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Ocena osiągnięć dr. inż. Artura Dąbrowskiego 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w 

dyscyplinie mechanika. 

Dr inż . Artur Dąbrowski jest pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku adiunkta 

na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej. 

Kandydat przedstawił cykl czterech tematycznie powiązanych artykułów pod jednolitym 

tytułem „ Wektorowa metoda estymacji wykładników Lapunowa" stanowiący osiągnięcie 

naukowe załączając ich treść w postaci elektronicznej (pliki pdf). Ponadto Kandydat dołączył 

autoreferat w języku polskim i angielskim zawierający : 

1. Życiorys 
2. Opis osiągnięcia naukowego 
3. Przebieg pracy zawodowej 
4. Wykaz dorobku naukowego badawczego z wykazem publikacji w czasopismach wraz 
z udziałem procentowym Kandydata i oświadczeniami współautorów, wykaz artykułów 
konferencyjnych, wykaz projektów badawczych, wskaźniki scientometryczne, wykaz 
publikacji w których cytowano prace kandydata. 
5. Wykaz dorobku dydaktycznego oraz odbytych szkoleń . 

Ocena dorobku naukowego 

Zainteresowania naukowe dr. inż. Artura Dąbrowskiego już na etapie pracy magisterskiej, 

a następnie doktorskiej dotyczyły opisu matematycznego oraz modelowania dynamiki 

układów mechanicznych. Przedstawiony do oceny dorobek habilitacyjny jest zbiorem 

czterech artykułów, w tym trzech samodzielnych opublikowanych w renomowanych 

czasopismach posiadających wysoki „impact factor" (IF=3 .009 oraz IF=2.419). 

Podjęta w artykułach tematyka jest zgodna z najnowszymi trendami badania nieliniowych 

układów mechanicznych, zarówno regularnych jak i chaotycznych. Głównym celem 

przedstawionego cyklu artykułów i zarazem najważniejszym osiągnięciem naukowym Autora 

było opracowanie nowej metody wyznaczania wykładników Lapunowa . Zaproponowano 

nową autorską metodę opartą na badaniu zmian przyrostów wektora zaburzenia, zamiast 

badania samego zaburzenia wektora. Główną zaletą proponowanej metody jest 

wyeliminowanie problemów zbiegania się kierunków zaburzenia w stosunku do kierunku 

wektora o największej wartości własnej . Opracowana metoda wydaje się być prosta 
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i efektywna w praktycznym zastosowaniu. Ponadto umożliwia bezpośrednie obliczenie 

całego spektrum wykładników Lapunowa oraz zmniejszenie błędów numerycznych . 

Poprawność zaproponowanej metody oraz jej efektywność przetestowano na przykładzie 

pojedynczego i sprzężonych oscylatorów Duffinga oraz sprzężonych oscylatorów van der 

Pola . Metodę z sukcesem zastosowano do wyznaczenia wykładników Lapunowa obliczonych 

z przebiegów czasowych z opóźnieniem czasowym. Ponadto metoda została wykorzystana 

do optymalizacji układów regulacji układów dynamicznych. W załączonych pracach Habilitant 

wykazał skuteczność zaproponowanego rozwiązania porównując wyniki własne z metodami 

stosowanymi klasycznie, opublikowanymi przez innych autorów. 

Oprócz głównego cyklu publikacji wykazanego jako osiągniecie naukowe, Habilitant 

prowadził badania w zakresie modelowania pompowtryskiwacza silnika wysokoprężnego 

oraz dynamiki wibracyjnego tłumika drgań. Ważnym zagadnieniem była analiza przepływu 

energii w układach dynamicznych w zaproponowanej zmodyfikowanej przestrzeni fazowej, 

nazwanej przestrzenią energetyczną. Prace te obejmują zagadnienia stabilności układów 

nieliniowych, zjawisk synchronizacji i sterowania oraz sieci neuronowych. 

W dorobku naukowym Habilitant wykazał 14 prac naukowych, w tym 4 wymienione jako 

osiągnięcie naukowe oraz 10 pozostałych w których był autorem lub współautorem, w tym 5 

opublikowanych w czasopismach posiadających IF. Opublikował również 4 artykuły 

konferencyjne. 

Badania naukowe realizowane były w ramach 3 projektów badawczych, w których pełnił 

role wykonawcy lub głównego wykonawcy. 

Indeks Hirscha Habilitanta wynosi H=3, liczba cytowań jego prac ogółem wg bazy Web of 

Science LC=27, bez samocytowań LC=21. 

Dorobek naukowy dr. inż . Artura Dąbrowskiego w zakresie zaproponowanych modeli oraz 

metod badawczych, udział w projektach badawczych oraz uzyskane wskaźni k i 

scientometryczne, moim zdaniem spełniają kryteria stawiane osobom ubiegającym się o 

stopień doktora habilitowanego. 

Jako nieco słabszą stronę wniosku uważam aktywność w zakresie współpracy naukowej 

międzynarodowej prezentowaniu wyników własnych badań na konferencjach 

międzynarodowych . 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Dorobek dydaktyczny dr. Dąbrowskiego związany jest z mechaniką, teorią sterowania, 

automatyką, podstawami informatyki, sztucznymi sieciami neuronowymi. Oprócz 

standardowych zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak : teoria manipulatorów, 

mechanika techniczna, robotyka, drgania mechaniczne i podstawy informatyki, Habilitant 

prowadził zajęcia w języku angielskim np. Automatics and Robotics, Mechnica! Engineering. 
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Był kierownikiem niektórych przedmiotów, opiekunem grup realizujących projekty 

dydaktyczne. Pełnił rolę promotora pomocniczego w dwóch pracach doktorskich, jedna 

praca obroniona w 2014 roku, druga w trakcie realizacji. Był też promotorem ośmiu prac 

dyplomowych. 

W zakresie działalności organizacyjnej Habilitant był opiekunem studenckiego koła 

naukowego. Prowadził też szkolenia dla pracowników i doktorantów Politechniki Łódzkiej. 

Na postawie załączonej dokumentacji dorobek dydaktyczny oceniam jako dobry natomiast 

organizacyjny jako dostateczny. 

Podsumowanie oceny osiągnięć naukowych dr inż. Artura Dąbrowskiego i wniosek 

końcowy 

Podsumowując przedstawione powyżej elementy oceny uważam, że dr inż. Artur Dąbrowski 

jest autorem dzieła naukowego w postaci cyklu wartościowych artykułów opublikowanych w 

uznanych czasopismach naukowych. Ma także osiągnięcia jako autor i współautor w zakresie 

mechaniki nieliniowej udokumentowane w wykazie dodatkowych 10 prac oraz 4 artykułów 

konferencyjnych. Brał udział w projektach badawczych, w organizowaniu i realizacji procesu 

dydaktycznego, jest promotorem pomocniczym w dwóch doktoratach. Wykazuje równ ie ż 

aktywność organizacyjną . 

Stwierdzam, że dorobek dr. inż . Artura Dąbrowskiego spełnia wymogi Ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym i jest wystarczający do nadania mu stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej nauki techniczne, w dyscyplinie mechanika. 
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