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1. Imię i nazwisko 

 Phong Ba Dao 
 
 

2. Dyplomy i stopnie naukowe 
 
 Stopień naukowy: Inżynier automatyki 

Uniwersytet Nauki i Techniki w Hanoi, 
Wydział Elektrotechniki, Katedra Automatyki 
Kierunek studiów: Cybernetyka 
Praca dyplomowa zatytułowana "Design of a supervisory control system for Hanoi 
textile factory" [Projekt systemu kontroli nadzorczej w zakładzie włókienniczym w 
Hanoi] (w języku wietnamskim). 
Miejsce i rok ukończenia studiów: Hanoi (Wietnam), 2001. 

 
 Stopień naukowy: Magister inżynier (mgr inż.) w dziedzinie inżynierii 

Uniwersytet Nauki i Techniki w Hanoi, 
Wydział Elektrotechniki, Katedra Automatyki 
Kierunek studiów: Automatyka 
Specjalizacja: Oprzyrządowanie i sterowanie 
Praca magisterska zatytułowana "Fuzzy controller design for motion systems" [Projekt 
sterownika rozmytego dla układów ruchu] (w języku wietnamskim). 
Miejsce i rok ukończenia studiów: Hanoi (Wietnam), 2004. 

 
 Stopień naukowy: Doktor nauk technicznych 

Uniwersytet Twente, 
Wydział Elektrotechniki, Matematyki i Informatyki, 
Katedra Robotyki i Mechatroniki 
Dyscyplina naukowa: Automatyka 
Specjalizacja naukowa: Inteligentne sterowanie i mechatronika 
Tytuł pracy doktorskiej: "Safe-guarded multi-agent control for mechatronic systems: 
implementation framework and design patterns" [Bezpieczne strzeżone wieloagentowe 
sterowanie systemami mechatronicznymi: ramy wdrażania i wzorce projektowe] (w 
języku angielskim); ISBN 978-90-365-3148-1 
Promotor: Profesor dr inż. Job van Amerongen (Uniwersytet Twente); promotor 
pomocniczy: Docent dr inż. Theo J.A. de Vries (Uniwersytet Twente). 
Data obrony: 3 lutego 2011 
Miejsce i rok ukończenia studiów: Enschede (Holandia), 2011. 

 
 Świadectwo ukończenia kursu doskonalenia dydaktycznego 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, 2015. 
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3. Informacje o zatrudnieniu w instytucjach naukowych 
 

01.09.2001 – 30.04.2006: asystent dydaktyczny i badawczy na Wydziale Mechanicznym 
Uniwersytetu Nauki i Techniki w Hanoi, Hanoi, Wietnam. 
 
15.05.2006 – 31.01.2011: doktorant w Katedrze Robotyki i Mechatroniki, Wydział 
Elektrotechniki, Matematyki i Informatyki, Uniwersyt Twente, Enschede, Holandia. 
 
01.07.2011 – do chwili obecnej: adiunkt w Katedrze Robotyki i Mechatroniki, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska. 

 
 

4. Wskazanie osiągnięć naukowych stanowiących znaczący wkład 
autora w rozwój danej dyscypliny naukowej 

 
4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 
 
Zgodnie 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. z 2016 r., poz. 882, z 
późniejszymi zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2016 r., poz. 1311) moim osiągnięciem 
naukowym, uzyskanym po uzyskaniu stopnia doktora, stanowiącym znaczący wkład w rozwój 
mechaniki, jest monografia habilitacyjna zatytułowana: 
 

“Cointegration-Based Approach for Structural Health Monitoring: Theory and 
Applications” 

[“Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem metody kointegracji: 
teoria i zastosowania”] 

 
 
4.2. Autor, wydawnictwo, rok wydania, recenzenci 
 

Autor: Phong Ba Dao 
Wydawnictwo: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2018 
Monografia nr 339, 124 strony (ISBN 978-83-66016-44-6; ISSN 0867-6631). 
 
Recenzenci: 
Profesor dr hab. inż. Marek Krawczuk (Politechnika Gdańska) 
Profesor dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie) 

 
 
4.3. Opis celów naukowych osiągnięcia i uzyskanych wyników wraz z omówieniem 

potencjalnego rozwoju i zastosowań 
 
Monitorowanie stanu konstrukcji (ang. Structural Health Monitoring - SHM) zyskało na 
znaczeniu w odniesieniu do infrastruktur lotniczej i kosmonautycznej, inżynierii lądowej i 
mechanicznej, jak również systemów zaopatrzenia w energię i wielu innych instalacji 

 3  



przemysłowych. Jednakże powszechnie wiadomo, że jedną z największych przeszkód 
ograniczających praktyczne wdrożenie i komercyjne zastosowanie SHM w rzeczywistych 
strukturach i systemach inzynierskich poza warunkami laboratoryjnymi jest wpływ zmian 
środowiskowych i eksploatacyjnych (ang. environmental and operational variations - EOV) na 
cechy wrażliwe na uszkodzenia. EOV to wariacje wywoływane przez czynniki takie jak 
temperatura otoczenia, prędkość wiatru, wilgotność, obciążenie ruchem, prędkość operacyjna, 
masa obciążająca. Ponieważ EOV stale wpływają na układy, wszelkie pomiary reakcji układu 
mogą być zniekształcone, a w konsekwencji analizowane dane i wyodrębnione cechy 
wykorzystywane do detekcji uszkodzeń są często zakłócane przez warunki środowiskowe i 
eksploatacyjne. W konsekwencji prowadzi to do tego, że wszelkie potencjalne informacje o 
uszkodzeniach mogą być zamaskowane lub ukryte. Dlatego też jednym z najważniejszych 
problemów w SHM jest problem usuwania EOV z mierzonych danych w taki sposób, aby 
algorytmy lub metody stosowane do SHM w celu detekcji zmian w warunkach strukturalnych 
nie wywoływały alarmów, jeżeli przedmiotowa konstrukcja zmienia się z powodu zmian 
środowiskowych lub eksploatacyjnych. Proces ten określa się jako problem normalizacji 
danych. Niezawodny system SHM musi być w stanie rozróżnić zmiany spowodowane przez 
uszkodzenia od zmian spowodowanych warunkami środowiskowymi i eksploatacyjnymi 
zmieniającymi się w czasie. Ostatnio technika kointegracji - opracowana pierwotnie w 
dziedzinie makroekonomii, finansów i ekonometrii pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-
tych XX wieku - została zaadaptowana i z powodzeniem zastosowana jako niezawodne 
narzędzie do radzenia sobie z problemem zmienności eksploatacyjnej i środowiskowej w 
inżynierii procesów i monitorowaniu stanu konstrukcji. Kointegracja jest cechą wielu 
niestacjonarnych szeregów czasowych. Zasadniczo mówi się, że dwa lub więcej 
niestacjonarnych szeregów czasowych uważa się za zintegrowane, jeśli jakaś liniowa ich 
kombinacja jest stacjonarna. Główna idea zastosowania kointegracji do SHM opiera się zatem 
na koncepcji stacjonarności i niestacjonarności. W uproszczonym opisie, zmienne będące 
przedmiotem zainteresowania są skointegrowane w celu utworzenia reszty stacjonarnej, której 
stacjonarność reprezentuje stan normalny (lub nieuszkodzony). Wówczas każde odstępstwo od 
stacjonarności może wskazywać, że monitorowane procesy (lub dane uzyskane z 
monitorowanych konstrukcji) nie działają już dłużej w normalnych warunkach. Dokładniej 
rzecz ujmując, w przypadku kointegracji zmiennych z procesu lub konstrukcji, stacjonarne 
liniowe kombinacje tych zmiennych - uzyskane w procesie kointegracji - są oczyszczane ze 
wszystkich wspólnych trendów w pierwotnych danych, pozostawiając wartości resztkowe 
kointegracji równoważne długookresowym równowagom dynamicznym procesu lub 
konstrukcji. W tym przypadku wspólnymi trendami usuniętymi przez kointegrację mogą być 
warunki środowiskowe i/lub eksploatacyjne, które kierują odpowiedzią monitorowanego 
procesu lub konstrukcji, a wartość resztkowa kointegracji może być wykorzystywana jako 
wrażliwy na uszkodzenia wskaźnik do identyfikowania uszkodzeń, usterek czy problemów 
anormalnych. Od czasu swojego pierwszego zastosowania w 2009 r. do Monitorowaniu Stanu 
(CM) kointegracja jest z powodzeniem stosowana w wielu rzeczywistych zastosowaniach SHM 
w celu wyeliminowania wspólnych długoterminowych trendów spowodowanych 
zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i eksploatacyjnymi z danych SHM w taki 
sposób, aby można było w dokładny i niezawodny sposób wykryć uszkodzenia lub usterki. 
Należy wspomnieć, że istnieją dwaj liderzy w dziedzinie badań - kointegracja do SHM, tj. 
jeden na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Sheffield (Sheffield, South 
Yorkshire, Anglia) oraz jeden na Wydziale Robotyki i Mechatroniki AGH (Kraków, Polska), 
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gdzie pracuję od lipca 2011 roku. Ostatnio wiele innych grup badawczych, zwłaszcza z Chin, 
zainteresowało się zastosowaniem kointegracji do problemu SHM. 

