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OPINIA

o dorobku naukowym, dydaktycznym i rozprawie habilitacyjnej pt; ,,Hydromechaniczne aspekty
projektowania statków z napędem azymutalnym,'

dr. inż. Macieia Reichela

Dorobek noukowy

Dr inz' Maciej Reichel urodził się w Gołubiu- Dobrzyniu 20.06.1980' Kandydat uzyskał
stopień naukowy dol1ora nauk technicznych w roku 20ll na wydzia|e oceanotechniki i
okrętownictwa Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy doktorskie.j pt'''Prognozowanie
właściwości manewrowych statków f napędem azymutalnym',. od roku 2005 zatrudniony jest w
centrum Techniki okętowej s.A. Gdansk , a następnie od 20l3 do 20l5r w Force Technology ,
Department for Maritime Industry, Hydro-and Aerodynamics Division Lyngby, Dania. Od roku
0fl2016 zĄtrudniony w Fundacji Bezpieczeństwa fegJugi i ochrony Środowiska, Badawczo
Szkoleniowy ośrodek Manewrowania statkami , Iława' od roku 2019 zatrudniony w
Politechnice Gdańskiej na Wydziale oceanotechniki i okrętownictwa w Katedrze Techrrologii
obiektów Pływających , systemów Jakości i Materiałoznawst$ra .

Wychodząc z załoi.enia, że fakres osiqgnięć w pracy naukowej Kandydata do stopnia
doktora habilitowanego powinien znacznie ptzekraczać osiqgnięcia w drodze przewodu
doktorskiego, w recenzji ujmuję głównie osiągnięcia po doktoracię a wskazujące przede
wszystkim na rozwój Kandydata'

Udokumentowany dorobek naukowy, sfużący za podstawę ocęny składa się z |4 pozycjl'
wtym7pracopub l i kowanychwczasop ismachz l i s tyA iBMNiSWzudz iałemauto l sk imlub
współautorskim oraz 7 ręfęIatów na liczqcych się konferencjach w kraju i zagranicą jak w
Kanadzie , Nowej Zealandii ,i Singapurze. Na podkreślenie zasługują 2 opracorvania projektowo
_konstrukcyjne opracowane w centrum Techniki okętowej s.A. Autor posiada l pozycję
monoglaficzną' Na podkreślenie zasługuje uczestnictwo W pmcach zespołów badawczych
realizujqce projekty finansowane w dlodze koŃursów kajowych i zagraniczrrych. Kandydat
podał 6 zespołów badawczych, w których realizował projekty badawcze' Projekty finansowanę
były ptzzz Nalodowe centrum Badan i Rozwoju o|az pźęz 7 Program Ramowy Unii
Europejskiej. Autol posiada jeden projekt celowy wdrożony dotyczący polskiego seryjnego
jachtu oceanicznego' Kandydat nie posiada patentów jak i Leż' zgłosfeń patęntowych. Autor
posiada Impact Factol wynoszący 11.249, wskaźnik Hirscha 2 według Bazy Web of Science
oraz wg Google Scholar 4' Pub|ikacje znajdują się w takich czasopismach jak np. ocean
Engineering , Polish Maritime Resęarch

Działalność naukowa dl inż. Macieja Reichela obejmuje obsfAr! związane z
hydromechanicznymi aspektami proj€ktowania statków z napędem azymutalnym ,koncęntrując
slę na:

- Hydlomechaniceokrętu,
- Właściwościach oporowo-napędow1,ch i manewlowych okrętu,
- Konstrukcja okrętu a właściwości manewrowe i napędowe i morskie,



Opisie procesu projektowania statku ,
Analizie rvłaściwości napędowych i maneqrowych statków z napędem azymuta]nym,

Autol zdefiniował osiągnięcia naukowe u'' autolcfcracię jako opracowanie
monografii nt.''Hydromechaniczne aspekty projektowania statków f napędem
azymutalnym''. W monografii Kandydat okreś]ił cel pracy jako, optacowanie zesta\!!
zagadnień d]a proicktantów statków,na którę należy z\łTócić uwagę przy
proiektowaniu statków z napędem azymutalnym. od pracy o charakterze nauko\łTm
\rymaga się postawienia jasn€go merytorycfnego celu naukowego. prezentacjijak
dochodzi się do zrealizowania ce]u naukowego i przyjęcie wskaŹnika oceny lub
sposobu oceny obiektywnej' stwierdzenie' ie treść monografii zapewni wdrożen]e
nowej procedury projektowania jest zbyt szelokim i mało przekonuj4cym Założeniem.

