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Opinia o dorobku naukowym dr. inż. Phonga Ba Dao
pt. „Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem metody kointegracji:

teoria i zastosowania “
(ang. Cointegration-based approach for structural health monitoring: theory and applications)

Opinia została opracowana napodstawie decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, na zlecenie Dziekana
Wydziału Inzy'nierii Mechanicznej i Robotyki AGH z dn. 2 lipca 2019 r. (pismo WIMiR-b.5II-5/19).

1. Przedstawienie sylwetki naukowej habilitanta

Habilitant ukończył Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu Nauki i Techniki w Hanoi, na kierunku
cybernetyka, w roku 2001. Uzyskał dyplom magistra inzy'niera w dziedzinie inzy'nierii na tymże
wydziale w roku 2004. Dyplom doktora nauk technicznych uzyskał w Holandii, na Wydziale
Elektrotechniki, Matematyki i Informatyki w roku 2011. Tytuł rozprawy doktorskiej to „Safe—guarded
multi—agent control for mechatronic systems: implementation framework and design patterns”.
Kandydat ukończył też kurs doskonalenia dydaktycznego w Akademi Go'miczo-Hutniczych
w Krakowie w 2015 r.

Kariera zawodowa Habilitanta to stanowisko asystenta dydaktycznego i badawczego na Wydziale
Mechanicznym Uniwersytetu Nauki i Techniki w Hanoi w latach 2001-2006, pozycja doktoranta
w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Wydziału Elektrotechniki, Matematyki Informatyki uniwersytetu
w Enschede w Holandii w latach 2006-2011, a od roku 2011 adiunkta w Katedrze Robotyki
i Mechatroniki Wydziału Inzy'nierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

2. Ocena osiągnięcia naukowego (monografii habilitacyjnej)

Habilitant przedstawił do zaopiniowania monografię habilitacyjną pt. „Monitorowanie stanu
technicznego konstrukcji z wykorzystaniem metody kointegracji: teoria i zastosowania“ (ang.
Cointegration-based approach for structural health monitoring: theory and applications), wydanej
nakładem Wydawnictwa AGH w roku 2018. Monografia liczy 124 strony, w tym ponad 100 stron
treści oraz 11 stron obszernego spisu literatury. Tematyką monografii jest ocena stanu technicznego
konstrukcji (SHM). Zagadnienie w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy
i inżynierów.



Istotnym problemem w ocenie stanu konstrukcji jest konieczność usuwania wpływów otoczenia

2 rejestrowanych danych w taki sposób, aby algorytmy lub metody stosowane do oceny zmian

i wykrywania uszkodzeń nie sygnalizowały nadmiemie ostrzeżeń, jeżeli cechy konstrukcji zmieniają

się nie z powodu uszkodzenia, a z powodu zmian środowiskowych lub przewidywanych zmian

eksploatacyjnych. Niezawodny system musi rozróżniać zmiany spowodowane uszkodzeniami od

zmian wywołanych warunkami środowiskowymi i eksploatacyjnymi, zmieniającymi się w czasie.

Technika kointegracji, wywodząca się z analizy sygnałów, a stosowana z sukcesem w dziedzinie
makroekonomii, finansów i ekonometrii, została zaadaptowana i skutecznie zastosowana jako

narzędzie do radzenia sobie z problemem zmienności eksploatacyjnej i środowiskowej w inzy'nierii
procesów i monitorowaniu stanu konstrukcji.

Kointegracja jest cechą wielu niestacjonamych procesów czasowych. W tym przypadku wspólnymi
trendami dającymi się usuwać przez kointegrację mogą być warunki środowiskowe lub
eksploatacyjne. Dominują one w odpowiedzi monitorowanego procesu lub konstrukcji, a wartość
resztkowa kointegracj i może być wykorzystywana jako wskaźnik do identyfikowania uszkodzeń. Jest
on bardziej podatny na wpływy uszkodzeń, niż sygnał pierwotny.

Rejestrowane zmienne są korelowane w celu uzyskania reszty stacjonamej. Stacjonamość odpowiada
stanowi nieuszkodzonemu. Każde odstępstwo od stacjonamości może wskazywać odstępstwa od
normalnych warunków pracy. W przypadku zastosowania metody kointegracji zarejestrowanych
sygnałów, odpowiedzi są oczyszczane ze wszystkich wspólnych trendów w zestawach pierwotnych
danych, pozostawiając wartości resztkowe kointegracji, podlegające następnie ocenie tradycyjnymi
metodami.