Pomimo tego, że metoda kointegracji pokazala swój ogromny potencjał w SHM, nie istnieją 
żadne monografie na ten temat. Niniejsza monografia habilitacyjna jest pierwszym 
dokumentem napisanym w celu omówienia zarówno podstaw teoretycznych, jak i aspektu 
praktycznego zastosowania kointegracji w inżynierii w ogóle, a w SHM w szczególności. 
Główny nacisk położono na algorytmy i metody detekcji uszkodzeń bazujące na kointegracji, 
opracowane przez autora w ciągu ostatnich siedmiu lat (tj. w latach 2011-2018). Jednym z 
głównych celów niniejszej monografii jest przedstawienie, udowodnienie i ustanowienie 
wiarygodnego podejścia do analizy/przetwarzania danych - w oparciu o technikę kointegracji – 
do detekcji uszkodzeń strukturalnych i monitorowania stanu procesu w obecności 
zmieniających się warunków środowiskowych i eksploatacyjnych. Należy wspomnieć, że 
spośród około sześćdziesięciu artykułów naukowych opublikowanych do chwili obecnej na ten 
temat badawczy, do tej pory jestem wspolautorem 24 prac recenzowanych (w tym 8 artykułów 
w czasopismach ISI o wysokich wskaźnikach cytowań, 2 artykuły w czasopismach bez 
wskaźnika cytowań, ale indeksowane w Scopus, 1 rozdział książki i 13 artykułów 
konferencyjnych). Monografia ta, opracowana w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie 
zawodowe i osiągnięcia naukowe w przedmiocie badań, stanowi podstawę wniosku o 
wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Zawiera 124 strony i dzieli się na siedem rozdziałów. 

W rozdziale 1, po omówieniu wpływu zmieniających się warunków środowiskowych i 
eksploatacyjnych na SHM, wskazałem dwa główne powody, dla których podejście oparte na 
kointegracji było w ostatnich latach wykorzystywane skuteczniej i częściej przez środowisko 
badawcze i zajmujące się SHM, zamiast standardowych technik regresji i podejść statystycznej 
kontroli procesów. Następnie przedstawiłem przegląd niektórych niedawno opublikowanych 
reprezentatywnych zastosowań SHM opartych na kointegracji. Omówiłem, że zastosowania te 
można podzielić na cztery grupy lub kategorie w oparciu o scenariusze detekcji uszkodzeń (lub 
wskaźniki wrażliwe na uszkodzenia) wykorzystywane do identyfikacji uszkodzeń lub 
problemów anormalnych. 
 Grupa 1: Wykorzystanie geometrycznych cech wartości resztkowych kointegracji (np. 

amplituda międzyszczytowa wartości resztkowych, kształt wartości resztkowej, trend 
wartości resztkowej, wariancja wartości resztkowej), które mogą być sprawdzone 
wizualnie. 

 Grupa 2: Wykorzystanie wartości resztkowych kointegracji lub cech statystycznych 
opartych na wartości resztkowej w kontekście podejścia schematu sterowania. 

 Grupa 3: Wykorzystanie stacjonarnych charakterystyk statystycznych wartości 
resztkowych kointegracji. 

 Grupa 4: Inne scenariusze detekcji, takie jak: 
- w oparciu o charakterystykę wariancji falkowej wartości resztkowej kointegracji; 
- oparciu o wspólne tendencje podzielane przez zmienne kointegrowane; 
- w oparciu o matrycę współczynników kointegracji; 
- w oparciu o analizę wektorów kointegracyjnych i wartości resztkowych kointegracji. 

Pozostała część monografii jest następnie zorganizowana w dwóch częściach, z których 
pierwsza część (rozdziały 2-4) przedstawia krótkie i wystarczające wprowadzenie do teorii 
kointegracji, jak również innych istotnych pojęć, a druga część (rozdziały 5 i 6) przedstawia 
niektóre wybrane rzeczywiste zastosowania podejścia opartego na kointegracji do SHM. 

W rozdziale 2 wprowadziłem pojęcie stacjonarności i niestacjonarności szeregów 
czasowych, a następnie opisałem tzw. test pierwiastka jednostkowego, który jest używany do 
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sprawdzenia, czy szereg czasowy jest stacjonarny czy nie (innymi słowy, jest on używany do 
badania stacjonarności szeregu czasowego). Wprowadziłem również test Dickeya-Fullera (ang. 
Dickey-Fuller test - DF) i rozszerzony test Dickeya-Fullera (ang. augmented Dickey-Fuller test 
- ADF), który jest najczęściej stosowanym testem pierwiastka jednostkowego w praktyce. Po 
wstępie poświęconym stacjonarności i niestacjonarności szeregów czasowych, w rozdziale 3 
wprowadziłem pojęcie kointegracji, procedurę kointegracji Johansena, relację dwoistości 
pomiędzy kointegracją i wspólnymi trendami oraz procedurę opartą na testach statystycznych 
ADF stosowaną do ilościowego określenia stopnia stacjonarności lub niestacjonarności danych 
szeregów czasowych. Procedura kointegracji Johansena i procedura testu stacjonarności zostały 
zilustrowane na przykładzie symulacji numerycznej z wykorzystaniem fraktalnych funkcji 
cosinus Weierstrassa-Mandelbrota. 

Stosując kointegrację do SHM należy pamiętać, że wybór długości opóźnienia (lub liczby 
opóźnień) w analizie kointegracji ma mocny wpływ na wyniki detekcji uszkodzeń. Dlatego też 
bardzo ważny jest odpowiedni dobór długości opóźnienia do analizy kointegracji, a wybór ten 
polega przede wszystkim na oszacowaniu leżącego u podstaw modelu wektorowo-
autoregresyjnej (ang. vector autoregression - VAR). Aby określić model VAR, należy określić 
liczbę opóźnień, które mają być uwzględnione w modelu w sposób systematyczny, poprzez 
zastosowanie metod wyboru kolejności opóźnień. Kwestie te zostały omówione w rozdziale 4. 
Po pierwsze, wprowadziłem trzy konwencjonalne podejścia powszechnie stosowane w 
literaturze ekonometrycznej do wyboru kolejności modelu VAR. Podejścia te opierają się na 
kryteriach informacyjnych (IC), teście ilorazu wiarygodności (LR) i teście sekwencyjnego 
zmodyfikowanego ilorazu wiarygodności (SMLR). Następnie przedstawiłem nowe podejście - 
które opracowałem - do optymalnego doboru długości opóźnienia do zastosowania w analizie 
kointegracyjnej stosowanej do wykrywania uszkodzeń konstrukcji. Metoda ta opiera się na 
analizie stacjonarności danych reprezentujących stan nieuszkodzony. Główną ideą jest to, że 
wartości resztkowe kointegracji z stanu nieuszkodzonego analizowane są dla różnych wartości 
długości opóźnienia. Długość opóźnienia, która wytwarza najbardziej stacjonarną resztę, jest 
następnie włączana do procedury kointegracji stosowanej do detekcji uszkodzeń. Ta optymalna 
metoda doboru długości opóźnienia została wykorzystana w zastosowaniach SHM opartych na 
kointegracji, przedstawionych w rozdziałach 5 i 6. 

