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1. Podstawa opracowania recenzji

Recenzjg opracowaNam na pro6bq Pana

i Srodowiska Politechniki Gdanskiej prof. dr hab.

z dnia 22.01.2018r.

Dziekana Wydziatu Inzynierii Lqdowej
in2. Krzysztofa Wilde, przekazanq w pi6mie

2. Ogolna charakterystyka i ocena rozprawy

Jednym z oddzialywan na konstrukcjq budowlanq mo2e by6 ruch podlo2a, na ktorym jE
posadowiono. Zrodla takich drgafi znajdujq sig poza obiektem, a wstzqsy dochodzq do
niego na skutek propagacji w o6rodku gruntowym, Recenzowana rozprawa doktorska
dotyczy wla6nie tego typu oddziatywafi, a mianowicie drgari komunikacyjnych, ktore
zaliczane sq do lzw. drgafr parasejsmicznych, a wigc spowodowanych dzialalnoSciq
czlowieka. W zwiqzku z rozwoiem sieci drog i zwigkszajEcE siq liczbq pojazdow, coraz wiqcej
konstrukcji budowlanych podlega tego typu wplywom dynamicznym. Wplyw drgan
komunikacyjnych na budynki mo2e objawiac sig drobnymi zarysowaniami, ale te2
powaznymi uszkodzeniami konstrukcji obiektu. Zatem podjqcie przez Doktorantkq badaf
dotyczqcych mozliwo6ci wykozystania zaawansowanych technik obliczeniowych, do ktorych
nale2q sztuczne sieci neuronowe i maszyny wektorow wspierajqcych do prognozowania
wplywu drgari komunikacyjnych na budynki mieszkalne naleay uznal za uzasadnione
i potrzebne. Tematyka badafi jest wazna i aktualna.

Tre6c pracy przedstawiono na 177 stronach i podzielono \a 7 rozdzial6w, bibliografiq,
spis rysunkow i tabel. Tytul rozprawy prawidNowo odzwierciedla jej tre6c.



W pienruszym rozdziale Doktorantka kr6tko scharakteryzowaNa podjetq problematykg,

syntetycznie dokonala przeglqdu aktualnego stanu wiedzy zwiqzanei z tematem pracy,

prawidNowo sformulowala szczegoNowe cele rozprawy oraz podaNa jej zakres. PrzedstawiNa

te2 tezq naukowq rozprawy: ,,Na podstawie zaproponowanego algorytmu opartego na SSN

oraz na MIArW mo2na, z zadowalajqco duZym prawdopodobienstwem, prognozowad wplw
drgan komunikacyjnych na budynki mieszkalne".

RozdziaN drugi dotyczy zagadnien zwiqzanych z drganiami komunikacyjnymi. Zawiera

zwiqzNy przeglqd pzepisow prawnych odnoszqcych siQ do drgafi komunikacyjnych,

om6wienie ich wla6ciwoSci jako wymuszenia kinematycznego, pzedstawienie wybranych

metod oceny wplywu tych drgaf na budynki i ludzi w budynkach.

W rozdziale trzecim skupiono siQ na przedstawieniu metodyki i zakresu

przeprowadzonych pomiar6w in sffu oraz na metodyce opracowania wynik6w pomiar6w

drgan komunikacyjnych. Badaniami eksperymentalnymi dotyczqcymi oddzialywania drgafi na

budynki objgto 1 1 jednorodzinnych budynk6w mieszkalnych. Zarejestrowano 693 pzebiegi

przy6pieszef drgari. Zakres badari do6wiadczalnych nale2aloby uznac wigc za do56 szeroki.

Rozdzial czwarty zawiera zwiqzle pzedstawienie podstaw teorii sztucznych sieci

neuronowych oraz maszyn wektor6w wspierajqcych, a tak2e niekt6rych zagadnien

zwiqzanych z ich projektowaniem.