Dotąd nie istniały monografie na powyższy temat. Stosowano pewne metody filtracji sygnałów,
oparte na doświadczeniu, lecz nie było całościowej próby ujęcia oddziaływania długookresowych
trendów. Monografia habilitacyjna jest pierwszą rozprawą omawiającą całościowo zarówno podstawy
teoretyczne, jak i aspekty praktycznego zastosowania kointegracji w szeroko pojmowanych
problemach inzy'nierii, a w szczególności w ocenie stanu konstrukcji. Główny nacisk położono w niej
na algorytmy i metody detekcji uszkodzeń, opracowane i zbadane przez Autora w latach 2011-2018.
Autor monografii postawił sobie za cel przedstawienie założeń, udowodnienie pewnych tez
i opracowanie wiarygodnego podejścia do analizy danych, prowadzonej metodą kointegracji, w celu
skutecznej detekcji uszkodzeń i monitorowania stanu procesów, w obecności zmieniających się
warunków środowiskowych i eksploatacyjnych.

Monografia napisana jest w języku angielskim. Podzielona jest na 7 rozdziałów. Zamieszczono też
186 pozycji literatury, odnoszących się oddzielnie do każdego rozdziału.

W rozdziale pierwszym podano tło literaturowe i uzasadniono cel podjęcia badań. Omówiono wpływ
warunków środowiskowych i eksploatacyjnych na ocenę stanu konstrukcji. Podano powody
wykorzystania metod kointegracji przez środowisko naukowe zajmujące się SHM. Przytoczono
przykłady zastosowań metod opartych na kointegracji, opracowanych i opublikowanych ostatnio
w literaturze. Habilitant zdaje sobie sprawę z dużej liczby metod obecnie stosowanych praktycznie
przy ocenie stanu technicznego konstrukcji oraz z ich wad i zalet. Różnorodność podejść wynika
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z braku uniwersalnego. skutecznego narzędzia badań. Jednak wszystkie metody mają jedną wspólną
wadę: sygnały poddawane obróbce są zaburzone przez długookresowe wpływy, mogące zdominować

obraz krótkookresowych zmian, charakterystycznych przy uszkodzeniach. Ten faktjest akcentowany
w rozdziale l i wchodzi w skład głównej tezy pracy.

W rozdziale 2 wprowadzono znane pojęcia stacjonarnos'ci i niestacjonamości szeregów czasowych,
a następnie opisano tzw. test pierwiastka jednostkowego, który jest uzyw'any badania stacjonamości
szeregu czasowego. Habilitant, w celach poglądowych, w tej części dokonał pewnych myślowych
skrótów, które mogą być stosowane w ekonometrii, lecz powinno się ich unikać w naukach ścisłych,
w szczególności w rozprawach naukowych. Kandydat analizuje jedynie wynikowe sygnały, bez
uwzględnienia głównych cech ich źródła. Warto byłoby nawiązać do falowego, oscylacyjnego
charakteru sygnału w naturalny sposób zaburzonego przez odbicia, tłumienie, czy też generowanie
szybkozmiennych procesów na skutek nieciągłości w opisujących zjawiska równaniach
różniczkowych.

W rozdziale 3 zdefiniowano matematycznie pojęcie kointegracji, przedstawiono procedurę
kointegracji Johansena, relację dwoistości pomiędzy kointegracją i wspólnymi trendami oraz
procedurę opartą na testach statystycznych, stosowaną do ilościowego określenia stopnia
stacjonamości lub niestacjonamości szeregów czasowych. Procedury te zostały zilustrowane
przykładami symulacji numerycznych z wykorzystaniem fraktalnych funkcji Weierstrassa-
Mandelbrota. Rozdział ten niesie znany z literatury materiał.

W rozdziale 4 wprowadzono trzy konwencjonalne podejścia, powszechnie stosowane w literaturze
ekonometrycznej do wyboru kolejności modelu autoregresyjnego. Podejścia te opierają się na
kryteriach informacyjnych, teście ilorazu wiarygodności i teście sekwencyjnego zmodyfikowanego
ilorazu wiarygodności. Dalej przedstawiono nowe podejście do optymalnego doboru długości
opóźnienia, do zastosowania w analizie kointegracyjnej. Główną ideą jest to, że wartości resztkowe
kointegracji ze stanu nieuszkodzonego analizowane są przy różnych wartościach długości opóźnienia.
Długość opóźnienia, która daje najbardziej stacjonamą resztę, jest następnie włączana do procedury
kointegracji stosowanej do detekcji uszkodzeń. Ta optymalna metoda doboru długości opóźnienia
została przedstawiona w rozdziałach następnych.