W rozdziale 5 przedstawiłem zastosowanie techniki kointegracji do SHM za pomocą dwóch 
studiów przypadku: (1) Wykrywanie uszkodzeń spowodowanych falą lambda w blachach 
aluminiowych w obecności zmian temperatury, oraz (2) wykrywanie uszkodzeń w płytach 
kompozytowych przy zastosowaniu nieliniowej akustyki przy różnych modalnych 
wzbudzeniach o niskiej częstotliwości. Trzy scenariusze wykrywania uszkodzeń (tj. oparty na 
geometrycznych cechach wartości resztkowych kointegracji, charakterystyce wariancji 
falkowej wartości resztkowych kointegracji oraz stacjonarnych parametrów statystycznych 
wartości resztkowych kointegracji) wykorzystano do detekcji uszkodzeń. Wyniki wykazały 
skuteczność podejścia opartego na kointegracji w wykrywaniu uszkodzeń konstrukcji w oparciu 
o dane SHM, na które silny wpływ wywierają warunki środowiskowe i eksploatacyjne. Dzięki 
tej metodzie możliwe jest usunięcie efektów temperaturowych z odpowiedzi fal lambda, jak 
również wpływu wzbudzenia modalnego z reakcji wibroakustycznych i dokładne wykrywanie 
uszkodzeń w obu przypadkach. 

W rozdziale 6 przedstawiłem kolejne praktyczne zastosowanie techniki kointegracji do 
monitorowania stanu i diagnostyki usterek turbin wiatrowych z wykorzystaniem kontroli 
nadzorczej i zbierania danych (ang. Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA) 
uzyskanych z układu napędowego turbiny wiatrowej w zmiennych warunkach środowiskowych 
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i eksploatacyjnych. Proces monitorowania stanu i detekcji usterek opiera się na wykorzystaniu 
wartości resztkowych kointegracji w schematach sterowania. Dwa znane problemy turbiny 
wiatrowej (nienormalny stan pracy i awaria przekładni) zostały wykorzystane do zilustrowania 
zdolności tej metody do detekcji usterki. W tym celu opracowano dwuetapową procedurę 
analizy danych opartą na kointegracji. W ramach tego badania zbadano dwa przypadki. W 
pierwszym przypadku wykorzystano sześć różnych parametrów procesowych turbiny wiatrowej 
(tj. prędkość wiatru, prędkość generatora, wytwarzaną moc, temperaturę przekładni, 
temperaturę generatora i prąd generatora), natomiast w drugim przypadku wykorzystano 
jedynie dane temperaturowe łożyska przekładni i uzwojenia generatora. W obu przypadkach 
wspólne długoterminowe trendy wywołane przez EOV wykazywały charakterystykę 
nieliniową. Wyniki pokazały, że w obu badanych przypadkach proponowana metodologia 
skutecznie monitorowała turbinę wiatrową i wiarygodnie wykrywała usterkę przekładni z 
niemal identycznymi wynikami. Potwierdza to, że dane temperaturowe przekładni i generatora 
mogą stanowić wczesne wskazanie usterek turbiny wiatrowej. Ponadto wykorzystanie 
wyłącznie danych dotyczących temperatury przekładni i generatora umożliwia zmniejszenie 
liczby czujników potrzebnych do procesu monitorowania turbiny wiatrowej, a jednocześnie 
upraszcza procedurę analizy danych opartą na kointegracji. Co więcej, proponowana metoda 
może być wykorzystywana do analizy nieliniowych trendów danych i umożliwia przejście od 
analizy pojedynczego parametru procesu do automatycznej interpretacji i analizy dużej liczby 
parametrów procesu. 

Poprzez trzy praktyczne zastosowania przedstawione w rozdziałach 5 i 6 zilustrowano, że 
algorytmy wykrywania uszkodzeń oparte na kointegracji - wykorzystujące optymalną długość 
opóźnienia wybraną za pomocą metody przedstawionej w rozdziale 4 - mogą skutecznie 
kompensować wpływ zmienności środowiskowej i eksploatacyjnej danych inżynieryjnych w 
taki sposób, że uszkodzenia lub usterki mogą być wykrywane w dokładny i niezawodny 
sposób. Należy tu wspomnieć, że we wszystkich aplikacjach - opisanych w rozdziałach 5 i 6 - 
zastosowano teorię kointegracji liniowej, która jest ściśle związana z koncepcją modeli liniowej 
korekty błędem. Wiadomo jednak, że sygnały odpowiedzi mierzone ze konstrukcji lub 
procesów inżynieryjnych często wykazują nie tylko niestacjonarność, ale także zachowanie 
nieliniowe. Co więcej, tendencje eksploatacyjne i środowiskowe są zazwyczaj uważane za 
nieliniowo związane z danymi odpowiedzi używanymi do detekcji uszkodzeń lub usterek. W 
takim przypadku konwencjonalna teoria kointegracji liniowej może nie być wystarczająca dla 
rzeczywistych zastosowań SHM, a zatem ważnym krokiem w kierunku rozszerzenia 
praktycznych zastosowań podejścia opartego na kointegracji do SHM jest opracowanie 
nieliniowych kointegracyjnych podejść do zastosowań inżynieryjnych. Ostatnio, wspólnie z 
kolegami, zbadaliśmy nowe podejście do nieliniowej kointegracji – metodę homoskedastycznej 
kointegracji nieliniowej - z zastosowaniami do systemów SHM i monitorowania stanu turbin 
wiatrowych. Jednakże nadal istnieje wiele ograniczeń tej metody, co daje pole do dokonania 
ulepszeń w przyszłości. 

W rozdziale 7 przedstawiono i omówiono streszczenie monografii wraz z ogólnymi 
wnioskami. 

Podsumowując, prace badawcze przedstawione w tej monografii - będące podstawą 
wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego - prezentujące mój wkład w naukowy 
obszar monitorowania stanu konstrukcji, obejmują: 

 monografia ta jest pierwszą próbą połączenia najnowszych badań nad opartym na 
kointegracji podejściem do problemu wykrywania uszkodzeń strukturalnych i 
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monitorowania stanu technicznego w SHM pod wpływem zróżnicowanych warunków 
środowiskowych i eksploatacyjnych. 

 monografia ta przedstawia ogólny dokument obejmujący zarówno podstawową teorię, 
jak i praktyczne zastosowania techniki kointegracji w inżynierii ogólnie, a w 
szczególności w SHM. Dokument ten może skutecznie pomóc innym badaczom w 
stosowaniu scenariuszy detekcji uszkodzeń w oparciu o kointegrację do ich własnych 
problemów związanych z SHM. 

 praca z powodzeniem wykazała, że kointegracja jest odpowiednim podejściem do 
analizy niestacjonarnych danych SHM, niezawodnym narzędziem do usuwania skutków 
środowiskowych i eksploatacyjnych z cech wrażliwych na uszkodzenia i jest doskonale 
dopasowana do potrzeb SHM. 

 dotychczasowe wyniki badań sugerują, że opracowane przez autora algorytmy detekcji 
uszkodzeń w oparciu o kointegrację mogą być wykorzystywane w strategii SHM w 
rzeczywistych systemach branż lotniczej i kosmonautycznej, budownictwa lądowego i 
budowy maszyn. 

