
Prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI 

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP 

               Bydgoszcz                                                                                                 16. 08. 2019 
 

 

OCENA 
 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr. inż. Roberta BARAŃSKIEGO w postępowaniu habilitacyjnym 

 
 

1. WSTĘP 
 

Recenzję rozprawy habilitacyjnej oraz ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego dr. inż. Roberta Barańskiego w postępowaniu habilitacyjnym wykonano na 

zlecenie Dziekana Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.  

 Przedstawioną ocenę opracowano w oparciu o dostarczone, niezbędne materiały, 

zawierające 7 pozycji wg spisu dokumentacji, zgodnych z zaleceniami i wskazaniami dla tego 

typu postępowania.  

Już pobieżna analiza dokumentacji wszczętego postępowania wskazuje, że Kandydat do 

stopnia naukowego od wielu lat związany jest z problematyką budowy i teorii eksploatacji 

maszyn, a szczególnie z inżynierią wibroakustyki. Monografia zatytułowana: Estymacja siły 

zacisku w układzie ręka - narzędzie, to proponowana przez Autora rozprawa habilitacyjna 

obejmująca w swej treści wybrane problemy eksploatacji złożonych systemów w ujęciu bio-

technicznym. Celem tej pracy jest opracowanie metody, która z wykorzystaniem sygnałów 

elektromiograficznych umożliwi estymację siły zacisku podczas pracy narzędziami ręcznymi. 

Indywidualnym osiągnięciem naukowym Autora jest wymierny wkład w rozwój 

wibroakustyki poprzez opracowanie nieinwazyjnej metody umożliwiającej estymację siły 

zacisku dłoni pracownika na narzędziu podczas pracy na różnych stanowiskach. Jej pomiar w 

warunkach in situ (do tej pory nie realizowany) przyczynia się do poszerzenia bazy wiedzy na 

temat czynników wpływających na poziom transmisji drgań, które są kluczowe w ocenie 

realnych skutków ich oddziaływań. Opracowana metoda opiera się na wykorzystaniu 

sygnałów elektromiograficznych (EMG) rejestrowanych w otoczeniu mięśni 

odpowiadających za realizację czynności zacisku dłoni. W szczególności w pracy 

przedstawiono opracowaną metodologię pomiarową, własną instrumentalizację pomiarową 

oraz wyniki badań umożliwiające opis badanego zjawiska. Wskazano także na metodę 

wyznaczania niepewności proponowanej metody w szacowaniu siły zacisku, a na 

przykładowych badaniach pokazano jakich wartości niepewności należy oczekiwać. 

Tematyka zainteresowań i dokonań naukowych Kandydata jest spójna i obejmuje 

zagadnienia inżynierii systemów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bio-

technologii informacyjnych w eksploatacji, w modelowaniu i symulacji, jak też w badaniach 

jakości i poprawy bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych.  

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wraz z załącznikami, został 

sporządzony z uwzględnieniem wymogów formalnych stanowionych w szczególności przez 

następujące akty prawne: 

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 261); 



- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

(Dz. U. z 2011 r. nr 196 poz. 1165). 

Akty prawne te mają zastosowanie do postępowań habilitacyjnych wszczynanych do dnia 

30 kwietnia 2019r. w zw. z art.179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.). 

Przedstawiona opinia w postepowaniu habilitacyjnym obejmuje jako główne: recenzję 

monografii (rozprawy habilitacyjnej) i dorobku naukowego, a także zawiera krótką 

charakterystykę Autora postępowania, ocenę „osiągnięcia naukowego” na podstawie pracy 

habilitacyjnej, ocenę działalności i dorobku naukowego, ocenę dorobku dydaktycznego i 

organizacyjnego oraz wniosek końcowy.   
 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OSOBOWA HABILITANTA 
 

Dr inż. Robert BARAŃSKI urodził się 25.03.1977 roku w Cieszynie. Jego aktualne 

zainteresowania wiążą się z uzyskanym wykształceniem, ciągle poszerzanym i 

doskonalonym.  

 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

- 10.2014 – 06.2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w 

Chorzowie, studia podyplomowe dla pracowników naukowych „Menedżer Projektu 

Badawczo – Rozwojowego”, data i miejsce: 13.06.2015, Chorzów; 

 - 10.2012 – 06.2013 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, Wydział Humanistyczny Studium Doskonalenia Dydaktycznego, data i miejsce: 

10.03.2014, Kraków;  

- 10.2002 – 09.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 

studia doktoranckie uzyskany stopień: doktor nauk technicznych, dziedzina: mechanika, 

specjalność: wibroakustyka, tytuł rozprawy doktorskiej: Falkowa funkcja przejścia w analizie 

drgań układu „narzędzie ręczne – ręka operatora”, promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech 

Batko, data i miejsce: 30 stycznia 2008r., Kraków; 

 - 10.1997 – 07.2002 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 

uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier, kierunek: mechanika i budowa maszyn, 

specjalność: wibroakustyka i inżynieria dźwięku, tytuł pracy magisterskiej: Wykorzystanie 

procedur analizy falkowej w badaniach hałasu środowiskowego, miejsce i data: 26 lipca 

2002, Kraków; 

- 09.1992 – 06.1997 Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Cieszynie, profil: 

elektromechanika ogólna, uzyskany dyplom: technik elektryk.  

