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Streszczenie rozprawy w języku polskim: Na początku niniejszej pracy pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni 
drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych” przedstawiono zagadnienia dotyczące oporów ruchu 
pojazdu. Omówiono metody zarówno drogowe, jak i laboratoryjne badań oporu toczenia opon samochodowych. 
Zaprezentowano przykładowe wartości współczynników oporu toczenia opon na różnych rodzajach nawierzchni. 
Kolejno omówiono metody pomiaru tekstury nawierzchni. W dalszej części przedstawiono obowiązującą procedurę 
określania średniej głębokości profilu (Mean Profile Depth- MPD) wykonywaną zgodnie z normą ISO 13473-1. 
Przedstawiono wpływ tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. W pracy doktorskiej wykazano, że 
parametr MPD źle koreluje się ze współczynnikiem oporu toczenia opon. W celu przeprowadzenia analiz tekstur 
nawierzchni opracowano autorskie stanowiska badawcze: do pomiaru profilu tekstur nawierzchni oraz wykonanych na 
nich odcisków opon, a także do pomiaru sztywności dynamicznej bieżnika opony w warunkach penetracji przez 
elementy tekstury nawierzchni. Przeanalizowano szereg parametrów geometrycznych związanych z teksturą 
nawierzchni w aspekcie oporu toczenia. W efekcie opracowano parametr Descriptor of Pavament Texture (DPT50), 
który lepiej niż  MPD koreluje się z oporem toczenia. W dalszej części przedstawiono model matematyczny opisujący 
ten parametr. W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano wzorcową nawierzchnię, która ma posłużyć do 
prowadzenia normatywnych badań opon w warunkach laboratoryjnych. Na zakończenie pracy przedstawiono autorską 
technologię wytwarzania replik nawierzchni rzeczywistych, jak i wzorcowych przeznaczonych do pokrywania stalowych 
bębnów maszyn bieżnych. 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: At the beginning of this work, "Development of a road texture descriptor 
for the evaluation of the rolling resistance of car tires " issues related to the resistance to motion of the vehicle were 
presented. Road and laboratory methods of testing the rolling resistance of car tires are discussed. Examples of the 
values of the coefficients of the rolling resistance of tires on various types of surfaces are presented. The methods of 
measuring the texture of the pavement are discussed successively. The following section presents the binding 
procedure for determining the mean profile depth (MPD) according to the ISO 13473-1 standard. The influence of the 
surface texture on the rolling resistance of car tires was presented. The dissertation showed that the MPD parameter 
correlates poorly with the coefficient of rolling resistance of tires. In order to analyze the pavement textures, proprietary 
test stands were developed: to measure the pavement texture profile and the tire impressions made on them, as well as 
to measure the dynamic stiffness of the tire tread in the conditions of penetration by the pavement texture elements. A 
number of geometric parameters related to the pavement texture in terms of rolling resistance were analyzed. As a 
result, the DPT50 parameter was developed, which correlates better than MPD with rolling resistance. The 
mathematical model describing this parameter is presented in the following. As a result of the conducted analyzes, a 
model pavement was developed to be used for standard tire tests in laboratory conditions. At the end of the work, the 
proprietary technology of manufacturing replicas of real and model surfaces for covering steel drums of running 
machines was presented. 


