Iadzieci5nienia w komorze tlumika. Stara siq okresli6 czuloSi odpowiedzi ukladu na
wplyw szereguparametr6w:charakterystyki
zaworuupustowego,pocz4tkowegociSnieniaw
cylindrze,tararatloka, masy tloka, wlasnoscikontaktowychmaterialu.
Przedstawiastrategiesterowaniaprowadz4cedo optymahzacjipochlanianiaenergii zderzenia
w oparciuo roZnekrl.teria.
W rozdziale4 tym przedstawionezostaly przyklady numerycznychsymulacji pracy tlgmika
przy zaloleniu nier6wnomiernegorozkladucisnieniaw jego komorze.
Rozdziai 5-ty poSwiQconyjest analizie wlasnoScirozpraszal4cychwypelnionych sprqzonym
gazemstnrkturcienkoSciennych.
W rozdztale6-tym analizowanes4 poduszkipowietrznez ukladem adaptacyjnym. Zawteraon
analtzy pneumatycznych odbojnik6w, poduszek systemu awaryjnego l4dowania wraz z
przedstawieniemt analizqsystem6wsterowania.
W rozdztale 7-mym przedstawione zostaly modele zawor6w typu piezoelektrycznegoi
membranowego.
Pracq kohczq rczdzialy zawierajqce podsumowanie i wnioski z ptzeprowadzonychbadari,
podsumowanieoryginalnychosi4gniqi w pracy, om6wieniekolejny wyzwan w dziedzinie
adaptacyjnychstrukturwypelnionych sprqzonylngazem.

2. ZasadnoSi
podjqciatematu
Jakocel pracyDoktorant okreslapodjqciebadarii opracowaniealternatywnychdo dotychczas
stosowanych pasywnych system6w, system6w adaptacyjnych rozpraszaj4cychenergiq
uderzef wystqpuj4cychw wielu dziedzinachwsp6lczesnychdzialahinzynier-skich.

Tezq pracy jest stwierdzenie, iz poptzez wykorzystanie koncepcji Adaptacyjnego
PochlanianiaEnergii Zderzen mozliwe jest znaczqcezlagodzeniewystEpuj4cych* .ruri.
zderzentaop6znierioraz obctqzef konstrukcji w stosunkudo wystEpujqcychw powszechnie
stosowanych
systemach
pasywnych.
Tak okreSlonycel pracy jest bardzo szeroki i ambitny. Doktorant zal<rellajednakobszar
swoich dzialan ograniczajqcgo do sztywnychkom6r z ruchom4 Scian4(tlokiem), poduszek
gazowych,cienkoSciennychstruktur wypelnionychsprQzonymgazem,sterowanychzawor6w
i strategiiich sterowania.
Nalezy uznacpodjEcietakiego tematubadafrzaw pelm uzasadnione,a nakreslonycel pracy i
hipotezqza sformulowanepoprawnie.
3. Ocenasposobui stopnia rozwr4zaniaproblemu.
Doktorantdo rozwiqzaniapostawionegoproblemuwybral analizyteoretycznei modelowanie
numeryczne.Swoje dzialamazawarlw trzechgrupachaktywnoSci:
Sformulowaniematematycznemodelu AdaptacyjnejKonstrukcji Pneumatycznej(AKP) i jego
numeryczn4implementacjE.
Opracowaniealgory'tmusterowaniamaj4cegona celu lagodzenieskutk6w zd,erzenia.
Opracowanie koncepcji konstrukcji inzynierskiej realizuj4cej model AKP i algorytm
sterowaniaoraz numery cznEsymulacjEj ej efektywnoSci.
Konsekwencjetakiegopodzialu widocznes4 dalej w pracy.
Przyjqty ptzez autora spos6b rozwrqzanraproblemu wymagal bardzo szerokiej wiedzy i
ogromu pracy. Przedstawionymaterial wystarczylby na kilka prac doktorskich. Opr6cz
prostych modeli, kt6rych 16wnania Doktorant calkowal bezpoSrednio wykorzystuj4c
oprogramowanie do tworzenia wlasnych kod6w, zostaly przedstawiony rozwiqzama
nllmerycznebardzoskomplikowanychproblem6wmechaniczno-przeplywowych.