  

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

- 10.2008 – nadal: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, adiunkt;  

- 02.2007 – 09.2008 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, asystent; 

- 01.2005 – 12.2006 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, specjalista 

naukowo – techniczny (1/2 etatu); 

- 10.2002 – 09.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, doktorant. 



Doświadczenie zawodowe:  

- 03.2015 – 06.2015 EMSON-MAT Tomasz Ziętek, ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina, 

umowa stażowa w ramach projektu: „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w 

biznesie”, zadanie stażysty: Palestezjometr – sterowanie, układy wykonawcze, 

oprogramowanie; 

- 03.2014 – 08.2014 EMSON-MAT Tomasz Ziętek, ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina, 

umowa stażowa w ramach projektu: „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w 

biznesie”, zadanie stażysty: Koncepcja budowy mechaniki palestezjometru; 

- 12.2007 – 12.2010 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierownik ds. jakości w akredytowanym 

wzorcującym Laboratorium Wibroakustyki (nr akredytacji PCA: AP 022); 

- 10.2006 – 11.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, asystent w akredytowanym wzorcującym 

Laboratorium Wibroakustyki (nr akredytacji PCA: AP 022) 03.2009 – 02.2011 Fundacja 

Partnerstwo dla Środowiska realizując zadania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, audytor techniczny – wykonywanie audytów technicznych 

(środowiskowych). 

 

3. OCENA ROZPRAWY HABILITACYJNEJ 

 

Osiągnięciem stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

wynikającego z art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. W Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1311.) jest monografia habilitacyjna pod tytułem:  

  

ESTYMACJA SIŁY ZACISKU W UKŁADZIE RĘKA – NARZĘDZIE 

 

[R. Barański: Estymacja siły zacisku w układzie ręka – narzędzie (Grip force estimation in 

hand – tool system), Kraków, Wydawnictwa AGH, 2017, 178s, (Rozprawy Monografie / 

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN, 0867-6631), 

Bibliogr. 163-178, Streszcz., Summ. – ISBN: 978-83-66016-65-1] 

 

3.1. Ocena zakresu rozprawy 

Monografia stanowiąca podstawę do oceny „osiągnięcia naukowego” zawiera wyniki 

badań i analiz, które przeprowadzono podczas opracowywania nowej metody estymacji siły 

zacisku ręki na narzędziu. Metodę tę z założenia przeznaczono do zastosowania w procesie 

określania ekspozycji na drgania podczas pracy narzędziami ręcznymi.  

Opracowana oryginalna metoda to narzędzie do pomiaru siły zacisku ręki przy 

wykorzystaniu sygnałów elektromiograficznych (EMG). Badania oparto na analizach 

sygnałów rejestrowanych metodami (elektrodami) powierzchniowymi (sEMG), mając na 

uwadze to, by aplikacyjność tej metody nie generowała problemów znanych z 

elektromiografii igłowej (iEMG). 

W pierwszej części pracy w skrócony sposób przedstawiono motywację do podjęcia 

tematu oraz przybliżono ideę proponowanego rozwiązania. Następnie rozwinięto zagadnienie 

szkodliwego oddziaływania drgań na człowieka, przywołując obowiązujące w tym zakresie 

metody i przepisy. Szczegółowo przybliżono obowiązujące wymagania oraz zapisy 

obligujące do pomiarów sił między ręką a strefą zacisku wraz ze wskazaniem na fakt, że 

obecnie brak jest narzędzi umożliwiających spełnienie tego wymagania.  

Przystepnie przedstawiono zagadnienia związane zarówno z genezą powstawania 

sygnałów elektromiograficznych, jak i znanymi technikami ich pomiaru, artefaktami w 



procesie ich rejestracji oraz omówiono powszechnie stosowane analizy. Przedstawiono 

podstawowe wymagania stawiane aparaturze pomiarowej sygnałów EMG, a następnie 

zaprezentowano własne rozwiązanie ukierunkowane na badania w celu opracowania metody 

estymacji siły zacisku. Opracowane rozwiązanie obejmuje układ kondycjonujący sygnały 

EMG, oprogramowanie do akwizycji, zarządzania oraz analizy sygnałów z wykorzystaniem 

dowolnych, zaimplementowanych estymatorów. 

Od strony eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań i analiz poświęconych 

doborowi miejsca mocowania elektrod, doborowi estymatora, funkcji opisującej zależność 

sygnałów EMG oraz siły zacisku. Na bazie badań własnych wskazano jakże istotny 

długookresowy charakter zmian sygnałów elektromiograficznych. Zbadano również wpływ 

drgań na generowanie sygnałów elektromiograficznych, a więc i wartości proponowanego 

estymatora siły zacisku.  