W rozdziale 5 pokazano zastosowanie techniki kointegracji do SHM w dwo'ch zadaniach: wykrywania
uszkodzeń w blachach aluminiowych, opartego na falach Lamba, w obecności zmian temperatury,
oraz wykrywanie uszkodzeń w płytach kompozytowych przy zastosowaniu nieliniowej akustyki przy
różnych modalnych wzbudzeniach o niskiej częstotliwości.

W rozdziale 6 przedstawiono kolejne praktyczne zastosowania techniki kointegracji do
monitorowania stanu i diagnostyki uszkodzeń turbin wiatrowych, z wykorzystaniem kontroli
nadzorczej i zbierania danych uzyskanych z układu napędowego turbiny wiatrowej w zmiennych
warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych.

Przy tej okazji nasuwa się wątpliwość. Znane w dziedzinie przetwarzania sygnałów pojęcia i techniki
zostały w swoim czasie z dużym uproszczeniem przeniesione do ekonometrii nie po to, by teraz
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wrócić w jeszcze bardziej okrojonej postaci i ponownie być wykorzystanymi do analizy sygnałów
pochodzących od konstrukcji. Oczekuje się udoskonalenia metod analizy sygnału przez
wykorzystanie i rozwój tych właściwych w inżynierii mechanicznej, a nie przyjęcia wariantu
odfiltrowanego przez ekonomistów z całej puli metod.

Niewątpliwą zaletą pracy Habilitanta jest ocena stosowanych w analizie sygnałów technik i przyjęcie
do dalszych badań tych, które sprawdziły się już w życiu w innych dziedzinach. Czy jednak
dynamiczne odpowiedzi konstrukcji wywołane złożonymi procesami mechaniki lub zjawiskami
mocno nieliniowymi, jak np. rezonanse, jednostronny kontakt, tarcie różnego typu, można porównać
do procesów ekonomicznych, gdzie z konieczności dokonuje się oceny bardzo wybiórczo?

Z pewnością cenne byłyby porównania zaproponowanej metody kointegracji sygnałów z innymi
stosowanymi technikami, jak np. bezpośrednie uzy'cie odpowiedniego filtrowania sygnałów, samo
zastosowania technik falkowych, ocena generowanych fal powierzchniowych itd. Brakuje wniosków,
jaki rodzaj sygnałów można poddawać skutecznie analizie proponowaną metodą kointegracji.
Częściowo uzupełnia ten brak rozdział 5, w szczególności 5.2.4, gdzie poddaje się obróbce
zarejestrowane eksperymentalnie fale Lamba. Brakuje dyskusji, jaka jest wrażliwość metody opartej
na kointeorgacji w odniesieniu do metod klasycznych. Taka ocena powinna odnosić się nie do
testowych, regularnych obiektów, a do obiektów choćby o nieregulamym kształcie, zawierających
nieznane uprzednio uszkodzenia.

Podsumowując tematykę ujętą w monografii habilitacyjnej, nalezy' stwierdzić, że:

- monografia ta jest pierwszą próbą połączenia najnowszych badań związanych z opartym na

kointegracji podejściem do problemu wykrywania uszkodzeń strukturalnych i monitorowania stanu
technicznego w SHM pod wpływem zróżnicowanych warunków środowiskowych i eksploatacyjnych,

- 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 wyborze scenariuszy detekcji uszkodzeń

z wykorzystaniem kointegracji do ich własnych problemów związanych z SHM,

- w pracy z powodzeniem wykazano, że kointegracja jest skutecznym podejściem do analizy

niestacjonamych danych SHM i niezawodnym narzędziem do usuwania wpływów środowiskowych
i eksploatacyjnych sygnałów wrażliwych na udział uszkodzeń; jest dostatecznie prosta do

inzy'nierskich potrzeb w dziedzinie SHM,

- na przykładzie konkretnych zadań wykazano, z'e opracowane przez Autora algorytmy detekcji
uszkodzeń, oparte na kointegracji, mogą być wykorzystywane w strategii SHM w rzeczywistych
systemach branzy' lotniczej i kosmonautycznej, budownictwa lądowego oraz budowy i eksploatacji
maszyn.

Można śmiało stwierdzić, że praca, choć nie dała odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, wniosła
24Wwkład w rozwój technik detekcji uszkodzeń opartych na kointegracji w monitorowaniu
stanu konstrukcji.



3. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych

Publikacje naukowe niewchodzące w skład osiągnięcia naukowego dotyczą w dużej mierze
identycznego zakre'su tematycznego jak monografia habilitacyjna. Ten fakt nalezy' tu podkreślić. Prace
przedstawione wcześniej w czasopismach pozwoliły następnie Habilitantowi rOZWinąc' własną metodę
badawczą oceny sygnałów przy monitorowaniu stanu konstrukcji, lecz nie dały szerszego spojrzenia
na dyscyplinę naukowa,_ której wniosek habilitacyjny dotyczy.

 

Tablica 1 zamieszczona na stronie 12 zał. nr 2 do wniosku habilitacyjnego przedstawia dorobek
publikacyjny kandydata. Przed uzyskaniem stopnia doktora był on autorem dwóch artykułów
w czasopismach bez wskaźnika cytowań IF oraz 11 w materiałach konferencyjnych. Po uzyskaniu
stopnia doktora Kandydat opracował jedną monografię (habilitacyjną), OSiem artykułów
w czasopismach z listy JC R, jeden rozdział monografii, dwa artykuły w czasopismach bez indeksu IF,
trzynaście referatów konferencyjnych oraz dwa patenty (w tym jeden europejski przyznany i jeden
polski opublikowany).
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W sześciu pracach jest pierwszym autorem, a w czterech jest wykonawcą niemal całości prac
(pozycje zaznaczone gwiazdką) — załącznik 4, str. 1—4.

Liczba cytowań publikacji Habilitanta wg bazy WoS w połowie lutego br. wynosiła 74, w tym bez
autocytowan' 48, przy indeksie H irscha ro'wnym 4.

N.'*alezv'_ tu mocno podkreślić, że Habilitant publikuje prace przy znacznym swoim udziale. Średnia
liczna autorów liczących się publikacji wynosi ok. 3. Część publikacji ze wskaźnikiem IF w niniejszej



ocenie dorobku l—labilitanta stanowi dorobek uzupełniający, choć ich pozostała część pokrywa się
z zakresem monografii habilitacyjnej. Poniżej niektóre pozycje zostaną one omówione w skrócie.

Praca nr 1 (lista w zał. 4, poz. Al.l) prezentuje skuteczność eliminacji metodą kointegracji wpływu
temperatury na fale Lamba. Problem ten jest opisany w monografii w rozdziale 5.2.
Praca nr 2 z zał 4 także omawia zastosowanie metody kointegracji do problemu, jak w przypadku
poprzedniej pracy.
Praca nr 3 omawia podstawy proponowanej metody kointegracji. Praca ta pokrywa się Z rozdziałem
5 monografii.
Praca nr 4 nawiązuje do rozdziału 6 monografii, lecz tematycznie znacznie różni się od niego.
W rozprawie habilitacyjnej rozszerzono prezentację i omówienie wyników.
Praca nr 5 porusza zagadnienie kointegracji w homoscedastycznych ciągach danych. Zakres
publikacji nie ma bezpośredniego odpowiednika w treści monografii i może być uznany za
tematyczne rozszerzenie osiągnięć naukowych poza zakres przedstawionych w monografii.
Zakres pracy nr 6 jest tylko symbolicznie zaakcentowany w monografii. Publikacja również może być
uznana za wkład w dorobek naukowy Habilitanta. Jego wkład w przygotowanie publikacji jest niemal
całkowity.
Praca nr 7 nawiązuje do wyników pomiarów uzyskanych przez wspoł'autorów. Zastosowano metodę
kointegracji do eliminacji niepożądanych skutków wymuszenia drgań. Praca równiez" rozszerza
dorobek naukowy Habilitanta.
Publikacja nr 8 dubluje w całości rozdział 6 monografii. W związku z tym nie można jej traktować
jako wkład do dorobku habilitanta poza monografią habilitacyjną.

 

_p___j_ę__Łp__rvw____p_____—j_„_ąg_ę—Wozostałe' czści nale' uatać wkładu wsółautorów. W efekcie 'ako osinicia naukowo-

__—_____#__—_g__g_badawcze”Habilitanta można wskazać niewielk czść materiału naukoweo zawarteoo

_p_j_wublikac'ach 1-8.