Rozdzialy piqty i sz6sty prezentujq oryginalne wyniki numerycznego prognozowania

wptywu drgaf komunikacyjnych na budynki za pomocE zaprojektowanych przez Autorkg

sztucznych sieci neuronowych (w rozdziale piqtym) i maszyn wektor6w wspierajqcych

(w rozdziale szostym). Warto podkre6li6 i docenid fakt, 2e wzorce wykorzystane

w obliczeniach bazowaly na wynikach badaf do6wiadczalnych na obiektach rzeczywistych.

Dodatkowo Autorka wzbogaciNa bazg wzorcow utworzonE na podstawie wlasnych pomiar6w,

o wzorce zbudowane z wykozystaniem wynikow badan innych autor6w. Uwagg zwraca

bardzo szeroki zakres iskala przeprowadzonych obliczefi. Liczne testy numeryczne

wymagaly ogromnego nakNadu pracy. Te dotyczEce np. sieci neuronowych zwiqzane byly ze

szczeg6fowq, wariantowq analizq efektywno6ci sieci z ro2nymi kombinacjami parametr6w

wej6ciowych, roAnq architekturq, z r62nym podzialem wzorc6w na zbi6r uczqcy, weryfikujacy

i testujqcy, roZnymi funkcjami aktywacji w warstwie ukrytej i wyj6ciowej. Bardzo waZnym

wnioskiem praktycznym z przeprowadzonych przez Doktorantkq obliczefi jest stwierdzenie,

2e odpowiednio przygotowane sztuczne sieci neuronowe, jak r6wnie2 maszyny wektor6w

wspierajqcych, pozwalajq na prognozowanie wpNywu drgafi komunikacyjnych na budynki

mieszkalne z dokNadno6ciq zadowalajqcq w praktyce. Warto podkre6lic, 2e zaproponowane
przez Autorkg wykorzystanie ww. technik obliczeniowych mo2e pozwoli6 na ograniczenie
koniecznoSci wykonywania trudnych, czasochlonnych i kosztownych pomiar6w drgari in situ.

W ostatnim, siodmym rozdziale zamieszczono ogolne wnioski wynikajqce
z przeprowadzonych badaf i wskazano kierunki dalszych prac. Do planowanych prac
wskazanych przez Autorkg, dodalabym jeszcze dalszq weryfikacjq, a mo2e le2 jeszcze

ewentualnq modyfikacjq wybranych sieci neuronowych i maszyn wektor6w wspierajqcych
z u2yciem kolejnych wzorc6w pozyskiwanych z nowych badafi do5wiadczalnych.



Bibliografia liczy 130 pozycji, w tym sze6c prac wspolautorskich Doktorantki, normy i akty
prawne. Autorka bardzo dokladnie rozeznala literaturq przedmiotu. Analiza ka2dego

kolejnego zagadnienia poprzedzona jest szczegoNowymi odniesieniami do prac innych

autor6w. Podkre6lic nalezy, ze spis literatury zamieszczony w opiniowanej pracy zawiera
wiodqce, w tym rowniez najnowsze prace zagraniczne i polskie.

UwaZam, 2e do oryginalnych i nlwa2niejszych efektow naukowych pracy nale2y

zaliczyc:

- wykazanie, 2e na podstawie tylko takich parametr6w jak: stan budynku, odlegto6d

budynku od krawqdzi drogi, absorpcja gruntu, rodzaj nawierzchni drogi, stan nawierzchni

drogi, typ przeje2dzajqcego pojazdu, a wigc bez konieczno6ci pzeprowadzania
pomiarow drgan, moZliwa jest klasyfikacja wplywu drgan komunikacyjnych na budynki

zu2yciem sztucznych sieci neuronowych oraz uczenia maszynowego,

- opracowanie autorskich algorytm6w postqpowania sNuzqcych do prognozowania wplywu

drgan komunikacyjnych na budynki, wykorzystujqcych wyniki badafi do5wiadczalnych in

sr?u, analizq neuronowE oraz uczenie maszynowe,

- wykorzystanie wynikow analiz neuronowych do wskazania czynnikow (parametr6w),

ktore majE najbardziej istotny wptyw na oceng szkodliwo6ci drgan komunikacyjnych dla

budynkow,

- propozyqe wyznaczania liczbowych wska2nikow do oceny stanu nawierzchni
bitumicznych i nawierzchni z plyt betonowych wedNug autorskich wzor6w odpowiednio
(5.1) i (5.2).