W końcowej części monografii zaprezentowano przykład zastosowania proponowanej 

metody wraz z oszacowaniem jej dokładności. Wskazano również dalsze kierunki badań nie 

ujęte w niniejszym opracowaniu, w ramach których prace prowadzone przez autora zostały 

już rozpoczęte.  

Treści merytoryczne rozprawy ujęto wg spisu treści, obejmującego: 

1. Wstęp  

2. Działanie drgań na człowieka  

3. Elektromiografia  

4. Instrumentalizacja pomiarowa  

5. Estymacja siły zacisku  

6. Metoda estymacji siły zacisku  

7. Dalsze kierunki badań  

8. Wnioski  

Praca składa się z ośmiu rozdziałów, których układ odpowiada chronologicznemu 

postępowi prac nad realizacją prezentowanego zagadnienia.  

Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie do tematu. Sygnalizuje również istotność 

tematu z punktu widzenia spełnienia kryteriów obowiązujących przepisów oraz ideę 

rozwiązania problemu. Opisano w nim też stan wiedzy w zakresie transmisji drgań w układzie 

operator – narzędzie oraz estymacji siły z wykorzystaniem sygnałów elektromiograficznych. 

Przedstawiono pogląd autora na możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania oraz 

jego ograniczenia.  

W rozdziale drugim opisano zagadnienie wpływu drgań na organizm człowieka, z 

naciskiem na jego oddziaływanie poprzez kończyny górne (tzw. oddziaływanie miejscowe). 

Zaprezentowano również obecnie używane komercyjne rozwiązania techniczne 

wykorzystywane do oceny ekspozycji drgań, a także niestandardowe podejścia i pomysły 

rozwiązania tego problemu rozwijane w różnych placówkach badawczych.  

Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniu elektromiografii, począwszy od opisu działania 

układu mięśniowego, a skończywszy na mechanizmach odpowiedzialnych za generowanie 

sygnałów elektromiograficznych. Przedstawiono problemy techniczne związane z pomiarami 

sygnałów EMG i wymagania, które powinna spełniać aparatura do ich rejestracji. 

Zaprezentowano przykładowe metody analizy sygnałów EMG. 

Rozdział czwarty to prezentacja autorskiego układu pomiarowego wykorzystywanego do 

badań nad omawianym tematem. Z punktu widzenia zaplanowanych doświadczeń oraz analiz 

jego opracowanie było konieczne. Rozmowy z firmami oferującymi gotowe rozwiązania do 

rejestracji sygnałów drganiowych i sygnałów EMG ugruntowały opinię, że są to systemy 

zamknięte, oferujące wąski zakres analiz bez możliwości rozbudowy (np. o dodatkowe 

przetworniki, kanały czy wskaźniki niezbędne do prawidłowego prowadzenia eksperymentu).  



W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu opracowania 

metodologii oraz wyznaczenia funkcji przejścia pomiędzy sygnałem sEMG a siłą zacisku. 

Składały się one z wielu etapów. Pierwszym był dobór miejsca mocowania elektrod 

pomiarowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań nad doborem najkorzystniejszych 

estymatorów do szacowania siły zacisku. Bazując na wyznaczonych estymatorach, dobrano 

najkorzystniejszą funkcję przejścia. Z uwagi na fakt, iż sygnały sEMG są silnie zależne od 

czynników psychofizycznych osoby badanej, zaprezentowano wyniki badań nad określeniem 

wpływu czasu na rejestrowane sygnały sEMG. Przedstawiono wyniki badań mających na celu 

sprawdzenie wpływu wibracji (oddziałującej na kończynę górną) na rejestrowany sygnały 

sEMG, a w konsekwencji na estymowaną siłę zacisku. 

Rozdział szósty przedstawia kompleksowo prezentację proponowanego rozwiązania oraz 

wyznaczenie niepewności estymowanej na bazie sygnałów EMG siły zacisku.  

W rozdziale siódmym przedstawiono możliwe drogi rozwoju i prac nad dalszym 

udoskonaleniem proponowanego rozwiązania (m.in. wpływ procedury pomiarów sygnału 

sEMG, optymalizację procesu pomiarowego w postaci minimalizacji liczby pomiarów z 

wykorzystaniem analiz typu bootstrap, inne).  

Rozdział ósmy to podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.  

Rozprawę kończy bogaty wykaz najnowszej literatury z obszary tematu rozprawy. 

 

3.2. Ocena merytoryczna treści rozprawy 

Osiągnięciem naukowym Autora rozprawy jest wkład w rozwój wibroakustyki poprzez 

opracowanie nieinwazyjnej metody umożliwiającej estymację siły zacisku dłoni na narzędziu 

podczas pracy narzędziami ręcznymi na stanowiskach pracy. Opracowana metoda opiera się 

na wykorzystaniu sygnałów elektromiograficznych (EMG) rejestrowanych w otoczeniu 

mięśni odpowiadających za realizację czynności zacisku dłoni. W szczególności opracowano 

metodologię pomiarową, własną instrumentalizację pomiarową oraz wskazano metodę 

wyznaczania niepewności proponowanej metody w szacowaniu siły zacisku. 

