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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

dra ini. Roberta Barartskiego

w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicalych

w dyscyplinie "Budowa i Eksploatacja Maszyn"

na podstawie osiqgnigcia naukowego

pt. "Estymacja sity zacisku w ukladzie rgka - narzgdzie,'.

Podstawa opracowania recenzji:

Zlecenie wIMIR-b.511-4/19 wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
G6miczo Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie na podstawie decyzji centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tyul6w Naukowych.

1. Informacje og6lne o Habilitancie

Dr in2. Robert Baranski przez cary okres studi6w i pracy zawodowej jest zwiqzany
z wydzialem Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii G6miczo Hutniczej im.
Stanislawa Staszica w Krakowie. stopieri magistra in2yniera uzyskal w roku zooz na
kierunku ,,Mechanika i Budowa Maszyn", specjalnosci "wibroakustyka i In2ynieria
DZwigku". Nastgpnie w latach 2002-2007 byl doktorantem, w tym okesie przez dwa lata na
ll2 etatu pracowal jako specjalista naukowo - techniczny tej uczelni. w 200g roku obronil
praca doktorsk4 pt.: ,,Falkowa funkcja przejdcia w analizie drgari ukladu narzgdzie rgczne _

rgka operatora". Promotorem pracy byl prof. dr hab. inz. wojciech Batko, natomiast
recenzentami prof. dr hab. irz. zbigniew Engel AGH oraz dr hab. inz. Marian Dobry prof.
ndzw. Politechniki Poznanskiej.

od roku 2008 pracuje jako adiunkt w Katedrze Mechaniki i wibroakustyki Akademii
G6miczo Hutniczej.

Dr inz. Robert Baranski jest osobq aktl.wnie dziarai4c4 w ramach zadari uczerni, jak
r6wniez poza niq. Pelni funkcjg redaktora technicznego w czasopidmie ,,Mechanics and
control", wydawanego przez wydawnictwo AGH. Byl odpowiedziarny jako asystent,
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a nastgpnie kierownik ds. jakoSci za funkcjonowanie akredytowanego wzorcuj4cego
Laboratorium wibroakustyki. Habilitant w okresie 2013 - 2016 byl ekspertem w Jednostce
certyfikui4cej wyroby w Sektorze Kolejnictwa TUV Rheinland polska. odbyl staze (razem g

miesigcy) w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w firmie EMSON-MAT.
Ukoficzyl ,,Studium Doskonalenia Dydaktycznego" na Wydziale Humanistycznym Akademii
G6miczo Hutniczej im. stanislawa Staszica w Krakowie oraz studia podyplomowe dla
pracownik6w naukowych ,,Menedzer Projektu Badawczo - Rozwojowego,'na WyZszej
Szkole Bankowej w Poznaniu Wydzial Zamiejscowy w Chorzowie.

Dr inz. Robert Baranski wyniki prac badawczych prezentowal na 31 konferencjach,
w tym 9 o zasiggu migdzynarodowym. Jest czlonkiem polskiego Towarzystwo Biomechaniki.

Przyczynil sig do popularyzacji nauki i sztuki poprze z orgatizacjg oSmiu wystaw
w latach 2008 - 2017 na terenie polski i Litwy.

W swoim dorobku posiada 27 zrealizowanych prac zleconych i ekspertyz na
zam6wienie instyucji zewngtrznych. Posiada dwa patenty, trzy zgloszenia patentowe oraz
wz6r uZytkowy.

Uczestniczyl w realizacji badari w ramach 5 projekt6w, w trzech jako wykonawca oraz
po jednym jako gl6wny wykonawca i kierownik projektu.

Analizujqc przedstawiony do oceny dorobek Habilitanta nalei stwierdzit, 2e wzr1sl on
po ostotnim cmtansie zawodowym. Cala dzialalnoit naukowa dra ini. Roberta Barartskiego
mieici sig z dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Elaploatacja Maszyn.