IJwaLam,iL
przedstawione rozwiqzania deformacji wypelnionych sprQzonym gazem konstrukcji
cienkoSciennych,
poduszekpowietrznychw postaciodbojnikow lub system6wawaryjnego
l4dowania,zawor6w membranowychstanowi4 znaczqceosi4gniEciew syrnulacji proces6w
mechaniczno-przeplywowych.Uwalam teL, iz opracowanie t reahzacla algorytm6w
sterowania z wykorzystaniem komercyjnych solwer6w dla ciala stalego i cieczy jest
osi4gniqciemznaeznymi przykladem duzej wiedzy Doktoranta w dziedzinienumerycznej
symulacji i umiejqtnoScipraktyczlego wykorzystaniar6znorodnegooprogramowania.
Analiza proces6w wystEpuj4cych w omawianych konstrukcjach wymagala od Autora
posiadania ogromnej wiedzy w obszarzemechaniki ciala staiego, rnechaniki plyn6w,
matematyki i umiejqtnoSci powi4zania tej wiedzy. Wydaje siQ ze Autor sprostai tym
wymaganiom tworz4c multi dyscyplinarne modele zjawisk fizycznych wystqpuj4cychw
strukturachabsorbuj4cychi lozpraszajqcychenergiEzderzeni przedstawiaj4cich numeryczne
r ozw iqzania oraz analizy.
4. Uwagi krytyczne
Praca jest bardzo obszerna.Praca bardziej przypomina placg habilitacyjnq nt2 rozprawE
doktorsk4.Ornawia wiele zjawisk fizycznych wraz z ich wsp6loddzialywaniem.Tematyka
poruszanaw pracy jest bardzo interesuj4cai trudna zar6wno do analizyjak i praktycznej
realizacji. Rysunek 1.6 jest dobitn4 ilustracj4 zmran w zloaonoScistosowanychmodeli i
system6wsterowaniaw kolejnych analizowanychkonstrukcjach.

Miejscami,czS4aniepracy jest dla czytelnikaniezwykle mQczqce.Pod koniec niekt6rych
rczdzialowczytelnik nie pamiEtajuz co bylo na jego poczEtku.
Zwykle analizujqcjakiSprocesnajpierw identyfikujemyzjawiskafrzycznetam wystqpuj4ce,a
nastEpniestaramysiq je opisadr6wnaniami.Doktorant podchodzi d,o rozwrqzaniaproblemu
niekonwencjonalniezaczynajqcod napisaniar6wnari,a nastEpniemowi o frzyce,traktujacja
niezwykleswobodnie.
W pracy wystqpuj4wyra2ntezrolnicowanepoziomy og6lnoScizapisumatematy<;znego.
W tozdziale2-gim Doktorant przedstawianabardzowysokim poziomie abstrakcjir6wnania
opisuj4cedynamikE Adaptacyjnej Konstrukcji Pneumatycznej,Rownania s4 tak og6lne, iz
mog4 ukrywai bardzo rozne reahzacjeich rozwiqzari.Na przyklad,r6wnaniaNaviera-Stokesa
2.2.99-2.2.101nigdy nie s4 praktyczniewykorzystywanew takiej postaci. By m6c je
scalkowai numeryczniena jakiekolwiek siatce dyskretyzuj4cejobszar obliczenio*y -uri4
one zostai poddaneoperacjiuSredniania
czasowegolub przestrzennego,
musz4byc ustalone
jakieSmodeleturbulencjidla domkniEciaukladur6wnafl,W rozd,ziale
4.1 (str.205) i 7,2 (str,
391) autor przedstawiapiEkny formalnie opis ruchu plynu, ktory z plaktycznych powod6w
jest calkowtcre bezuLyteczny.O ile model taki w rozdzialach teoretycznychma swoje
uzasadnienie,
to tam gdziemowa jest o konkretnychrozwrqzaniach
numerycznychwydaje siE
byi nie na miejscu.
Przy zalo\eniachjakie Doktorant przyjmujewyniki symulacji i wnioski z nich wynikaj4ces4
poprawne.Natomiastczaselnprzyjqte zalozeniamogq budzic w4tpliwosci.
Doktorant z upodobaniem przyjmuje model izotermiczny przemiany termodynamicznej
zachodzqcejw komorach.Przy pokazywanychczasachprocesurzqdu 0.3 -0.4 sekundy, takie
zaloLenrejestnieuzasadnione.