Monografia stano\ł'i zbiór praktycznie obcych prac i rłlasnej pracy doktorskiej' tak np' rozdział 2
obejmuje porów,lanie projekto\'ania statku z pędnikami azymutaLnymi wTi|z z odniesieniem do
klasycznych układów napędowych' opisano r,v rozdziale 3 charaktęryst-vki pędników
azymutalnych w warunkach wody otwańej, gdzie podanojaki wpływ na charakterystyki
napędowe ma kształt pędnika orazjakich zmian domają siły manev"Towe w Warunkach
statyca1ych i dynamicznyclr' W rozdziale 5 Autor zaplezentował stan wiodzy w zakresię
zwrotności 'stateczDości kursowej ,zdolności zatŹymywania i crabbingu statków Z napędem
a.zymutalnym 'w Iozdziale tym pokazano jaki wpływ na właściwości manewlowe ma ksŹałt
kadłuba i wielkość skegu i istotne są też dysze na pędnikach' W pmcy zawafio tei w lozdziale 6
inlbrmacje o innych zjawiskachjak kawitacja na pędnikach azymutalnych 'wentylacja na
pędnikach czy praca pędnika rv lodzie' Z przedsta\ł'ionych w pracy oraz sformułowanych pod
koniec pracy monografii rtniosków czy podsumowaniu nię Wfnika'jakijest wkład Au|ora w
rozwój dyscypliny naukowęj i co ustalano poprzez własne badania cfy znaleziono j akieś
kore]acje i inne nowe Zależności 'które mogłyby być dorobkiem orygina1nym pracy.
Przedstawione mateliały są o charakterze podręcznikowym' zaś zawarte wyniki prac
nodelow1'ch i doświadczalnych są autorstwa obcego ( co sam Autor rvskazuje' powołując się na
obce żródła litęraturowe). Monografia dr. inż. Macieja Reichela należy do oryginalnych i
wartościowych plac naukowych ale brakuje rozdziału ,w którym Autor \rykorzysta
zaprezentowany staD wiedzy w zakesie projektorł'ania norł'oczesnych układórt' napędowych
az'mutalnych w budowie statkóu,nowej generacji. oczekirłałbym zaprezentowania własnej
koncepc,ji projektowania wraz z procedurą obliczeniową i zilustrowaniem na wybranym
przykładzie r-rkładLl napędowego co stanowiłoby wkład naukowy w dyscyplinę naukową
inżynierii mechanicznej ' Wydaje się 'ze dla Alltora takie spojrzenie na monografię naukową nie
stanowj większego problemu a spcłoiony będzie warunck oryginalnego wkładu
naukowego 'Stanowisko moje znajduje uzasadnienie w tym, że Autor wykonał bardzo ładnq
placę doktorską na temat', Plognozowania właściwości manewrowych statkóW z napędem
azymuta1nym'.' \\'której opracował modelmatematycmy manewolvania statku ' definiujqc sił}
generowane na pędniku azymutalnym oraz ustalając oddziĄwania kadłuba na pędnik . Model
fostał przebadany i st\\.orzony na potŹeby naukowe ale i też pżemysłowe' wydaje się 'że idąc
tym tropem można by st$'orzyć oryginalny \\'1asny model projektort'ania chodzby Ńładu
napędorvego o ograniczonych zakresach ale pokazujqc jak najnowsze analizy stanu \Ą iedą
pokMane w pracy habili1acyjnei można i powinno się wykorzystać.

w oparciu o przedstawiony dorobek naukowy oraz monografię pt'' Hydromecha'1iczne
aspękty proięktowania statków z napędem Mymutalnym'' można sfomułować główne wg'



Autora osiągnięci€ naukowe to opracowanie monografii naukowej, a równocześnie Autol
podaje ,że ''monografia jest zebraniem dotychczas zgromadzonej przez międzynarodowe
środowisko naukowe wiedzy i doświadczenia w zakesie pędników azymutalnych ,które do tej
pory były rozposzone.''Potwierdzam to stwieldzenie ,ale brakuje wskazanie co jest dorobkiem
naukowym wnoszącym istotnę wańości do dyscypliny 'Te wańości wg Ustawy muszą być
osiągnięte iwskazane pżez Autora. Brak tych nowych wartości uniemożliwia mnie zaliczenie
monografii i jej wartości do osiągnięć naukowych' Monogmfia jest ladzwyczaj wanościowym
wkładem do rrporządkowania wiedzy, którą nalęŻy wykorzystaó i zaproponowac np' w
nowoczesnym modelu obliczania czy projektowania statków. w tym stanie rzeczy należry Dznać,
że Autor musi uzupełnić pracę o chodŹby propozycję procedury pĄektowania wyznaczonego
odcinka zadania proj ektowania statku.

Dorobek naukowy w zasadzie ograniczony do 7 pozycji nalęży uznać za nadzwyczaj
skomny ,przy tym wska:Źnik Hirscha wg Bazy of Science tylko 2 potwierdfa,że na dzisiejsze
osiqgnięcia środowiska naukowego jako granicznie małe. Blaki w patentach czy zgłoszeniach
patentowych jak i tylko jedno wdiożenie 'bowiem Autol posiada jedno wdrożenie
współautorskie. Poważnym brakiem w przygotowaniu wnioskujest brak potwierdzenia udziałów
plocentowych w dorobku Autora współautorów. Autor pracy habilitacyjnej' dorobku naukowego
idydaktycznego wykazuje się znaczrą aktywnością i rokuje nadzieję,że po uzupełnieniu
dorobku ,uzupełnieńu monografii o elementy merytoryczne .wówczas monografia stanie się
rzeczywistą pracą habilitacyjną' W tę.j sytuacji nie popieram wniosku o nadanię stopnia dr
habilitowanęgo dI' inŹ' Maciejowi Reichelowi.
Wniosek uważam za ożedwczesnv.
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