Chronologicznie można w opracowaniu wyróżnić kolejne kroki realizacji zadania 

głównego, obejmujące podstawowe problemy istotne dla całości rozprawy. 

 

 a). Przeprowadzone badania i analizy wstępne 

Zagadnienie estymacji siły z wykorzystaniem sygnałów EMG to interdyscyplinarna 

wiedza z zakresu anatomii człowieka, procesów biologicznych oraz analizy sygnałów i teorii 

podejmowania decyzji. Sygnały elektromiograficzne generowane są wskutek procesów 

chemicznych zachodzących w mięśniach pod wpływem bodźców sterujących, wysyłanych 

przez motoneurony (a sterowanych centralnym układem nerwowym). Siła zacisku głównie 

odpowiada za poziom transmisji drgań z narzędzia do ręki, co zdecydowało o jej wyborze 

jako główny temat opracowywanego zagadnienia. 

Podejmując próbę estymacji siły z użyciem sygnałów EMG, należy rejestrować 

zachowania zaangażowanych w tę czynność grup mięśniowych ulokowanych na kończynach 

górnych, dolnych oraz tułowiu. W przypadku siły zacisku, analiza realizacji tej czynności 

przez człowieka wykazała, że wszystkie angażowane do tego celu mięśnie znajdują się w 

obrębie kończyny górnej, a precyzyjniej - przedramienia. Prezentowana w rozprawie metoda 

pomiarowa opiera się wyłącznie na wykorzystaniu techniki w postaci elektromiografii 

powierzchniowej, gdzie rejestrowane sygnały są funkcją wielu angażowanych jednostek 

motorycznych w pewien sposób uśredniając procesy zachodzące w aktywowanych mięśniach. 

Badania prowadzono dla sił z zakresu 25 N – 100 N. Wybór ten podyktowany był 

danymi „Atlasu miar człowieka: Dane do projektowania i oceny ergonomicznej” (wyd. 

CIOP), gdzie jako zalecane wartości sił pracy ręcznej w obszarze zawodowym po 

uwzględnieniu warunków pracy osiągają wartości poniżej 100 N. 



b). Miejsce mocowania elektrod 

Pierwsze z prowadzonych badań przeprowadzono na wytypowanych trzech miejscach 

pomiarowych: mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, mięsień ramienno-promieniowy, 

mięsień zginacz łokciowy nadgarstka.  Badania wpływu pozycji ciała (siedząca, stojąca) oraz 

pozycji kończyny (anatomiczna, zewnętrzna) wykazały brak istotnych statystycznie różnic w 

uzyskiwanych poziomach uzyskiwanych EMG dla badanych pozycji. Natomiast badania nad 

wpływem miejsca mocowania elektrod na poziom sygnału wykazały istotną statystycznie 

różnicę wskazując, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na najwyższe odnotowane 

poziomy sygnału jest mięsień ramienno-promieniowy.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż to właśnie miejsce w 1/3 dystalnej przedramienia, 

pomiędzy ścięgnem mięśnia dłoniowego długiego oraz ścięgnem mięśnia zginacza 

łokciowego nadgarstka charakteryzuje się najwyższymi amplitudami sygnałów, natomiast 

dalsze prace pokazały dodatkowo, iż wykorzystanie sygnałów z niego pochodzących 

charakteryzuje najwyższa stabilność. 

 

c). Dobór estymatora 

Wykorzystanie sygnału EMG w postaci nieprzetworzonej, a więc sygnału napięciowego 

zarejestrowanego bezpośrednio z mięśnia, okazuje się nieprzydatne. Spośród wielu 

stosowanych estymatorów do testów wytypowano kilka estymatorów w dziedzinie czasu oraz 

w dziedzinie częstotliwości. Jako miarę zmian sygnału przyjęto procentowy współczynnik 

zmienności (Vx), który był bardzo silnie zależny od użytego estymatora. Najkorzystniejszymi 

estymatorami okazały się E (energia) oraz TPS (zmiana kierunku przebiegu funkcji). 

Zrealizowano także badania stabilności sygnału EMG (godziny, dni) w badaniach 

zróżnicowanych wykazując istotne różnice estymatorów pomiędzy zbiorami uzyskanymi w 

poszczególnych seriach pomiarowych. Stwierdzono także, że zmianom podlegają zarówno 

poziomy sygnałów EMG, jak i proporcje pomiędzy wartościami uzyskiwanymi dla 

poszczególnych sił zacisku. 

 

d). Modele przyczynowo-skutkowe (regresji) 

Jednym z wstępnych założeń idei opracowania funkcji przejścia pomiędzy siłą a 

sygnałem EMG była szybkość działania metody jak i doboru funkcji i jej parametrów - w 

związku z perspektywą jej implementacji w układach programowalnych.  