Warto zaznaczye , 2e dodatkowym walorem pracy jest potencjalna mozliwo66
wykozystania wynikow badafi do cel6w praktycznych.

3. Uwagi do rozprawy

3.1. Uwagi do dyskusji, pytania do Autorki

- Dlaczego do oceny wplywu drgari komunikacyjnych na budynek 2 uzyto skali SWD I

(taka informacja zawarta jest w tabeli 3.1), podczas gdy z opisu tego budynku (str. 3b)
wynika, 2e nie speNnia on warunkow podanych dla skali SWD | (wymiary zewnqtrzne
przekraczajq 15m).

W ramach przygotowywania bazy wzorc6w do obliczeri neuronowych oraz z u2yciem
maszyn wektor6w wspierajqcych, Doktorantka wstqpnie przeanalizowala imponujqcq
liczbg prawie 700 zarejestrowanych in sttu przebieg6w drga6. Wyselekcjonowane 33
przypadki wykorzystata nastgpnie w obliczeniach.
Czy w tej poczqtkowej fazie badan byta robiona analtza zale2no1ci wyniku oceny wplywu
drgan na budynki od kierunku pomierzonego przebiegu przy6pieszeri drgafi branego pod
uwagQ - skladowej w kierunku prostopadtym do osi jezdni (w tzw. kierunku radialnym)
albo skladowej w kierunku r6wnolegNym do osi jezdni, Intdresujqce bytyby ewentualne
r62nice ocen szkodliwoSci drgan dokonanych na podstawie drgari w tych dw6ch
kierunkach.



Wydaje siQ, 2e w przypadku niektorych zaproponowanych przez Autorkq sieci

neuronovvych liczba wzorc6w uczqcych jest zbyt mala w stosunku do liczby parametr6w

sieci, co mo2e mie6 wplyw na wla6ciwo5ci generalizacyjne sieci. Trudno tu podac
precyzyjnq zale2no56, ale zgodnie z literaturq, im wiqkszy jest stosunek liczby wzorc6w
uczqcych sieci (L) do liczby parametr6w sieci (LPS), tym lepsze wNaSciwo6ci uog6lniania
ma sie6. Przykladowo zalecane jest spelnienie warunku: LPS < L. M, gdzie: LPS -
liczba parametr6w sieca, L - liczba wzorc6w uczqcych, M - liczba neuronow w warstwie
wyjSciowej.

OczywiScie w przypadku wzorc6w uzyskiwanych z danych do5wiadczalnych mala ich

liczbajest do56 typowym problemem w analizie neuronowej.

Nie bardzo rozumiem dlaczego podajqc architekturq sieci (np. w zbtorczej tabeli 5.15,

str. 85), Autorka konsekwentnie w warstwach wyj6ciowych wszystkich sieci umieszcza
dwa neurony, Wydaje sig, 2e wektor wyjScia powinien byc jednoelementowy. Jest w nim

informacja o braku wplywu drgaf na budynek (a wiqc informacja o I strefie wedNug skali

SWD I albo SWD ll), albo o przypuszczalnym wplywie drgari na budynek (a wiqc
informacja,2e mamy do czynienia zll-gq lub wyzszq strefq wedlug skal SWD).
Zresztq w szczegolowym opisie sieci w dalszej czq6ci pracy, np. sieci nr I na str. 87 (6ta
linia od dolu) Autorka pisze: ,,Wektor wyj6cia mial posta6: v(rxr) = {y}; y e {0, 1I:', co
potwierdzaloby,2e we wszystkich strukturach sieci na koficu zamiast dw6jki powinna by6
jedynka.