Jednym zprzykladowjest symulacjapokazananastr. 208.
Proponowanew rozdziale 2.2 mozliwe uproszczeniamodeli (strona 50) takze czEsciowo
budz4w4tpliwoSci.
PrzyjEciemodeluplynu nieSciSliwego
tylko w okolicy zawor6wjest nieuzasadnione.
Zawory
powoduj4 najwiEksze zmiany ciSnieniai tam prgdkoSciprzeplywu, gEstoSciitd najsilniej
zaleL4odprzyjEtegomodelu.
Uproszczeniedo r6wnari akustycznychjest w4tpliwe w sy.tuacjigdy podstawowym celem
symulacjijest uzyskaniewartoScisil pochodzEcych
od reakcjiplynu.
Proponowany model hybrydowy generalnie jest poprawny, lecz nie zawrera Zadnych
inforrnacjio polozeniumiejscapodzialupomiqdzyskladowymimodelami.
Brak dowoduna przyjgciemodelur6wnomiernego
rozkladuciSnieniadla prqdkoScizderzenia
mniejszychod 10 m/s (str. 72).). Taki wniosekmoznaprzyjq(,na podstawiepokazanychdalej
wynikow obliczefi,ale nie powinien on byd wstEpnymzaloheniem.
W rozdziale 4.4 Doktorant wykorzystuj4c tylko r6wnanie ci4gloSci i pqdu, a pomijaj4c
r6wnanie energii, pr6buje sprqzyi nieSciSliwy piyn, co samo w sobie jest zad,aniem
karkoiomnym. Po dlugich wywodach, z oczywistychpowod6w, nie przedstawia Ladnego
przykladu numerycznego,twierdz4cjedynie, iz Wl<orzystuj4codpowiedni solwer da siq to
zagadnienie
rozwiqzac.Nie da siq.
Autor do swoich dzialah podchodzi bardzo formalnie zwracajqc uwagQ na aspekty
matematyczne,zaniedbuj4c aspekty fizyczne. Regulacja prqdkoSci gazu v,T,latuj4cegoz
cylindra (str. 213) zmatematycznegopunktu widzeniajest to rozwrqzanieprostei eleganckie,
natomiastpraktycznienie realizowalne.
Autor analizujqc sily pochodzqce od przeplywu dzialajqce na plytkq zaworu (str. 381)
ttmieszczon4wewn4trz i na zewnSrz obszaruz kt6rego odbywa siq przeplyw nie rozwaaa
strukturyprzeplywu,rnozliwych rozklad6w ciSnieniai jego konsekwencji,koncentruj4csip na
aspektachformalnych,co moze prowadzii do niepoprawnychwniosk6w,

Przyklad ilustruj4cy pracQ zaworLr(str. 376) nie jest szczqsliwie dobrany, gdy1 zmtany
wydatku w czasie bardziej zalelqod wymiar6w komory za zaworem niz od przeplywu przez
zawor.
Autor tak przesadnieskrupulatny w zapisie formalnych r6wnaf i warunk6w brzegowych
zupelnienie przejmuje siE istotnyrni szczegolamimodeli plynu i przeplywu w rozwi4zaniach
numerycznych. W pracy nie znalazlem ladnych informacji o modelach turbgiencji i
pocz4tkowych parametrach turbulencji w Zadnym z przed,stawianych rozwiqzah
numerycznych.Nie pamiEtaon takze o warunkachpocz4tkowychniezbEdnychdo uzyskania
rozwiqzanianumerycznego.Co jest szczeg6lnieistotnew przypadkuanalizy pracy zaworow
membranowych
(str.396).
GEstoSisiatek dyskretyzuj4cychobszary przeplywu w szczelinachzawor6w w kt6rych z
zaloZenrawystEpuj4duze prpdkoScijestzby malaby uzyskai w miarEdokladne rozwi1zame
(Rys4
. , 9 ,4 . 1 5 , 4 . 1 7 ) .