Podsumowując, moim zdaniem praca przedstawiona w tej monografii wniosła znaczący 
wkład w rozwój technik detekcji uszkodzeń/usterek opartych na kointegracji dla potrzeb 
monitorowania stanu konstrukcji. 
 
 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 
5.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 
 
We wrześniu 1996 roku rozpocząłem studia inżynierskie (w formie pięcioletniego programu 
kształcenia1) na Wydziale Elektrotechniki Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hanoi (HUST) 
w Wietnamie. Moja praca dyplomowa zatytułowana "Projekt systemu kontroli nadzorczej w 
zakładzie włókienniczym w Hanoi" (w języku wietnamskim) została obroniona z oceną dobrą, 
a dnia 15 czerwca 2001 r. otrzymałem tytuł inżyniera w dziedzinie automatyki. Następnie, we 
wrześniu 2001 roku, rozpocząłem pracę jako asystent dydaktyczny i badawczy na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hanoi (HUST) w Wietnamie. W 
styczniu 2002 roku rozpocząłem studia magisterskie na tej samej uczelni. W grudniu 2002 r. 
wygłosiłem pierwszą w mojej karierze naukowej ustną prezentację z wykładem zatytułowanym 
"A case study on applying of PLC to control injection moulding machines" [Studium przypadku 
poświęcone zastosowaniu sterowników PLC do sterowania wtryskarkami] na 7 Krajowej 
Konferencji Mechanicznej w Hanoi w Wietnamie. Pozytywnie ukończyłem pracę magisterską 
zatytułowaną "Fuzzy controller design for motion systems" [Projekt sterownika rozmytego dla 
układów ruchu] (w języku wietnamskim). Celem pracy było opracowanie sterowników 
rozmytych i hybrydowych sterowników rozmytych PID do układów sterowania położeniowego 
z wykorzystaniem falowników i silników asynchronicznych. Główne wyniki zostały 
zaprezentowane i włączone do materiałów konferencyjnych Wspólnego Sympozjum HUST i 
Uniwersytetu Ritsumeikan dotyczącego Sensory-Motor Coordination in Robotic Manipulation 
[Koordynacja sensoryczno-motoryczna w manipulowaniu robotem], zorganizowanego w 
Kusatsu, Shiga w Japonii w marcu 2004. Dnia 27 maja 2004 r. otrzymałem tytuł magistra 

                                                 
1 Należy wspomnieć, że programy licencjackie w HUST zostały niedawno zreformowane w taki sposób, że 
obecnie w HUST stosowane są dwa główne modele nauczania, a mianowicie model "4+1" dla programów 
licencjacko- inżynierskich oraz model "4+1,5" dla programów licencjacko-magisterskich. 
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inżyniera (mgr inż.) w dziedzinie oprzyrządowania i sterowania na Uniwersytecie Nauki i 
Techniki w Hanoi. W latach 2004-2005 opublikowałem 2 referaty w czasopiśmie Journal of 
Science and Technology (wydanym przez wydawnictwo Uniwersytetu Nauki i Techniki w 
Hanoi). Ponadto w 2004 r. wygłosiłem kilka prezentacji ustnych i opublikowałem kilka 
referatów w trakcie krajowych konferencji w Wietnamie, jak również podczas 8. 
Międzynarodowej konferencji na temat technologii mechatronicznych (ICMT 2004) w Hanoi w 
Wietnamie w listopadzie 2004 r. Szczegółowy wykaz referatów konferencyjnych i prezentacji 
ustnych znajduje się w załączniku 4 (sekcja II, części D2 i H2). W dniu 30 kwietnia 2006 roku 
zakończyłem pracę na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Nauki i Techniki w Hanoi. W 
maju 2006 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Katedrze Robotyki i Mechatroniki, 
Wydział Elektrotechniki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Twente, Enschede, Holandia. 
Badania doktoranckie wykonywałem pod kierownictwem profesora Job van Amerongena 
(Uniwersytet Twente) i dr Theo J.A. de Vriesa (Uniwersytet Twente). Specjalizacja naukowa 
moich badań obejmowała dwie dyscypliny, tj. inteligentne systemy sterowania i mechatronikę. 
Na początku studiów doktoranckich uczestniczyłem w projekcie zatytułowanym "Advanced 
controllers applied to electromechanical motion systems" [Zaawansowane sterowniki 
stosowane w elektromechanicznych systemach ruchu]. Projekt koncentrował się na 
opracowaniu sterowników z modelem odniesienia (ang. model reference adaptive controllers - 
MRAC) oraz uczących się sterowników ze sprzężeniem do przodu (ang. learning feed-forward 
controllers - LFFC) dla układów mechatronicznych. Wspólnie z moimi kolegami 
przedstawiliśmy i opublikowaliśmy wyniki badań w postaci 4 referatów w trakcie 3. 
Wietnamskiej Krajowej Konferencji Mechatroniki w październiku 2006 roku oraz 8. 
Wietnamskiej Krajowej Konferencji Mechaniki w grudniu 2007 roku. Później większa część 
moich badań doktoranckich koncentrowała się na temacie badawczym "Agent-based controller 
design method for mechatronic systems" [Metoda projektowania sterownika z zastosowaniem 
agentów dla układów mechatronicznych]. Opracowałem ramy wdrożeniowe dla 
wieloagentowych systemów sterowania (ang. multi-agent control systems - MACS) o nazwie 
ramy OROMACS, które wspierają rozwój wielowątkowego MACS z deterministycznym 
zachowaniem sterowania w czasie rzeczywistym, mechanizmem komunikacji 
międzyprocesowej bezpiecznej dla wątków w czasie rzeczywistym oraz możliwością obsługi 
zdarzeń. Dzięki wykorzystaniu tych ram, projektowanie i realizacja systemu sterowania stały 
się kwestią konfiguracji i składu agentów - sterowników. Opracowałem również bezpieczną 
opartą na wzorcach metodę projektowania MACS dla układów mechatronicznych. Główne 
wyniki tej pracy zostały przedstawione na 5. sympozjum IFAC poświęconym systemom 
mechatronicznym, zorganizowanym w Cambridge, Massachusetts, USA, we wrześniu 2010 
roku. Podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Twente, w ramach wymogu walidacji 
badań eksperymentalnych, spędziłem 5 miesięcy (od czerwca 2010 r. do października 2010 r.) 
pracując w niepełnym wymiarze czasu pracy w Imotec B.V., firmie spin-off Uniwersytetu 
Twente, w celu przeprowadzenia testów eksperymentalnych z wykorzystaniem dwóch układów 
mechatronicznych. Pierwszym systemem był układ DemoLin, jednoosiowy elektro-
mechaniczny system ruchu wykorzystujący silnik liniowy o dominującej zgodności w 
przełożeniu. Drugim był układ TriPod, trzyosiowy manipulator równoległy, służący do 
testowania różnych typów zaawansowanych sterowników. Po spełnieniu wszystkich wymagań, 
dnia 3 lutego 2011 r. obroniłem przed Komisją Egzaminacyjną pracę doktorską pt. "Safe-
guarded multi-agent control for mechatronic systems: implementation framework and design 
patterns" [Zabezpieczone wieloagentowe sterowanie dla systemów mechatronicznych: ramy 
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wdrożeniowe i wzorce projektowe] i otrzymałem stopień doktora w dziedzinie automatyki na 
Uniwersytecie Twente w Enschede w Holandii. 
 