Najkorzystniejszą funkcją regresji opisującą zależność łączącą estymator oraz wartość 

siły zacisku okazała się funkcja wielomianowa drugiego stopnia. Współczynniki determinacji 

(R2) w jej przypadku każdorazowo przyjmował najwyższe średnie wartości w porównaniu z 

wynikami uzyskiwanymi przy wykorzystaniu innych funkcji (analizy wykonywano z 

podziałem na osoby oraz miejsce mocowania elektrod). Druga w kolejności okazała się 

funkcja potęgowa, a w opracowaniu przedstawiono wiele różnych modeli przyczynowo-

skutkowych. 

 

e). Wpływ drgań na sygnały EMG 

Zagadnienie wpływu drgań na poziomy rejestrowanych sygnałów EMG jest kluczowym 

elementem podjętych badań w rozprawie. Badania z tego obszaru bardzo rzadko są 

kierunkowane na oddziaływanie drgań na kończyny górne w sposób powiązany z oceną 

dawki drgań oddziałujących na człowieka. Analizy przeprowadzono w celu odpowiedzi na 

pytania: czy poziom przyspieszeń oraz częstotliwość drgań działających na kończynę górną w 

sposób istotny wpływa na wielkość rejestrowanego sygnału EMG. Metodologia opierała się 

na wykonaniu testów sprawdzających istotność różnic pomiędzy zbiorami danych 

uzyskanymi dla konkretnego estymatora, a zarejestrowanych w warunkach działania drgań o 

różnej amplitudzie przyspieszenia oraz częstotliwości. 



Szczegółowa analiza przypadków wskazuje, że nie wykryto podobieństwa w 

uzyskiwanych wynikach wskazującego by różnica występowała zawsze dla konkretnej pary 

amplitud czy częstotliwości drgań.  Z uwagi na brak jednoznacznego dowodu sformułowano 

wniosek, że drgania nie wpływają w sposób istotny na poziom sygnałów EMG. 

 

f). Dokładność metody 

W celu oszacowania ram dokładności proponowanej metody zrealizowano pomiary, 

gdzie dla pięciu osób po procesie personalizacji funkcji przejścia wykonano pomiary testowe 

celem wyznaczenia niepewności pomiarowej. Jako miarę dokładności wykorzystano 

niepewność graniczną oraz odchylenie średniokwadratowe (będące miarą odzwierciedlającą 

w sposób uśredniony dokładności metody dla całego badanego zakresu pomiarowego).  

Przeprowadzone analizy niepewności metody pozwoliły wskazać, iż niepewność 

wynikająca ze zmian sygnałów sEMG stanowi ponad 99,7% sumy uwzględnianych 

niepewności. Dlatego też przy wyznaczaniu niepewności metody można uwzględniać 

wyłącznie niepewność graniczną wynikającą wprost z pomiarów. 

 

g). Główne osiągnięcia pracy 

Jako główne osiągnięcia przedstawionej do oceny pracy należy zaliczyć opracowanie 

metodologii pomiarowej umożliwiającej estymację siły zacisku ręki na rękojeści narzędzia 

drgającego z wykorzystaniem sygnałów elektromiograficznych. Wykorzystanie metody 

estymacji siły zostało ukierunkowane wyłącznie na ochronę pracowników narażonych na 

działanie drgań, wykazując zasadność jej stosowania. Metodologia ta, bazując na ruchu 

izolowanym (angażującym jedną grupę mięśniową) może zostać wykorzystana do innych 

celów, nieujętych w niniejszym opracowaniu. 

 Podstawowe zalety proponowanego rozwiązania w obszarze zastosowania, jakim jest 

ocena transmisji drgań to:  

➢ brak ingerencji w rękojeść narzędzia - łatwość implementacji metody. Często jest to 

zagadnienie podstawowe dla właściciela narzędzia (eliminując obawy o stan techniczny 

narzędzia po pomiarach);  

➢ brak wpływu na pracę narzędziem - dzięki eliminacji konieczności używania adapterów 

czy ingerencji w rękojeść, operator narzędzia może realizować zadania czy czynności w 

sposób standardowy, niezaburzony;   

➢ brak wpływu na transmisję drgań z narzędzia do ręki - jest to jeden z kluczowych 

walorów metody. Wynika wprost w braku wprowadzenia do układu „ręka – narzędzie” 

jakichkolwiek elementów, a konsekwencją czego są dwie wcześniej prezentowane zalety;   

➢ dostarczenie narzędzia do rozbudowy bazy wiedzy - powiękazając możliwości 

poznawcze wpływu drgań na organizm człowieka. Narzędzie umożliwiające estymację 

siły w przypadku okresowych pomiarów kontrolnych na stanowiskach pracy, poszerza w 

znaczący sposób bazę przypadków, a co za tym idzie, możliwości ich analizy i 

potencjalną korektę wytycznych. 

Przedstawione rozwiązania mogą być skutecznie stosowane również w obszarach, gdzie 

inne metody okazały się niemożliwe do realizacji lub zakłócają proces pomiarowy. 