2. Dzialalno6d naukowaHabilitanta

Jako gt6wne osi4gnigcia naukowe fua inz. Roberta Barariskiego w postgpowaniu
habilitacyjnym zaprezentowane zostaly wyniki badari przedstawione w monografii pod
tytulem: ,,Estymacja sily zacisku w ukladzie rgka - narzgdzie". ponadto w6r6d publikacji
zwi4zanych z prac4 habilitacyjnq wymienionych zostalo 5 pozycji: 3 publikacje z listy JRC
(t4czny IF=1,44) oraz 2 z listy MNiSW o lqcznej liczbie punkt6w 65.

Zasadnicza czgsi pracy koncentruje sig na estymacji sily zjakq operator rgk4 oddzialuje
na narzgdzie w oparciu o rejestracjg sygnal6w elektromiograficznych migfni przedramienia.
Przyjgto nastgpuj4cy cel pracy: opracowanie metody, kt6ra z wykorzystaniem sygnal6w
elektromiograficznych umo2liwi estymacjg sity zacisku podczas pracy narzgdziami rgcznymi.

Zakres pracy obejmowal:
. dob6r optymalnego miejsca mocowania elektrod,
o dob6r najkorzystniejszych estymator6w do reprezentacji sygnal6w EMG

(z uwagi na nisk4 u2y.teczno6i nieprzetworzonych sygnal6w EMG),
o dob6r modelu regresji w celu okeslenia zale2no6ci l4cz4cej silg zacisku oraz

sygnal elektromiografi czny,
. ocena wplywu drgan na sygnal EMG,
o opracowanie metodologii pomiarowej w oparciu o autorski algorytm

i wyworzonq wlasnQ aparaturg pomiarowq.
o weryfikacja zastosowanych metod pomiarowych.
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Temat pracy uwazam za istotny z punktu widzenia bezpieczeristwa oraz komfortu
operator6w r,arzQdzi przenosz4cych drgania na uklad rgki. Habilitant uzasadnil potrzebg
prowadzenia badari, przeprowadzil analizg istniei4cych rozwi4zNl pomiaru sily zacisku
i zaproponowal autorski system pomiarowy. Przedstawione rozw.iqzanie obejmuje uklad
kondycjonuj4cy sygnal EMG, oprogramowanie do akwizycji, zarz4dzania i arralizy sygnal6w
z wykorzystaniem dowolnych zaimplementowanych estymator6w.

Habilitant podejmuje trudne wyzwanie opracowania nieinwazyjnej metody pomiarowej,
jednoczesnie niewymagai4cej ingerencji w konstrukcjg narzgdzi wibrujqcych. slusznie
dostrzega wady elektromiografii powierzchniowej, charakterystyczn4 niepowtarzalno(d
wynik6w pomiarowych. Nazbl optymistycznie traktuje przydatnoSd opracowanej
metodologii na obecnym etapie do okreslania poziomu ekspozycji czlowieka na drgania
przenoszone przez kohczyny g6me, szczeg6lnie w odniesieniu do wymagari normy pN-EN
ISo 5349-1: 2004. Rozdzial si6dmy monografii jest potwierdzeniem swiadomosci Habilitanta
potrzeby prowadzenia dalszych badan do finalnego uzyskania satysfakcjonuj4cych poziom6w
dokladnoSci pomiar6w.

Pomimo uwag, zrealizowany zakes prac nale2y uzna(, za znacz4cy wklad Autora
w rozw6j wibroakustyki poprzez opracowanie nieinwazyjnej metody umo2liwiajqcej
estymacjg sily zacisku dloni na narzgdzit podczas pracy narzgdziami rgcznymi. Szczeg6lnie
istotna jest pr6ba odejscia od tradycyjnych metod bezposredniego pomiaru sily zacisku
w kierunku metod altematywnych. Niemniej jednak wyznaczanie sil na podstawie pomiar6w
EMG powierzchniowego, ze wzglgdu na czynniki niekontrolowane oraz ograniczenia
aparaturowe bgdzie obarczone wigkszym blgdem.