 
5.2. Po uzyskaniu stopnia doktora 
 
W lipcu 2011 r. rozpocząłem pracę jako adiunkt w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jednocześnie 
przez cztery i pół roku (lipiec 2011 r. - grudzień 2015 r.) byłem zatrudniony jako badacz 
podoktorancki w ramach projektu badawczego WELCOME nr 2010-3/2 "Universality of Non-
classical Approaches in Mechatronics – from Physics to Smart Structures" [Uniwersalność 
nieklasycznych podejść w mechatronice - od fizyki do inteligentnych konstrukcji], 
sponsorowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Innowacyjna Gospodarka, Narodowy 
Program Spójności, UE). Projektem badawczym kierował profesor Wiesław Jerzy Staszewski. 
Projekt skupiał się wokół mechatroniki oraz inteligentnych konstrukcji i materiałów. W ramach 
projektu przeprowadzono trzy główne obszary badawcze, w których byłem odpowiedzialny za 
temat badawczy "Non-classical Approaches to Condition and Health Monitoring" 
[Nieklasyczne podejścia do stanu i monitorowania stanu konstrukcji]. Podczas realizacji tego 
projektu badawczego, jak również po jego zakończeniu, aktywnie pracowałem nad badaniem i 
rozwojem opartych na kointegracji metod detekcji uszkodzeń/usterek w ramach monitorowania 
stanu konstrukcji. Należy tu podkreślić, że wniosłem znaczący wkład do tej dziedziny 
badawczej poprzez to, że do chwili obecnej przyczyniłem się do powstania około 30 procent 
wszystkich opublikowanych prac naukowych na ten temat badawczy (tj. kointegracji do SHM). 
Głównymi osiągnięciami są algorytmy i metody detekcji uszkodzeń oparte na kointegracji, 
które opracowywałem od 2011 roku, w tym: 

 Metoda detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem geometrycznych cech wartości 
resztkowych kointegracji. Metoda ta opiera się po prostu na bezpośredniej analizie i 
ocenie wartości resztkowych kointegracji z wykorzystaniem ich cech geometrycznych, 
takich jak amplituda międzyszczytowa wartości resztkowych kointegracji, kształt 
wartości resztkowych i trendy lub wariancja wartości resztkowej kointegracji, które 
można sprawdzić wizualnie. 

 Metoda detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem stacjonarnych geometrycznych cech 
wartości resztkowych kointegracji. Zasada leżąca u podstaw działania tej metody opiera 
się na tym, że zwykle dane reprezentujące nieuszkodzony (lub normalny) stan 
monitorowanej konstrukcji lub procesu są (względnie) stacjonarne. Zakłada się, że 
stacjonarność ta może być potencjalnie zmieniona lub zmniejszona przez uszkodzenie 
lub usterkę. Ponadto, różne stopnie uszkodzeń lub usterek mogą prowadzić do różnych 
charakterystyk stacjonarnych. Dlatego analiza stacjonarności wartości resztkowych 
kointegracji może być wykorzystywana do detekcji uszkodzeń i diagnostyki uszkodzeń. 
Opracowana przeze mnie metoda składa się z dwóch kroków obliczeniowych, tj. (1) 
testu kointegracji i (2) rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF). Dokładniej mówiąc, 
po zastosowaniu procedury kointegracji do analizy danych SHM, test statystyczny ADF 
jest wykorzystywany do wartości resztkowych kointegracji, a następnie obliczane są 
statystyki t ADF. Uzyskana w ten sposób statystyka t ADF - wykazująca ilościowo 
stacjonarne charakterystyki statystyczne wartości resztkowych kointegracji - może być 
wykorzystana do detekcji uszkodzeń. 

 Metoda detekcji uszkodzeń wykorzystująca techniki kointegracji i dyskretnej analizy 
falkowej. Pierwsza z nich opiera się częściowo na analizie niestacjonarnych szeregów 
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czasowych, natomiast druga przedstawia koncepcję dekompozycji wielorozdzielczej 
szeregów czasowych. Główna idea tej metody opiera się analizie stacjonarnej 
charakterystyki statystycznej wielopoziomowych wartości resztkowych kointegracji po 
dekompozycji falkowej. Opracowano trzyetapową procedurę identyfikacji uszkodzeń, tj. 
(1) analizę kointegracyjną danych SHM, (2) wielorozdzielczą dyskretną analizę falkową 
wartości resztkowych kointegracji oraz (3) test stacjonarności - przy użyciu testu 
statystycznego ADF - wielopoziomowych wartości resztkowych kointegracji po 
dekompozycji flakowej. Uzyskane w ten sposób statystyki t ADF zostały wykorzystane 
jako cechy wrażliwe na uszkodzenia w celu niezawodnej detekcji uszkodzeń. 

 Metoda detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem charakterystyki wariancji falki wartości 
resztkowych kointegracji. Metoda ta obejmuje dwa etapy obliczeniowe, tj. (1) analizę 
kointegracji i (2) przetwarzanie sygnału fraktalnego. Po pierwsze, procedura 
kointegracji jest stosowana w celu usunięcia niepożądanego efektu zmienności 
środowiskowej i/lub eksploatacyjnej z danych SHM. Następnie do analizy wartości 
resztkowych kointegracji w celu zbadania ich samopodobnego zachowania stosuje się 
fraktalną technikę przetwarzania sygnału - opartą na dyskretnej transformancie 
falkowej. Zachowanie to analizuje się przy użyciu logarytmicznych wariacji falkowych. 
Zasadniczo wartości resztkowe kointegracyjne analizowane są pod względem 
samopodobieństwa, które jest rozbite, gdy w monitorowanej konstrukcji obecne jest 
uszkodzenie. 

 Nowe podejście do optymalnego doboru długości opóźnienia do zastosowania w 
analizie kointegracyjnej stosowanej do wykrywania uszkodzeń strukturalnych. Ta 
optymalna metoda doboru długości opóźnienia została użyta w wielu zastosowaniach 
SHM opartych na kointegracji, a wyniki wykazały, że w przypadku zastosowania tej 
metody, procedura detekcji uszkodzeń daje najlepsze wyniki. 

 
 
5.3. Spis publikacji 
 
Jestem autorem lub współautorem 40 publikacji naukowych, w tym 27 publikacji po uzyskaniu 
stopnia doktora. Ze wszystkich prac: 

 1 monografia jednego autora w języku angielskim (po uzyskaniu stopnia doktora); 
 8 artykułów recenzowanych opublikowano w czasopismach ze wskaźnikiem cytowań 

na liście Journal Citation Reports (JCR) (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora); 
 2 patenty (po uzyskaniu stopnia doktora): Udzielono jednego patentu europejskiego 

(zgłoszenie nr EP14200502.4)2 (informacja o zamiarze udzielenia patentu została 
ogłoszona przez Europejski Urząd Patentowy dnia 11 grudnia 2018 r.); jeden patent 
polski (zgłoszenie nr P.410666)3 został opublikowany dnia 04 lipca 2016 r. 
(prawdopodobnie zostanie udzielony na początku 2019 r.); 

 1 rozdział książki wydanej przez Springer (po uzyskaniu stopnia doktora); 
 4 artykuły recenzowane w wietnamskich i polskich czasopismach bez wskaźnika 

cytowań i nieuwzględnione na liście JCR (2 po uzyskaniu stopnia doktora); 
 24 referaty opublikowano w materiałach z konferencji międzynarodowych i krajowych 

(13 po uzyskaniu stopnia doktora). 

                                                 
2 https://register.epo.org/application?number=EP14200502 
3 http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.410666 
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Należy wspomnieć, że spośród 27 publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora 
jestem jedynym lub pierwszym autorem 22 publikacji, a drugim autorem 4 publikacji. Należy 
również zauważyć, że wszystkie prace naukowe opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora 
mają ten sam temat co monografia habilitacyjna, tj. badania i stosowanie podejścia opartego na 
kointegracji do detekcji uszkodzeń konstrukcji i monitorowania stanu konstrukcji. 