Do omówionych wyżej zagadnień zaprezentowanych w publikacjach nalezy” dodać szereg prac
o węższym zasięgu, jak np. rozdział w monografii wydanej w wydawnictwie Springer, 4 publikacje
wydane w czasopismach bez wskaźnika IF (w tym 2 po doktoracie) oraz liczne referaty
konferencyjne. W całości dorobku Habilitant w w 22 na 27 publikacji jest pierwszym lub jedynym
autorem, a w kolejnych 4 - drugim autorem. Nie ulega wątpliwości, że jest on głównym twórcą
prezentowanego dorobku naukowego.

4. Ocena aktywności naukowej, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy
międzynarodowej Habilitanta

Habilitant w swojej karierze wygłosił trzy wykłady na zaproszenie INSA Lyon, podczas spotkania
w ramach projektu WELCOME w Krakowie oraz podczas sympozjum na swojej obecnej macierzystej
uczelni. Jest laureatem Nagrody Zespołowej Rektora AGH trzeciego stopnie za osiągnięcia naukowe
w roku 2018.



W aktywność na arenie międzynarodowej wpisuje się zdobywanie szczebli naukowych w trzech
kr'ajach, Wietnamie, Holandii i Polsce. Do tego dołączyć nalezy" miesięczny pobyt w INSA Lyon.
Habilitant brał też udział w 13 międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 10 po
doktoracie.

Habilitant uczestniczył w dwóch projektach badawczych:
- w projekcie WELCOME, finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, jako jeden

z trzech wykonawców wyłonionych w drodze konkursu,
o w projekcie NCBiR, w ramach którego opracował nowatorską metodę monitorowania stanu

konstrukcji i wykrywania usterek turbin wiatrowych, opartą na analizie kointegracynej kontroli
danych.

Habilitant jest obcokrajowcem i z racji trudności językowych ma nieco ograniczony dostęp do
finansowania badań w formie grantów krajowych.

Działalność naukowa Kandydata przejawia się też w recenzowaniu publikacji składanych do
czasopism międzynarodowych. Habilitant przedstawił listę 11 czasopism o wysokiej pozycji
międzynarodowej, o wskaźnikach IF od 1 do 8 (str. 19 wniosku). Łącznie napisał 25 recenzji
artykułów oraz niemal 30 opinii referatów konferencyjnych. Habiltant brał też udział w organizacji
międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krakowie w roku 2017.

Ten zakres działalności świadczy o rozpoznawalnych i uznanych osiągnięciach Habilitanta w świecie
naukowym.

W ramach działalności dydaktycznej Habilitant prowadził kilka kursów dla studentów studiów
dziennych, studiów inzy'nierskich i magisterskich. Tematyka zajęć dotyczyła sterowania systemów
mechatronicznych, teorii sterowania, przetwarzania sygnałów oraz identyfikacji układów
mechatronicznych. Od roku 2013 jest koordynatorem przedmiotu teoria sterowania i autorem
materiałów dydaktycznych do zajęć laboratoryjnych i projektowych z zakresu identyfikacji układów
mechatronicznych.

Był wspołrp'romotorem w projektach studenckich oraz pracach magisterskich. Sam doskonali się
zawodowo na kursach dydaktycznych organizowanych przez różne jednostki AGH.

W tym zakresie aktywność Habilitanta jest widoczna i j_g__—zy____ug__jg_yeodorobek nale' uznać za starcza'c.

5. Główne osiągnięcie naukowe

Habilitant zdecydował się na monograficzne opisanie zagadnień związanych z metodą kointegracji,
zastosowaną do badania stanu technicznego konstrukcji.
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%%%—wosiniciem naukom Habilitanta 'est oracowanie własne' skuteczne' metod ocen
—g___j_,_L_1—__g_|_stanutechniczneo konstrukc'i oarte' na metodzie kointerac'i. Jest to metoda po raz pierwszy
opisana całościowo w monografii habilitacyjnej Kandydata.

6. Podsumowanie i wniosek końcowy

Uwaza'm, mimo pewnych uwag krytycznych, że Habilitant wniósł swój znaczny oryginalny wkład
w dyscyplinę naukową inżynieria mechaniczna i udokumentował to dużą aktywnością i licznymi
publikacjami naukowymi. Kandydat wykazał samodzielność badawczą oraz umiejętność pracy
w zespołach krajowych i zagranicznych w zakresie naukowym i dydaktycznym. W związku
z powyższym stwierdzam, że całokształt dorobku P. dr. inż. Phonga Ba Dao zgodnie z Ustawą z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
(z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.
1 września 2011 r. spełnia przepisowe wymagania i może być podstawą do ubiegania się 0 stopień
naukowy doktora habilitowanego.
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