Potencjalne miejsca zastosowania to:  

➢ ergonomia – estymacja sił w pracy narzędziami ręcznymi może zostać wykorzystana w 

celu oceny sił niezbędnych do realizacji zadania lub posługiwania się narzędziem,  

➢ diagnostyka stanu mięśni – na podstawie utworzonej bazy wartości normatywnych dla 

danej populacji,  

➢ rehabilitacja – poprzez możliwość oceny przyrostu siły realizowanej przez mięsień, czy 

odniesieniu ich do wartości uzyskiwanych np. przed zabiegiem lub wypadkiem,  



➢ sport – jako narzędzie do oceny stopnia rozwoju zawodnika poprzez szacowanie sił 

poszczególnych grup mięśniowych (możliwości opracowania metod treningowych, 

testów okresowych czy ćwiczeń),  

➢ sygnały sterujące np. w układach protez aktywnych.  

 

 

4. POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO – BADAWCZE 

Poza monografią, zainteresowania habilitanta ukierunkowane zostały na zagadnienia z 

obszarów akustyki oraz technicznych rozwiązań wykorzystywanych w diagnostyce 

medycznej czy rehabilitacji. Poniżej zostały zaprezentowane ważniejsze, istotne dla oceny 

wniosku osiągnięcia naukowo-badawcze.   

 

4.1. Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem 

W tym zakresie zaprojektowano (w zespole) osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem z 

bezprzewodową transmisją danych. Stanowisko takie jest niezbędne w celu testowania 

prototypów wskaźnika zagrożenia na hałas z wykorzystaniem zaprojektowanych układów 

elektronicznych kondycjonowania sygnału oraz mikrofonów. 

Innym zagadnieniem projektu było opracowanie algorytmów i metodyki filtracji 

mechanicznych zaburzeń losowych w sygnale akustycznym, których habilitant jest również 

współautorem. W układzie mikroprocesorowym zaimplementowano opracowaną 

rekurencyjną metodę obliczania numerycznych wartości tych wskaźników. Przeprowadzono 

badania weryfikujące opracowaną metodę obliczania wartości równoważnego poziomu 

dźwięku A, ekspozycji oraz poziomu ekspozycji na hałas.  

Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem, a także sposób oceny poziomu ekspozycji na 

hałas są przedmiotem zgłoszenia patentowego. 

 

4.2. Układ do diagnostyki górnych dróg oddechowych 

Oryginalne rozwiązanie powstało przy współpracy z naukowcami Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego oraz Politechniki Białostockiej. Zadaniem urządzenia jest 

rejestracja prędkości przepływu powietrza wdychanego oraz wydychanego, a następnie jego 

analiza. Opracowane rozwiązanie charakteryzowało się możliwością rejestracji wartości 

przepływu powietrza niezależnie dla dwóch otworów nosowych oraz ust. Zaimplementowano 

w nim algorytm do automatycznego rozpoznawania fazy wdechu i wydechu. Dzięki temu 

możliwe jest wyznaczanie statystyk procesu, jak i dynamiczne zmiany zachodzące podczas 

badania (np. w wyniku zmiany położenia ciała).  

Urządzenie zdobyło szereg nagród (BRUSSELS INNOVA 2016) i dyplomów (m.in. 

MNiSW) oraz jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. 

 

4.3. Modernizacja parapodium statycznego dla monitorowania procesu rehabilitacji 

Urządzenie powstało przy współpracy z Politechniką Gdańską. Założeniem projektu było 

opracowanie umożliwiające wspomaganie procesu rehabilitacji osoby z dziecięcym 

porażeniem mózgowym.  

Modernizacja opierała się na wprowadzeniu zmian w parapodium, które umożliwiłyby 

uzyskanie informacji zwrotnej o pozycji pacjenta oraz obciążeniu kończyn dolnych oraz 

prezentacji ich w sposób przyjazny dla pacjenta.  

Możliwość komunikacji z komputerem poprzez opracowanie oprogramowania, stwarzają 

sytuację, w której w postaci gier motywują pacjenta do ćwiczeń. 

 

 

 



4.4. Algorytm przetwarzania obrazu na dźwięki z użyciem dekompozycji falkowej 

Praca powstała w wyniku współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Habilitant 

opracował algorytm, umożliwiający przetworzenie obrazu na dźwięk w sposób jednoznacznie 

powiązany (z wykorzystaniem procedur odwrotnej transformaty falkowej). Idea opierała się 

na wykorzystaniu cyfrowych wersji obrazów (w postaci zdjęć) jako sygnał wejściowy 

algorytmu. Przy wykorzystaniu funkcji falkowych oraz założeń o czasie próbkowania 

uzyskiwano różnie brzmiące sygnały akustyczne, w ścisły sposób powiązane z analizowanym 

obrazem.  