Podsumowanie moich publikacji podano w Tabeli 1. Moje spis publikacji (po uzyskaniu 
stopnia doktora) skatalogowany w bibliotece głównej Akademii Górniczo-Hutniczej: 
https://bpp.agh.edu.pl/autor/dao-phong-ba-07152 
 
Tabela 1. Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych, jeżeli chodzi o dorobek publikacji. 

Lp. Rodzaj osiągnięcia 
Przed 

stopniem 
doktora 

Po 
stopniu 
doktora 

Razem 

1 Monografie (jeden autor, w języku angielskim) 0 1 1 

2 
Artykuły recenzowane w czasopismach ze wskaźnikiem 
cytowań na liście Journal Citation Reports (JCR) 

0 8 8 

3 

Patenty (przyznane lub opublikowane) 
Przyznano 1 patent europejski 
1 patent polski został opublikowany i prawdopodobnie 
zostanie przyznany 

0 2 2 

4 Rozdziały w książkach 0 1 1 

5 
Artykuły recenzowane w czasopismach bez wskaźnika 
cytowań 

2 2 4 

6 
Referaty w materiałach międzynarodowych i krajowych 
konferencji 

11 13 24 

Razem  13 27 40 

 
Szczegóły mojego dorobku publikacji podano w załączniku 4. 

 
 
5.4. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych zgodnie z bazą Journal 

Citation Reports (JCR) 
 
Jak wspomniano powyżej, opublikowałem 8 artykułów recenzowanych w czasopismach ze 
wskaźnikiem cytowań w bazie danych Journal Citation Reports (JCR). Artykuły te stanowią 
całkowity wskaźnik cytowań moich publikacji. Lista zawierająca nazwy czasopism wraz z 
informacjami o opublikowanych artykułach znajduje się w tabeli 2. Szczegółowa lista tych 
artykułów w czasopismach przedstawiona jest w załączniku 4 (sekcja II, część A). 

 
Tabela 2. Lista czasopism z bazy JCR wraz ze wskaźnikami cytowań (Źródło: Web of Science (WoS) z 
dnia 02.11.2018). 

Lp. Czasopismo 
Rok 

publikacji 

Wskaźnik 
cytowań wg. 

roku publikacji 

5-letni 
wskaźnik 
cytowań 

1 
Smart Materials and Structures, tom 22, nr 9, 
095002. 

2013 2.449 3.392 
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2 
Journal of Intelligent Material Systems and 
Structures, tom 25, nr 7, str. 845-857. 

2014 2.072 2.614 

3 
Mechanical Systems and Signal Processing, tom 
49, nr 1-2, str. 285-301. 

2014 2.256 4.525 

4 
Mathematical Problems in Engineering, tom 
2015, artykuł numer 978156. 

2015 0.644 1.156 

5 
Mechanical Systems and Signal Processing, tom 
75, str. 94-108. 

2016 4.116 4.525 

6 
Computer-Aided Civil and Infrastructure 
Engineering, tom 32, nr 2, str. 138-153. 

2017 5.475 4.663 

7 
Smart Materials and Structures, tom 26, nr 3, 
035012. 

2017 2.963 3.392 

8 
Renewable Energy, tom 116, część B, str. 107-
122. 

2018 4.900 4.981 

Razem  24.875 29.248 

 
Całkowity wskaźnik cytowań według bazy danych Journal Citation Reports (JCR): 

 Według roku publikacji: 24.875 
 Według 5-letniego wskaźnika cytowań: 29.248 

 
 
5.5. Ocena wszystkich publikacji (cytowania i punkty MNiSW) 
 
Tabela 3. Lista zawierająca liczbę cytowań i indeks h, zgodnie z różnymi bazami danych dorobku 
naukowego (stan na dzień 15.02.2019 r.). 

Lp. Baza danych Liczba cytowań 
Liczba cytowań (bez 

samo-cytowania) 
Wskaźnik h 

1 
Web of Science™ Core Collection 

Moje ResearcherID: C-4550-20174 
74 46 4 

2 
Scopus 

Moje Scopus ID: 557566018005 
142 82 6 

3 Google Scholar Citations6 181 - 8 

 
Tabela 4. Lista wszystkich publikacji, które uzyskały punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW). 

Lp. Publikacje 
Rok 

publikacji 
Punkty MNiSW wg. 

roku publikacji 

1 Smart Materials and Structures, tom 22, nr 9, 095002. 2013 40 

2 
Proc. SPIE 8695, Health Monitoring of Structural and 
Biological Systems 2013, 86952D. 

2013 10 

3 Key Engineering Materials, tom 569–570, str. 908-915. 2013 10 

                                                 
4 https://www.researcherid.com/rid/C-4550-2017 
5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55756601800 
6 https://scholar.google.co.uk/citations?user=dvTVPJ0AAAAJ&hl=en 
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4 Diagnostyka, tom 14, nr 3, str. 61-67. 2013 7 

5 
Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 
tom 25, nr 7, str. 845-857. 

2014 35 

6 
Mechanical Systems and Signal Processing, tom 49, nr 
1-2, str. 285-301. 

2014 40 

7 
Mathematical Problems in Engineering, tom 2015, 
artykuł numer 978156. 

2015 20 

8 
Mechanical Systems and Signal Processing, tom 75, str. 
94-108. 

2016 45 

9 Vibrations in Physical Systems, tom 27, str. 13-24. 2016 5 

10 Patent europejski, numer zgłoszenia: EP14200502.4. 2016 2 

11 Patent polski, numer zgłoszenia: P.410666. 2016 2 

12 
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 
tom 32, nr 2, str. 138-153. 

2017 45 

13 Smart Materials and Structures, tom 26, nr 3, 035012. 2017 40 

14 Renewable Energy, tom 116, część B, str. 107-122. 2018 30 

15 Diagnostyka, tom 19, nr 1, str. 63-71. 2018 11 

16 
Applied Condition Monitoring, tom 9, rozdział 21, str. 
223-233, Springer, Cham. 

2018 15 

17 
Rozprawy Monografie, Wydawnictwa AGH, ISSN 
0867-6631, nr 339, s. 124, ISBN 978-83-66016-44-6. 

2018 25 

Razem  382 

 
Łączna liczba punktów przyznanych za wszystkie publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia 

doktora przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynosi 382. 
 
 
5.6. Wykłady zaproszone 
 
Wygłosiłem 3 następujące zaproszone wykłady: 

1. Zaproszony wykład zatytułowany "Cointegration-Based Approach to Structural Damage 
Detection under the Effects of Environmental and Operational Variations" [Podejście 
oparte na konitegracji do detekcji uszkodzeń konstrukcji pod wpływem zmian 
środowiskowych i eksploatacyjnych], wygłoszony dnia 5 lutego 2015 r. w Katedrze 
Inżynierii Mechanicznej Narodowego Instytutu Nauk Stosowanych (INSA de Lyon), 
Uniwersytetu w Lyonie (Francja). 

2. Zaproszony wykład zatytułowany "Homoscedastic Nonlinear Cointegration for 
Structural Health Monitoring" [Homoskedastyczna kointegracja nieliniowa do 
monitorowania stanu konstrukcji] wygłoszony na Międzynarodowym Spotkaniu 
Projektu WELCOME (na zaproszenie) na temat "Universality of Nonclassical 
Approaches in Mechatronics" [Uniwersalność nieklasycznych podejść w mechatronice], 
zorganizowanym w Krakowie (Polska) w dniach 27-28 kwietnia 2015 roku. Należy 
zauważyć, że do wygłoszenia wykładów zaproszono wyłącznie wybranych członków 
zespołu i ekspertów z zagranicy. 
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3. Zaproszony wykład zatytułowany "Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Wind 
Turbines Using Cointegration Analysis of SCADA Data" [Monitoring stanu i 
diagnostyka usterek turbin wiatrowych z wykorzystaniem analizy kointegracyjnej 
danych SCADA], wygłoszony podczas 6. Wspólnego Sympozjum AGH-HU, 
zorganizowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Polska) w dniach 14-
16 maja 2018 r. 