Praca zawrera eksperymentaln4weryfikacjq jednego z przypadk6w, Numeryczny model
zawreraco najrnniej dwa parametrykt6re powinny byi zidentyfikowane.WartoSi sily tarcia
ttolca o Scianki cylindra i wsp6lczynnik przeplywu przez zaw6r s4 istotnymi parametrami
wykorzystywanyrniw obliczeniachnumerycznychopartycho omawiany wczeSniejmodel. W
pracy wystEpujekilkadziesi4t wzor6w opisuj4cych zalehnoscwsp6lczynnika przeplywu od
wielu parametr6w.W momencieweryfikacji nie ma 2adnejinformacji na temat wartoScitego
wsp6lczynnikauzytej w obliczeniach.Jestinformacja, iz w wiEkszoSciprzypadk6wuzyskano
dobr4zgodnoSi.Sila tarcia pomigdzytlokiem a cylindremjest skrupulatniewypisywanawe
wszystkichwzorach.Ale jej wielkoSi, charakterzalelnoici od ciSnienia,prqdkoSciruchu nie
jest analizowany.W przypadku weryfikacji eksperymentainej
modelu jest okazja by chociaz
oszacowaiproporcjepomiqdzysilami tarciaa innymi silami wystgpuj4cymiw procesie.
Nie jest jasne,dlaczegoanalizowanyprzypadeknazywanyjest p61-aktywnym,skoro otwarcie
zaworujest stale.To typowy uklad pasywny.
Wykonano eksperymentyz systememadaptacyjnym,ale innym od omawianegowczeSniej
teoretycznie.Nie pokazano zale2nolctotwarciazaworu od czasupomimo tZ danetakie byly
dostqpnei wczeSniej eksponowanew rozwaLaniachteoretycznych.
Wydaje siq, iz w pracy brak jest dzialanprowadz4cychdo syntezy omawianychproblem6w.
Autor koncentrujesiE na tworzeniu coraz lo nowych przypadkow r6Zni4cychsiE drobnymi
szczegolamlZamiastszukaniaelement6wwsp6lnychi ukazywania rclnic autor koncentruje
sig na wielokrotnym pokazywaniutych samychelement6ww no\ /ych konfiguracjach.
W tak ogromnej pracy zawsze molna znale26elernentykontrowersyjne.Pracqjako caloSi
oceniambardzo wysoko, uwa2am2e przedstawionev'ryZejuwagi krytyczne nie umniejszaj4
jej oceny.S4tylko sugesti4dlaDoktorantaby zwracalbaczmejsz4uwagQ
naftzyczneaspekty
swoich dzialani nie polegaltylko na formalnychopisachmatematycznych.

5. WartoSi iznaczenterozprawy
Doktorantpodj4l siErozwi4zaniabardzoztolonegomulti-dyscyplinarnegozagadnienia.
Gl6wn4 waltoSci4pracy jest pokazaniemoZliwo5cisprzEgamaroanorodnychplogram6w dla
rcahzacjisymulacji numerycznychkontroiowanegorozpraszaniaenergii zderzeniaw bardzo
zlo2onych geometrycznie konstrukcjach zawieraj4cych elementy mechaniczne i
przeplywowe.

Doktorantpodaje 17 szczegolowychosi4gniEiktore wystEpu.i4wtrzechgrupach.
Osiqgnigciaw obszarzemodelowaniaAdaptacyjnejKonstrukcji Pneumatycznej(AKp).
OsiqgniEciazwtqzanerozwojem strategiisterowaniaAKp.
Osi4gniEciazwiqzane z rozwojem koncepcji konstrukcji inzynierskich wykorzystuj4cych
opracowane
modeiei numerycznego
modelowaniaich efektywnosci.
Ja pozwolqsobieniecoje uog6lnii,
Do osi4gniEi zaltczylbym opracowanie numerycznych modeli szeregu r6znorodnych
konstrukcji pochlaniaj4cych energiEzderzenia.
Opracowanie strategii i sposob6w sterowania dla uzyskania optymainych warunk6w
rozpraszaniaenergii zderzenta.Doktorant zaproponowalkilka strategii sterowaniabadanymi
urzqdzentamisposob6w sterowania.
Wykonanie szeregu analiz numerycznych zachowania siQ adaptacyjnych konstrukcji
pneumatycznychrozpraszajqcychenergig zderzenia.Doktorant przedstawil kilka rczwiqzi|
numerycznycho r6znym stopniu zlozonoSci.Od prostychjednowymiarowychcylindr6w
pneumatycznych do bardzo zlo2onych, z wystqpujqcym bardzo silnym sprzgzeniem
mechaniczno-przeplywowym w przypadku zawor6w membrano\\ych. Przedstawione
ptzyklady stanowi4 rcprezentatywny przekr6j problem6w zwrqzanych z aktywnym
sterowaniemstrukturamipneumatycznymi.