 

4.5. Charakterystyka osiągnięć naukowo – badawczych  

➢ sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor dla wszystkich publikacji: 5.007,  

➢ indeks Hirscha wg Web of Science: 3,  

➢ ilość publikacji z listy JCR: 7,  

➢ ilość publikacji punktowanych wg listy MNiSW: 13,  

➢ suma punktów MNiSW dla wszystkich publikacji: 173,  

➢ liczba monografii (autorskich): 1,  

➢ liczba monografii (współautorstwo): 4,  

➢ liczba przyznanych patentów: 2, wzorów użytkowych: 1,  

➢ udział w konferencjach: krajowych 22, międzynarodowych: 7. 

 

4.6. Podsumowanie 

Osiągnięcia naukowe dra inż. Roberta BARAŃSKIEGO, po uzyskaniu stopnia doktora 

są znaczące, a wskazane we wniosku „osiągnięcie naukowe” jest w pełni uzasadnione, 

oryginalne i pełne.  

Wyrażam przekonanie, że dr inż. Robert BARAŃSKI legitymuje się znaczącymi 

osiągnięciami naukowymi w postaci oryginalnych opracowań projektowo, konstrukcyjno, 

technologicznych oraz publikacyjnych i spełnia wymagania stawiane kandydatom do 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA 

Aktywnosc naukowo-badawcza Kandydata poza pozycjami zaliczanymi bezpośrednio do 

„osiągnięcia naukowego” obejmuje także obszar wielu innych i ważnych dokonań, które 

wyartykułowane z wniosku (zał.4) obejmują:  

➢ Habilitant jest autorem lub współautorem 13 publikacji związanych z tematem habilitacji 

z sumą punktów 173 (recenzowane czasopisma) w tym 11 po doktoracie; 

➢ publikacje niezwiązane z tematem „osiągnięcia naukowego” opracowane po uzyskaniu 

stopnia doktora: 13; 

➢ zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne, inne niż 

zwskazane wyżej: 

- miernik poziomu dźwięku (aplikacja); 

- elektrostymulator do wspomagania rehabilitacji mowy i połykania; 

- system do zarządzania piecami w procesie badawczym; 

- palestezjometr - badanie progów czucia wibracji palców rąk człowieka. 

➢ patenty - Habilitant uzyskał ochronę 2 patentów oraz 1 wzoru użytkowego, a także jest 

twórcą lub współtwórcą 3 zgłoszeń do urzędu patentowego; 

➢ monografie – jest współautorem 3 (1) opracowań z obszaru wibroakustyki; 

➢ sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor dla wszystkich publikacji po 

doktoracie wynosi 5.007. Suma punktów MNiSW dla wszystkich publikacji wg listy JCR 



wynosi 113, natomiast suma punktów uzyskanych samodzielnie wynosi 60 (obliczone 

dzieląc punktację każdej publikacji przez liczbę współautorów); 

➢ liczba cytowań publikacji wg bazy Web of Science: na dzień 09.02.2019 w bazie Web of 

Science znajduje się 7 publikacji habilitanta, a liczba cytowań tych artykułów to 15 (bez 

autocytowań 12); 

➢ indeks Hirscha wg bazy Web of Science: dla 7 publikacji znajdujących się w bazie Web 

of Science indeks Hirscha wynosi 3; 

➢ udział w projektach badawczych: 3, w tym 1 kierownik (2); 

➢ wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych: 

Habilitant brał udział w 31 konferencjach, w tym 9 międzynarodowych oraz 22 

krajowych, gdzie wygłaszał referaty których był autorem lub współautorem.  

Przedstawione aktywności stanowiące tylko wyciąg z wniosku habilitacyjnego (zał.4) 

były podstawą szeregu wyróżnień: 

- Dyplom za projekt pod nazwą Spirometr nosowo – ustny, Minister Nauki I Szkolnictwa 

Wyższego Jarosław Gowin, 2018;  

- Dyplom Ambasador Polskie Wynalazczości za sukcesy uzyskane na międzynarodowych 

targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania p.t. Spirometr nosowo-ustny, 

INTARG, 2018;  

- Złoty medal z wyróżnieniem za „Nasal and Oral Flow Analyzer”, Brussels Innova, 2016; 

- Special Awards for environmental product and services, Delegation of the Republic of 

China – Brussels Innova 2016 za „Nasal and Oral Flow Analyzer”, 2016; 

- International Innovation Award of The Polish Academy of Sciences – Institute of Genetics 

and Animal Breeding – Brussels Innova 2016 za „Nasal and Oral Flow Analyzer”, 2016; 

- Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe, 2006. 

Osiągnięcia w obszarze działalności naukowo – badawczej są istotne i wspierają 

wymiernie wniosek habilitacyjny w zakresie wskazanego „osiągnięcia naukowego”. 

 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA 

Z przedłożonej dokumentacji przewodu habilitacyjnego wynika, że dr inż. Robert 

BARAŃSKI jest aktywnym i doświadczonym już nauczycielem akademickim. 