 
 
5.7. Nagrody i wyróżnienia 
 
Otrzymałem Nagrodę Zespołową Rektora AGH (trzeciego stopnia) za osiągnięcia naukowe w 
2018 r. 
 
 
5.8. Zagraniczne wizyty badawcze 
 
Odwiedziłem Laboratorium Wibracji i Akustyki (LVA) Katedry Inżynierii Mechanicznej 
Narodowego Instytutu Nauk Stosowanych (INSA de Lyon) Uniwersytetu w Lyonie, Lyon 
(Francja) od 14 stycznia 2015 r. do 9 lutego 2015 r. (około 4 tygodnie). Głównym celem tej 
podróży było przeprowadzenie wspólnych badań na temat "Cointegration and its applications 
for the analysis of cyclostationary signals" [Kointegracja i jej zastosowania do analizy 
sygnałów cyklostationarnych]. 
 
 
5.9. Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych 
 
Przed uzyskaniem stopnia doktora wygłosiłem 11 prezentacji ustnych na 8 międzynarodowych 
i krajowych konferencjach naukowych (3 z nich miały charakter międzynarodowy). 

Po uzyskaniu stopnia doktora wygłosiłem 12 prezentacji ustnych na 11 międzynarodowych 
i krajowych konferencjach naukowych (10 z nich miało charakter międzynarodowy). 

Łącznie wygłosiłem 23 prezentacje ustne na 19 międzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych, które zostały podsumowane w Tabeli 5. 

 
Tabela 5. Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych, jeżeli chodzi o prezentacje ustne na 
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 

Lp. Rodzaj osiągnięcia 
Przed stopniem 

doktora 
Po stopniu 

doktora 
Razem 

1 Prezentacje ustne 11 12 23 

2 Międzynarodowe konferencje naukowe 3 10 13 

3 Krajowe konferencje naukowe 5 1 6 

 

Szczegółowa lista tych prezentacji ustnych znajduje się w załączniku 4 (sekcja II, część H). 
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6. Działalność akademicka, w tym osiągnięcia dydaktyczne, współpraca 
badawcza i popularyzacja nauki 

 
6.1. Działalność dydaktyczna 
 
Od 2011 roku prowadziłem kilka kursów dla studentów (studia dzienne) zarówno na studiach 
pierwszego jak i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR). 
Wszystkie kursy prowadzone są w języku angielskim. Mój wymiar zajęć dydaktycznych 
wynosi około 300-400 godzin rocznie (mój wymagany roczny wymiar dydaktyczny wynosi 240 
godzin). Poniżej znajduje się lista tych kursów. 

1. Studia pierwszego stopnia (kierunek studiów: Mechatronika z językiem angielskim jako 
językiem wykładowym). 

 Kontrola systemów mechatronicznych (zajęcia laboratoryjne) dla studentów piątego 
roku studiów w latach akademickich 2011-2012 i 2012-2013. 

 Teoria kontroli (wykłady, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia) dla studentów II roku 
studiów od roku akademickiego 2013-2014 do chwili obecnej. 

 Przetwarzanie sygnału i identyfikacja w sterowaniu urządzeń mechatronicznych (zajęcia 
laboratoryjne) dla studentów piątego roku studiów w roku akademickim 2018-2019. 

2. Studia drugiego stopnia (kierunek studiów: Mechatronika z językiem angielskim jako 
językiem wykładowym; specjalizacja. Projekt mechatroniczny). 

 Identyfikacja układu mechatronicznego (zajęcia laboratoryjne i projektowe) dla 
studentów IV roku studiów przez 4 lata (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2018-
2019). 

 Układy mechatroniczne (zajęcia projektowe) dla studentów V roku studiów przez 5 lata 
(2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). 

Od 2013 roku jestem nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot Teoria kontroli; jestem 
autorem programu nauczania tego przedmiotu; prowadzę wszystkie wykłady i wszystkie zajęcia 
laboratoryjne i ćwiczenia z tego przedmiotu. Opracowałem również materiały dydaktyczne dla 
zajęć laboratoryjnych i projektowych z zakresu identyfikacji układu mechatronicznego. 

Kursy doskonalenia dydaktycznego 
We wrześniu 2015 r. otrzymałem świadectwo ukończenia kursu doskonalenia 

dydaktycznego organizowanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Od 27 listopada 2018 r. biorę udział w szkoleniu "Workshops in the use of specialized 

English" - [Warsztaty w zakresie posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim] w 
ramach projektu POWER 3.57. Kurs obejmuje 52 godziny seminariów i indywidualnych 
hospitacji – rozłożonych na 3 semestry (2 semestry seminariów + 1 semestr indywidualnych 
hospitacji prowadzonych przez uczestników warsztatów). Kurs jest organizowany i 
prowadzony przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej (SJO AGH). 
Program nauczania obejmuje następujące tematy: nauka słownictwa specjalistycznego, 
przygotowanie i prowadzenie prezentacji wykładowych, prowadzenie seminariów i egzaminów 
ustnych, przygotowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych. 
 
 
 

                                                 
7 http://www.power3.5.agh.edu.pl/ 
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6.2. Pomoc naukowa dla studentów jako promotor naukowy 
 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 
W czasie, gdy byłem doktorantem na Wydziale Robotyki i Mechatroniki Uniwersytetu 

Twente w Enschede w Holandii, byłem współpromotorem kilku studentów w różnego rodzaju 
projektach. 

 Alejandro Bustani, Projekt Indywidualny zatytułowany "Towards an integrated 
development environment for multi-agent controllers" [W kierunku zintegrowanego 
środowiska rozwojowego dla sterowników wieloagentowych], ukończony w czerwcu 
2008 r. 

 Iker Rezola Exteberria, projekt magisterski zatytułowany "Learning multi-agent control 
with OROCOS" [Uczące się wieloagentowe sterowanie z OROCOS], ukończony w 
styczniu 2009 r. 

 Zafer Bozlak, projekt przeddoktorancki zatytułowany "Co-simulation of an Orocos-
based controller and a 20-sim plant" [Kosymulacja sterownika bazującego na Orcos 
oraz zakładu 20-sim], ukończony w maju 2009 r. 

 Tadele S. Tadele, praca Projekt Indywidualny zatytułowana "Development of 
OROMACS browser" [Rozwój przeglądarki OROMACS], ukończona w listopadzie 
2009 r. 

 Bas Burgers, projekt magisterski zatytułowany "Automated IO access with CoE in 
OROCOS" [Zautomatyzowany dostęp IO z CoE w OROCOS], ukończony w lipcu 2010 
r. 

 Zafer Bozlak, projekt magisterski zatytułowany "Editor and code generation for 
OROMACS" [Edytor i generacja kodu dla OROMACS], ukończony w sierpniu 2010 r. 

 Tadele S. Tadele, projekt magisterski zatytułowany "Case study for CAN-based 
embedded distributed control: Re-design of a measurement drum calibration system" 
[Studium przypadku dla wbudowanego rozproszonego systemu sterowania opartego na 
CAN: przeprojektowanie systemu kalibracji bębna pomiarowego], zrealizowany w 
sierpniu 2010 r. 

Po uzyskaniu stopnia doktora 
Byłem współpromotorem dwóch studentów piszących swoje prace magisterskie. 
 Konrad Zolna, praca magisterska zatytułowana "Homoscedastic non-linear cointegration 

in engineering applications" [Homoscedastyczna kointegracja nieliniowa w 
zastosowaniach inżynierskich], ukończona w październiku 2014 r. 

 Marek Fortuna, praca magisterska zatytułowana "Cointegration and fractal signal 
processing for structural damage detection" [Kointegracja i przetwarzanie sygnału 
fraktalnego do detekcji uszkodzeń konstrukcji], ukończona w październiku 2018 r. 