Ntirneryczna symulacja pracy trzech typ6w cylindrow pneumatycznych z systemem
adaptacyjnym wykorzystuj4cym strategie sterowania oparlej na zasadzie optymalnego
przejQcla
uclerzenla.
Opracowaniekoncepcji wielokomorowegoodbojnika wre?y wiatrowej turbiny morskiej,
koncepcji wielokomorowej cienkoSciennejkonstrukcji bariery ochronnej, poduszek
powietrznychawaryjnego l4dowania.
Opracowanieszacowaniaosi4g6wzaworumembranowego.
Przedstawiony przyklad eksperymentalnejweryfikacji modelu numerycznego znacznie
podnosiwarloSipracy.
Pomimo tZ przedstawionemetody i wnioski oparto na specyficznychprzyklad,achs4 one na
tyle og6lne, t2 mogqbyd wykorzystanew kazdychkonstrukcjachtego typu.
Praca otwiera nowe rnozliwoSci efektywnego projektowania pneumatycznychsystem6w
r ozpraszajqcychenergipzderuen.
6. Uwagi redakcyjne
Pracajestza dluga.Niekt6re fragmentypracy molna byloby zamieScicw postaci zalqcznika.
W y s t q p u j 4n i e l i c z n eb l q d y w r 6 w n a n i a c h(.B l E d yw r 6 w n a n i a c h2 . 3 . 2 9 , 3 . 7 . 6 , 3 , 1 , 1 . 1 5 d ) .
Brak oznaczehzmiernychA, I w r6wnaniu(7.i.9), T w r-niu 7.1.1.1,d w r-niu 7.1.14a).
jestpoprawnyi komunikatywny.
Materialilustracyjny
Wyjqtek- opis rys. 5.1,16.Rys.7.1.g
niezgodnyz zaloheniami.
W pracy wystEpuje wiele w4tkow pobocznych nie majqcych bezpoSredniegozwiqzku z
gi6wnyrn celempracy. w4tek egzeryrinie byl nigdziedalej wykorzystywany.
Wnioski i konkluzjes4w pracybardzorozproszone.
7. Ocenadol<toranta
TematykapodjEtaprzezDoktorantajest bardzoszerokai do tego multi-dyscyplinarna,
Zagadmentaprzedstawionew pracy s4 w wielu przypadkachbardzo ztoaonei wymagaj4do
anahzyniezwykle szerokiej wiedzy dotycz4cejfizykr, termodynamiki,mechaniki,mechaniki
plyr-r6w,maternatyki,teorii sterowania,metod numerycznychi umiejEtnoSciwykorzystania
zar6wnoprogram6w do analtzyprzeplyw6w,program6w do analizy stanu ciala stalegojak i

oprogramowaniapozwalaiqcegona pisaniewiasnychkodow. Przedstawionapraca Swtad,czy,
iz Doktoranttak4 wiedzEi umiejptnoSciposiada.
8. Konkluzja
Stwierdzam, 2e tozprawa doktorska mgr inz, Cezarego Graczykowskiego pt, Inflatable
Structuresfor Adaptive Impact Absorption" stanowi oryginaine i samodziilne rozwiqzanie
bardzo zlolonego ploblemu naukowegooraz Swiadcty o nierwykle szerokim zakresiewiedzy
Doktorantaw tym zakresie.Tym samym speiniaona wymaganiajakie formuluje w stosunku
do prac doktolskich Ustawa z dma 1,4,03.2003r,
"O stopniachnaulco\rych i tytute naukowym
orazstopniachi tytule naukowymw zakresiesztuki,'(Dz,u. 6512003
zp6Ln. zm.1
Stawiamwniosek o dopuszczeniepracy do publicznej obrony celem nadaniajej Autorowi mgr tnZ' Cezatemu Graczykowskiemu- stopnia naukowego doktora nauk tecinicznych w
dyscyplinieMechanika
Stawiam tez wniosek o wyr6znienie pracy. Uzasadniamten wniosek ponad przecigtnym
zakresembadaf jakie przeprowadzilDoktorant i zlozonoSciqrozwr4z.wvanego
zagadnienia,
Pewnejej fragmentymoglyby stanowi6oddzielnepracedoktorskie.
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