Nale2aloby sie zgodzic, 2e owszem , ptzy ocenie wplywu drgaf komunikacyjnych na

budynek wailnqjest informacja, 2e drgania nie sq gro2ne dla budynku , czyli klasyfikacja
efektow wpNyw6w dynamicznych na budynki do pienruszej strefy skali SWD. Niemniej
jednak wydaje siq, 2e z praktycznego punktu widzenia jeszcze wa2niejsza jest wiedza,2e
drgania moge by6 szkodliwe. Zatem do praktycznego wykorzystania zdecydowanie
bardziej nadawalyby sig sieci neuronowe lub maszyny wektorow wspierajqcych, kt6re
prawidNowo identyfikujq pzypadki drgafi zaliczanych do strefy ll SWD i wyzszych.
Wydaje sie, 2e to kryterium mozna byloby uzna6, nawet za wazniejsze ni2 ocena
dokladno6ci prognozowania na podstawie procentowego udziafu poprawnie wskazanych
wynikow bez rozroznienia do ktorej klasy nale21.

I tak np, w przypadku sieci l, wariant 1, nr sieci 1 (wyniki w tabelach 5.17 - 5.20)

wprawdzie prawie 78o/o wzorc6w testujqcych, prawie 82o/o wzorc6w uczqcych i a2 90o/o

wzorc6w weryfikujEcych zostalo sklasyfikowanych przez sie6 prawidlowo, ale w5r6d

wszystkich wzorc6w dotyczqcych drgafi ze strefy ll lub wyzszych tylko 50% sie6

rozpoznala prawidlowo. A w pzypadku sieci l, wariant 1, nr sieci 5 bylo to nawet O%.

Podobny problem wystapil w niektorych maszynach wektorow wspierajqcych, np. 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 4.4. Generalnie chodzt tu o takie przypadki, w kt6rych procent wzorc6w
rozpoznanych z sukcesem jest satysfakcjonujqcy, ale wynika to gl6wnie z dobrych
prognoz w grupie z 1-szej strefy drgafi. Dobrze bytoby wiQc ocenia6 trafnoS6 prognoz

r6wniez osobno w dw6ch grupach Informacji wyj6ciowej: NIE i TAK.



Zatem mimo, 2e na dobre wNa6ciwo5ci generalizacyjne sieci wskazuje niski btqd

testowania, wydaje sig, 2e w odniesieniu do tego szczegolnego problemu oceny wplywu

drgafi komunikacyjnych na budynki, przy wyborze i rekomendowaniu sieci do
praktycznego stosowania, warto byloby rozwa2y6, polqczenie tych dw6ch ww. kryteriow.

Z uznaniem nale2aNoby odnotowa6 fakt bardzo szerokiego zakresu obliczefi za pomoce

siecl neuronowych z pzyjmowanymi r62nymi kombinacjami funkcji aktywacji w warstwie

ukrytej i wyj6ciowej (np. funkcje: liniowa, sigmoidalna unipolarna, tangens hiperboliczny,
sinus, regresja wieloraka, Gaussa, wykladnicza). Jednak moje wqtpliwo6ci budzi tutaj
propozycja przyjecia sigmoidalnej unipolarnej funkcji aktywacji w warstwie wyj6ciowej np.

w przypadkach sieci: sie6 ll, wariant 1, nr sleci 4; sie6 ll, wariant 2, nr sieci 4; siec lll,
wariant 1, nr sieci 2; sie6 V, wariant 1, nr sieci 5. Funkcja sigmoidalna unipolarna
pzyjmuje warto6ci z pzedzialu obustronnie otwartego (0, 1). Tymczasem na wyj6ciu
z sieci oczekuje sie ,,0" w przypadku strefy I SWD, albo u1" w przypadku strefy ll
i wyzszych SWD.