 
 
6.3. Współpraca badawcza 
 

Współpraca międzynarodowa 
Aktywnie współpracowałem z grupą badawczą kierowaną przez profesora Francesco 

Aymericha (Katedra Inżynierii Mechanicznej, Chemicznej i Materiałowej Uniwersytetu w 
Cagliari, Cagliari, Włochy). Z powodzeniem przygotowaliśmy wspólną publikację. Wspólnie 
opublikowaliśmy 1 artykuł w czasopiśmie zatytułowany "Impact damage detection in smart 
composites using nonlinear acousticics - cointegration analysis for removal of undesired load 
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effect" [Wykrywanie uszkodzeń udarowych w inteligentnych kompozytach przy użyciu 
akustyki nieliniowej - analiza kointegracyjna w celu usunięcia niepożądanego efektu 
obciążenia] w Smart Materials and Structures oraz 2 referaty konferencyjne. 

Ponadto współpracowałem z Laboratorium Drgań i Akustyki (LVA) kierowanym przez 
profesora Jeromea Antoniego (Katedra Inżynierii Mechanicznej, INSA de Lyon, Uniwersytet w 
Lyonie, Francja). Odwiedziłem laboratorium od 14 stycznia 2015 r. do 9 lutego 2015 r. (około 
4 tygodnie) w celu przeprowadzenia wspólnych badań na temat "Cointegration and its 
applications for the analysis of cyclostationary signals" [Kointegracja i jej zastosowania do 
analizy sygnałów cyklostacjonarnych]. W dniu 5 lutego 2015 r. wygłosiłem zaproszony wykład 
zatytułowany "Cointegration-based approach to structural damage detection under the effects of 
environmental and operational variations" [Podejście oparte na kointegracji do detekcji 
uszkodzeń konstrukcji pod wpływem zmian środowiskowych i eksploatacyjnych]. 

Współpraca zewnętrzna 
Z sukcesem współpracowałem z dr Konradem Zolną, doktorantem w Instytucie Matematyki 

(Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska). Wspólnie przygotowaliśmy publikację z 
doskonałym wynikiem. Wspólnie opublikowaliśmy 2 artykuły w czasopismach (jeden w 
zakresie systemów mechanicznych i przetwarzania sygnałów oraz jeden dotyczący problemów 
matematycznych w inżynierii) oraz 1 referat konferencyjny. Wspólnie z profesorem 
Wiesławem J. Staszewskim jesteśmy również współtwórcami 2 patentów, tj. 1 patentu 
europejskiego (zgłoszenie nr EP14200502.4) i 1 patentu polskiego (zgłoszenie nr P.410666). 
Obecnie przyznano patent europejski (komunikat o zamiarze przyznania patentu został 
ogłoszony 11 grudnia 2018 r.). Polski patent został opublikowany w dniu 4 lipca 2016 r. i 
prawdopodobie zostanie przyznany na początku 2019 r. 
 
 
6.4. Udział w projektach badawczych i ostatnie wnioski o granty 
 
Aktywnie uczestniczyłem w dwóch następujących projektach badawczych: 

1. Projekt badawczy WELCOME nr -2015-3/2 "Universality of Non-classical Approaches 
in Mechatronics – from Physics to Smart Structures" [Uniwersalność nieklasycznych 
podejść w mechatronice - od fizyki do inteligentnych konstrukcji], sponsorowanego 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Innowacyjna Gospodarka, Narodowy Program 
Spójności, UE). Projekt badawczy był prowadzony przez prof. Wiesława Jerzego 
Staszewskiego i dotyczył zagadnień mechatroniki oraz inteligentnych konstrukcji i 
materiałów. W ramach tego projektu zatrudniono 3 badaczy ze stopniem doktora, 5 
doktorantów i 18 magistrantów. Wszyscy kandydaci zostali wyłonieni w drodze 
konkursów otwartych. Byłem jednym z trzech badaczy ze stopniem doktora. Projekt 
badał trzy główne obszary badawcze, w których byłem odpowiedzialny za temat 
badawczy "Non-classical Approaches to Condition and Health Monitoring" 
[Nieklasyczne podejścia do stanu i monitorowania stanu konstrukcji]. 

2. Projekt badawczy nr PBS3/B6/21/2015, "Opracowanie modelu eksperymentalnego 
systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy 
dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych", finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (CBR), 
2015-2017 Projektem badawczym kierował prof. Tomasz Barszcz (Akademia Górniczo-
Hutnicza). W ramach tego projektu opracowałem nowatorską metodę monitorowania 
stanu i wykrywania usterek turbin wiatrowych, opartą na analizie kointegracyjnej 
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kontroli nadzorczej i zbierania danych (SCADA). Metoda ta została pozytywnie 
zwalidowana przy użyciu danych SCADA uzyskanych z układu napędowego turbiny 
wiatrowej o mocy nominalnej 2 MW w zmiennych warunkach środowiskowych i 
eksploatacyjnych. Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w pracy w 
renomowanym czasopiśmie Renewable Energy w lutym 2018 roku. 

Ostatnio, we wrześniu 2018, złożyłem wniosek projektu badawczego SONATA BIS nr 
2018/30/E/ST7/00803 zatytułowany "Cyclostationary and Nonlinear Cointegration for 
Structural Health Monitoring" - [Cyklostacjonarność i Nieliniowa Kointegracja w 
Monitorowaniu Stanu Konstrukcji] do Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu 
finansowania SONATA BIS 8. Jestem liderem projektu (głównym wykonawcą) tego wniosku. 
 
 
6.5. Działalność recenzencka 
 
Jestem recenzentem dla 11 międzynarodowych recenzowanych czasopism naukowych. 
Wykonałem 25 recenzje dla tych czasopism, tj.: 

 zrecenzowałem 9 artykułów dla Smart Materials and Structures (IF2017 = 2.963). 
 zrecenzowałem 3 artykuły dla IEEE Transactions on Industrial Electronics (IF2017 = 

7.05). 
 zrecenzowałem 2 artykuły dla Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 

Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (IF2017 = 0.996). 
 zrecenzowałem 2 artykuły dla Nondestructive Testing and Evaluation (IF2017 = 1.957). 
 zrecenzowałem 2 artykuły dla Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 

(CiteScore2017 = 0.59). 
 zrecenzowałem 2 artykuły dla Electronics (IF2017 = 2.110). 
 zrecenzowałem 1 artykuł dla Applied Energy (IF2017 = 7.900). 
 zrecenzowałem 1 artykuł dla Energies (IF2017 = 2.676). 
 zrecenzowałem 1 artykuł dla Mechanical Systems and Signal Processing (IF2017 = 

4.370). 
 zrecenzowałem 1 artykuł dla Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 

(IF2017 = 2.122). 
 zrecenzowałem 1 artykuł dla Journal of Mechanical Engineering Science (IF2016 = 

1.015). 
Zrecenzowałem również artykuł na 16. Europejską Konferencję Sterowania (ECC18) 

zorganizowaną w Limassol na Cyprze. 
Łącznie zrecenzowałem 26 referatów naukowych. 
Korzystam z Publons, aby jako recenzent prowadzić zwalidowany rejestr wypowiedzi. 
Link do mojego profilu Publons: 
https://publons.com/researcher/1354950/phong-ba-dao 

 
 
6.6. Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych 
 
Byłem członkiem lokalnego komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 
poświęconej konstrukcjom i technologiom adaptacyjnym 28th International Conference on 
Adaptive Structures and Technologies (ICAST 2017), która odbyła się w Krakowie (Polska) w 
dniach 8-11 października 2017 roku. Lokalny komitet organizacyjny ICAST 2017 składał się z 
następujących członków: Profesor Wiesław Staszewski (przewodniczący), Profesor Tadeusz 
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