Statystyka bibliometryczna dorobku dra inz. Roberta Barariskiego przedstawia sig
nastgpujqco: l4czny IF = 5,007 na podstawie zgromadzonych 7 publikacji z listy JRC (w tym
6 po uzyskaniu stopnia doktora), lqcznie 13 prac na liscie punktowanych publikacji MNisw
liczba punkt6w 173 z tego I I publikacji po doktoracie. Habilitant w swoim dorobku posiada
r6wnie2 monografig autorsk4 oraz wsp6tudzial w r ozdzialach 4 kolejnych monografii w tym 3
po doktoracie. Liczba cytowari wg. WEB of SCIENCE 15, Index Hirscha 3.

stwierdzam, 2e pod wzglgdem liczbowym dorobek publikacyjny dra ini. Roberta
Barariskiego jest skromny i pozostav,ia pewien niedosyt. uzupelnieniem, wartoiciq dodanq
jest natomidst monografia habilitacyjna, h6rq oceniam pozytywnie. podsumowujqc uwazqm,
2e dorobek po dokroracie ma tendencjg narastajqcq i spelnia leryteria niezbgdne do
wystqpieniq z wnioskiem o nadanie sropnia doktora habilitowanego nauk technicznych.

3. DzialalnoSd dydaktyczna w tym r6wniei opieka naukowa

Dr inz. Robert Baranski ukoriczyl ,,Studium Doskonalenia
Wydziale Humanistycznym Akademii G6miczo Hutniczej im.
w Krakowie.

Jest promotorem 16 prac in2ynierskich i 12 prac magisterskich zrealizowanych na
wydziale Inzynierii Mechanicznej i Robotyki oraz wydziale Elektrotechniki, Automatyki,

Dydaktycznego" na

Stanislawa Staszica
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Informatyki i Inirynierii Biomedycznej AGH. Habilitant uczestniczyl w opracowaniu
progra.mu i prowadzil zajgcia dydaktyczne (iwiczenia, laboratoria) z 19 przedmiot6w:
Informatyka, Analiza danych, Diagnostyka wibroakustyczna, Diagnostyka i monitoring
w systemach konstrukcyjnych, Diagnostyka i niezawodno6d, Diagnostyka maszyn,
Diagnostyka techniczn4 Diagnostyka, D2wigk cyfrowy, DZwigk w multimediach,
Elektrotechnika i elektronika, Ergonomia, In2ynieria oprogramowania, Napgdy elektryczne,
Napgdy maszyn, Ochrona Srodowiska przed halasem i promieniowaniem, podstawy

wibroakustyki, Wibroakustyka w technice i Srodowisku, Wibroakustyka.
Habilitant byl opiekunem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgra Szymona

Nitkiewicza pt.: Wspomaganie diagnostyki wybranych schorzeri dr6g oddechowych,
doktorant, zakoriczonym obronq na Politechnice Bialostockiej.

Dr in2. Robert Baranski aktywnie wl4cza sig w dzialania popularyzacji nauki i sztuki
(opracowal algorytm obraz - diwigk), w latach 2008 - 2017 wsp6lorganizowal osiem wystaw
na terenie polski i Litwy (Wilno, Warszawa, Gdansk, Gdynia Elbl4g , L6dL). Byl
wsp6lorganizatorem "dni otwartych" oraz "dni nauki" na AGH.