3.2. Uwagi szczeg6lowe

Nafe2y zauwa2ye, 2e normy na ktore powoluje sig Autorka:

a) PN-85/B-02170 Ocena szkodliwo6ci drgaf przekazywanych przez podlo2e na

budynki,

b) PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgafi na ludzi w budynkach,
wystgpujq aktualnie w nowszych, znowelizowanych wersjach i majq odpowiednio
zmienione numery:

a) PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwo6ci drgafi pzekazywanych pzez podloZe na

budynki,

b) PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgaf na ludzi w budynkach.

Na rys. 2.4 brakuje wa2nej informagi,2e wykres umieszczony po lewej stronie dotyczy
kierunku Z, awykres po prawej stronie odpowiada kierunkom X,Y.

- Na str. 29 jest odwolanie do pozycji literatury (Styputa 2009), ktora nie zostala
zamieszczona w Bi bl iog rafi i.

3.3. Uwagi redakcyjne

Podczas lektury ocenianej pracy dostzegNam jedynie drobne i nieliczne niedociqgnigcia
natury redakcyjnej:

Mo2na byloby ewentualnie zredukowac niekt6re fragmenty pracy (albo wrecz z nich

zrezygnowa6) i tylko odwolywa6 siQ do tych samych informacji podanych we
wczeS n iej szych r ozdzialach ( n p. szczeg6Nowy o p i s pa ra m etrow wej Sci owych ) .

,,Pozostawianie" na kofcu linii ,,i", ,,w", ,,o" itp., np. str. 8, 17,62,87, 93, 97,103, 107,116,
131, 143, 146, 150, 1 54, 161, 162.



4. Podsumowanie i wniosek koricowy

Rozprawa doktorska mgr inz. Anny Jakubczyk-Gatczyriskiej dotyczy wa2nych problem6w

propagacji w podlozu gruntowym oraz przekazywania na budynek drgan parasejsmicznych -
komunikacyjnych, Doktorantka wykazaNa siQ umiejgtno6ciq zaplanowania, zorganizowania

i paeprowadzenia badan doSwiadczalnych, tym trudniejszych, 2e byly to badania na

obiektach rzeczywistych. JednoczeSnie udowodnila biegle opanowanie zaawansowanych

technik obllczeniowych (w szczegolno6ci sztucznych sieci neuronowych i maszyn wektorow

wspierajqcych). Wykazala sig umiejgtno6ciq prowadzenia badafi naukowych, kt6rych wyniki

pozwolily na pzedstawienie w pracy oryginalnej propozycji klasyfikacji wplywu drgan

komunikacyjnych na budynki mieszkalne z wykorzystaniem ww. narzqdzi obliczeniowych.

Ten efekt pracy naukowej mgr in2. Anny Jakubczyk-Galczynskiej mo2e miec tak2e istotne

znaczenie praktyczne.

ZaNo2one przez Autorkg cele pracy zostaly osiqgniqte, a podstawowa teza pracy

wykazana. Kwestie dyskusyjne i nieliczne, drobne uchybienia nie podwa2ajq pozytywnej

oceny rozprawy.

Zdecydowanie stwierdzam, 2e przedlohona przez mgr in2. Anng Jakubczyk-Galczyfiskq

rozprawa doktorska pt,: ,,Prognozowanie wplywu drgan komunikacyjnych na budynki

mieszkalne za pomocE sztucznych sieci neuronowych i maszyn wektorow wspierajqcych"

spelnia wymagania stawiane pracom doktorskim w Ustawie o stopniach i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztukiz dnia 14 marca 2003r. (z po2niejszymi zmianami).

Wnoszg o jej przyjgcie i dopuszczenie Pani mgr inZ. Anny Jakubczyk-Galczynskiej do

publicznej obrony rozprawy.
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