Habilitant uczestniczył w opracowaniu programów i prowadził zajęcia dydaktyczne 

(laboratoria) dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z 4 przedmiotów: 

Diagnostyka i niezawodność, Informatyka, Diagnostyka i Monitoring w Systemach 

Konstrukcyjnych, Diagnostyka Maszyn. Był opiekunem 45: prac dyplomowych 

inżynierskich, prac dyplomowych magisterskich, prac przejściowych na Wydziale Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 

Inżynierii Biomedycznej. 

Z dużym zaangażowaniem prowadzi wiele różnych zajęć dydaktycznych dla studentow 

studiow stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestniczy w organizacji i unowocześnianiu 

metodyki nauczania i zaplecza dydaktycznego. 

Kandydat był promotorem kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich z dziedziny 

eksploatacji i wibroakustyki, a także modelowania systemow technicznych. W swej 

działalności dydaktycznej przygotował kilkunaście programów kształcenia oraz programy 

komputerowe, głównie z zakresu inteligentnych systemów inżynierskich i systemów 

wibroakustyki.  

W podsumowaniu dzialalnosci dydaktycznej należy stwierdzic, że dr inż. Robert 

BARAŃSKI jest aktywnym nauczycielem akademickim, skutecznym w przygotowaniu 

programów nauczania oraz w organizacji warsztatu badawczego i laboratoryjnego.  



Działalność organizacyjna integralnie związana z latami pracy w sferze kształcenia i 

wychowania oraz badań naukowych wyzwoliła szereg zainteresowań, inicjatyw i wręcz pasji 

organizacyjnych Kandydata. Nie ogranicza się ona tylko do działań środowiskowych i nie jest 

ukierunkowana głównie na dydaktykę w AGH, ale dotyczy wielu innych uczelni (zał.4). Dr 

inż. Robert BARAŃSKI odbył staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych - 3 

krajowe. Był także opiekunem pomocniczym w zakończonym już przewodzie doktorskim: 

Wspomaganie diagnostyki wybranych schorzeń dróg oddechowych, główny promotor: prof. dr 

hab. inż. Andrzej Zając (Politechnika Białostocka), obrona doktorska: 31.10.2018, doktorant: 

mgr Szymon Nitkiewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny.  

W tej sferze ważnymi dokonaniami są także: 

- zrelizowane ekspertyzy i inne opracowania: 13 (5);  

- udział w zespołach eksperckich - ekspert w Jednostce Certyfikującej Wyroby w Sektorze 

Kolejnictwa TÜV Rheinland Polska; 

- recenzowanie dwóch prace naukowe przedstawionych w monografiach. 

Pozostała ważna działalność organizacyjna: 

- członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od 12.2012); 

 wielokrotnie członek komisji egzaminacyjnych obron prac dyplomowych inżynierskich i 

magisterskich (pełnione funkcje: koordynator, członek lub sekretarz),  

 członek Komisji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH,   

 współorganizator dni otwartych AGH,  

 współorganizator Dni Nauki,  

 koordynator badań statutowych zadania „Tendencje rozwojowe w diagnostyce 

wibroakustycznej” (2007-2014). 

Przedstawiona skrótow informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 

naukowej i popularyzacji nauki świadczy o dużej aktywności habilitanta w tych obszarach i 

stanowi podstawę pozytywnej i wysokiej jej oceny. 

 
7. KONKLUZJA – wniosek końcowy 

 

Na postawie szczegółowej analizy przedstawionego osiągnięcia naukowego w postaci 

oryginalnego opracowania metodologii badań oryginalnej metody badawczej, działalności 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej stwierdzam, że dr inż. Robert BARAŃSKI posiada 

znaczące i oryginalne osiągnięcia, które poszerzają wiedzę, w dyscyplinie Budowa i 

Eksploatacja Maszyn. 

Dr inż. Robert BARAŃSKI prezentuje wyraźnie zarysowaną sylwetkę naukową, pełną 

osobistego, zaangażowania w uprawianym kierunku badawczym ukierunkowanym na 

zastosowania praktyczne wyników badań, jest osobowością o szerokich horyzontach 

naukowych i pełnej dojrzałości naukowej. 

Dr inż. Robert BARAŃSKI legitymuje się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w 

postaci oryginalnych opracowań projektowych, posiada także dorobek naukowy, 

potwierdzony znaczącą liczbą publikacji w czasopismach naukowych, w tym o dużej renomie 

międzynarodowej. Ponadto prowadzi działalność dydaktyczną, popularyzatorską i 

organizacyjną w zakresie związanym ze swoją dziedziną naukową. 

Podsumowując przedstawioną do recenzji rozprawę habilitacyjną oraz ocenę działalności 

i dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego stwierdzam, że dr inż. Robert 

BARAŃSKI spełnia wymagania dla uzyskania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, gdyż: 

1. przedstawiona do recenzji rozprawa habilitacyjna została oceniona pozytywnie, jest 

istotna z punktu widzenia naukowego i stanowi wymierną pozycję dokumentującą dorobek 

Autora; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