4. Dzialalno56 organizacyjna i uznanie w Srodowisku naukowym Kandydata

Dr in2. Robert Baranski w okesie 2013 - 2016 petnil funkcig eksperta w Jednostce
certyfikujqcej wyroby w sektorze Kolejnictwa TUV Rheinland polska. przymany zakes
uprawnien:

o tabor kolejowy (TSI WAG, TSI LOC&PAS) - halas i wibracje, aspekty TSI
NOI,

o nawierzchnia - halas i wibracje,
o przystanki i dworce / perony - halas i wibracje.

wyrazem zaangrtowania Habilitanta w prace organizacyjne na wydziale Inzynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH jest akty,r,rrno5i jako:

o redaklor techniczny w czasopiSmie ,,Mechanics and Control,' wydawanym przez
AGH, Wydzial Inzynierii Mechanicznej i Robotyki. Czasopismo majduje sig na
li6cie B czasopism MNiSW 9 pkt,

o czlonek komisji Studenckich K6l Naukowych pionu G6miczego AGH,
. czlonek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej (od l2.ZO12)
. koordynator, czlonek, sekretarz komisji egzaminacyjnej obron prac

dyplomowych inzynierskich i magisterskich,
wsp6lorganizowal migdzynarodowq konferenciE,,Tth Forum Acusticum 2014

Krakow", w kt6rej uczestniczfo ponad 600 naukowc6w z calego dwiata. organizacja
konferencji zostala wyr62niona nagrodq Rektora AGH I stopnia.

Habilitant w swoim dorobku, jako wsp6ltw6rca posiada presti2owe nagrody, kt6re s4
ztiqzate z oryginalnym pomyslem na spiromeh nosowo-ustny:

. Dyplom za projekt pod nazw4 Spirometr nosowo _ ustny, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego Jaroslaw Gowin. 201g.
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Opisane w tym i poprzednim punkcie osiqgnigcia nalei uznat za spelniajqce wymogi
ust@ry

Przeprowadzona analiza otrzymanej do oceny dokumentacji opisui4cej osiqgnigcia dra
in2. Roberta Barafskiego pozwala stwierdzi6, 2e dorobek po uzyskaniu doktora nauk
technicznych wzr6sl, a przedstawiony wniosek o przeprowadzenie postgpowania
habilitacyjnego jest w pelni ,'zasadniony. Monografia habilitacyjna w mojej ocenie
rekompensuje stosunkowo skomny dorobek publikacyjny oraz mal4 aktrrnosd we
wsp6lpracy migdzynarodowej. Uzyskane przez Habilitanta wyniki prac badawczych stanowi4
oryginalny wklad do rozwoju dyscypliny naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Szczeg6lowa analiza dorobku, a tak2e dokumentacja autorska potwierdzai4
ugruntowany poziom naukowy Kandydata oraz jego zdolnodci do samodzielnego
prowadzenia badari.

osi4gnigcia naukowe dra in2. Roberta Barafskiego, bgd4ce przedmiotem niniejszej
opinii, spelniajq kryteria okeslone w $16 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakesie sztuki (Dz. U. nr 65 poz.
595 ze zm., Dz. u. poz. 1852) pny ubieganiu sig o stopieri doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

w zwipku z wr )to.,a opini4 uwazam, ze omawiany dorobek dra inz. Roberta
Baranskiego moze stanowi6 podstawg do nadania stopnia doktora habilitowanego nauk
technicznych i wnoszg o dopuszczenie Habilitanta do dalszych etap6w postgpowania
habilitacyjnego.
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r Dyplom Ambasador Polskie Wynal azczoici za sukcesy uzyskane na
migdzynarodowych targach wynalazczoSci w zwiqzku z promocj4 rozwiqzaria
p.t. Spirometr nosowo-ustny, INTARG, 2018.

. Zloty medal z wyr62nieniem za ,,Nasal and Oral Flow Analyzer',, Brussels
Innova, 2016.

. Special Awards for environmental product and sewices, Delegation of the
Republic of China - Brussels Innova 2016 za,,Nasal and Oral Flow Analyzer,,,
2016.

o Intemational Innovation Award of The Polish Academy of Sciences - Institute
of Genetics and Animal Breeding - Brussels Innova 2016 za ,,Nasal and Oral
Flow Analyzer", 2016.

5. Wniosek koricowy


