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ocENA OSrAcNrEC NAUKOWYCH

Dr. hab. Jerzego Litniewskiego, prof. nadzw.Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

w zwiqzku z postgpowaniem o nadanie tytulu naukowego profesora

Podstawa wykonania recenzji

Recenzjg wykonano zgodnie z tresci4 pisma Dyrektora Instytutu Podstawowych Problem6w

Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz decyzj4 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytut6w nr

BCK-Vr-S -416s12013

I. Informacja og6lna o osi4gnigciach naukowych kandydata do tytulu naukowego

Dr hab. Jerzy Litniewski ukohczyL studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

specjalizacj a fizykamedyczna i od roku 1978 do chwili obecnej jest pracownikiem Instytutu

Podstawowych Problem6w Techniki w Zakladzie Ulttad?wigkow'

W tym okresie uzyskal stopieri doktora nauk technicznych w 1990 roku (21.06.1990 r.) orcz

stopieri doktora habilitowanego nauk technicznych w 2007 t. (19.04.2007 t.)

Gl6wnym nurtem zainteresowan Kandydata jest og6lnie przyjgta technika ultradZwigkowa.

W tym zakresie szczeg6lne osi4gnigcia zostaly zaklasyfikowane do nastgpuj4cych tematyk:

mikroskopia akustyczna, sonografia tkanki kostnej i ultrasono grafia iloSciowa wielkiej

czgstotliwoSci, obrazowanie parametryczne tlumienia w tkankach biologicznych oraz

transmisj a kodowanych fal ultradZwigkowych w diagnostyce.

Wszystkie te w4tki dotycz4 aktualnej tematyki naukowej zwiqzanei gl6wnie zastosowaniami

techniki ultradZwigkowej w badaniu struktur biologicznych ze szczeg6lnym

ukierunkowaniem nawykorzystanie w diagnostyce i terapii medycznej.

Podkresli6 naleLy, 2e Zaklad lJltradlwigk6w IPPT jest wiod4ca jednostk4 naukow4 w tym

zakresie w skali kraju i znan4ze swych osi4gnig6 na arenie migdzynarodowej'



A. Mikroskopia akustyczna

Tematyka mikroskopii akustycznej byNa pierwszym polem dzialania Kandydata

i zaowocowalamigdzy innymi pracq doktorskq pt.: "Sygnal z mikroskopu akustycznego przy

pracy poza ogniskiem i jego zastosowanie do interpretacji obraz6w biologicznych". W tym

czasie, tzn. przed uzyskaniem stopnia doktora Kandydat pracowal przez rok w Niemczech

w Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem w zespole profesora Bereitera-Hahna.

Po uzyskaniu doktoratu Kandydat przyst4pil do budowy odbiciowego mikroskopu

akustycznego, kt6rego pierwszy egzemplarz byl na wystawie SET-92 w Dusseldorfie.

Kandydat kontynuuje tg tematykg do chwili obecnej doskonal4c technikg obserwacji,

przetwaruaniasygnalusonduj4cegoorazprzetwarzaniaobrazu.

W tym zakresie kandydat opublikowal 20 prac, w tym 7 indywidualnych oraz wyniki badari

prezentowane byty na 18 konferencjach krajowych i migdzynarodowych.

B. Sonografia ko5ci g4bczastej

Od polowy lat dziewig6dziesi4tych Kandydat skupil swoje zainteresowana naukowe na

obserwacji struktury koSci g4bczastej pocz4tkowo z vtykorzystaniem techniki mikroskopii

akustycznej, a nastgpnie hybrydowego ukladu z wykorzystaniem skanera ultradLwigkowego

oraz komplementarni e ap arctu rentgenowskie go typu DEXA.

Kandydat nie tylko dokonal obserwacji ewolucji tkanki kostnej, ale r6wnie? zbudowal jei

model, co pozwolilo na lepsz4 interpretacjg obrazu jak r6wnieZ uog6lnienie wynik6w badari.

Wa1nym przyczynkiem bylo opracowanie modelu rozproszenia faI ultradZwigkowych na

niejednorodnej strukturze tkanki kostnej.

Podkreslii naleZy, 2e praktyczne zastosowanie opracowanej metodyki jest niezwykle wazne

w rozpoznawaniu stadium rozwoju osteoporozy jako doSd powszechnego schorzenia koSci.

Ten okres rozwoju naukowego kandydata zaowocowal rczpraw4 habilitacyjn4 pt.:

"Wykorzystanie fal ultradZwigkowych do oceny zmian struktury koSci gqbczastq"

(r9.04.2007).

W tej tematyce Kandydat opublikowal 13 prac, w tym 3 samodzielnie, a wyniki badan

prezentowane byly na 13 konferencjach migdzynarodowych.



C. UltrasonografiailoSciowawielkiejczgstotliwoSci

Zagadnienie dotyczy wykorzystania fal ultradZwigkowych o wielkiej czgstotliwoSci (30 MHz)

do anahzy powierzchniowych anomalii tkanek biologicznych zwiEzanych ze zmianami

chorobowymi, gl6wnie struktur nowotworolvych sk6ry i galki ocznej, jak r6wniez

w odniesieniu do zmian nowotworolvych prostaty i sutka. Jest ono bardzo waZne z punktu

zastosowania w diagnostyce medycznej jako komplementarnego i nieinwazyjnego narzgdzia.

Tematyka ta jest jednym z aktualnych przedmiot6w zainteresowania Kandydata, czego

dowodem s4 projekty realizowane r6wnie2 we wsp6lpracy z medycznym Srodowiskiem

naukowym.

W tym zakresie opublikowano 11 prac zespolowych i przedstawiono wyniki na 3

migdzynarodowych konferencj ach naukowych.

D. Obrazowanie parametryczne tlumienia w tkankach

Ten przyczynek posiada charakter gl6wnie aplikacyjny i dotyczy rozchodzenia sig fal

w Srodowisku niejednorodnym w odniesieniu do rozkladu przestrzemego wsp6lczynrika

tlumienia tych fal. W tym przypadku zastosowano migdzy innymi znane rczwiqzanie, gl6wnie

w technice radarowej i hydrolokacyjnej, tzw. aperturg syntetycznq, ktora pozwala przy

pewnych zabiegach analitycznych poprawil rozdzielczo(l przestrzennq obrazu echa.

Wprowadzenie tej metodyki do badari w zakresie ultrasonografii jest godne podkreSlenia.

W tym zakresie opublikowano 6 prac zespolowych i przedstawiono wyniki badan na 7

konferencjach, w tym 5 migdzynarodowych.

E. Zastosowanie transmisji kodowanej w diagnostyce ultradZwigkowej

Wprowadzenie kodowania sygnal6w bierze swoje pocz4tki z zastosowari w telekomunikacji,

gl6wnie zwiqzanej z rozwojem telefonii kom6rkowej. Pozwala ono na kompresjq sygnal6w

i og6lnie sluZy poprawie stosunku sygnalu do szumu. Wprowadzenie tego rozwi4zania

technicznego do techniki ultradZwigkowej jest krokiem w prz6d w odniesieniu do poprawy

rozdzielczo|ci zobrazowania. Kandydat wykorzystuje do kodowania sygnal6w o wielkiej

czgstotliwoSci migdzy innymi sekwencj i Golay'a.



il. Podsumowanie dzialalnoSci naukowej

Wymienione powyzej w4tki tematyczne w zakresie techniki ultradZwigkowej s4

osi4gnigciami aktualnymi Kandydata z punktu naukowego. Szczeg6lnie nalezy r6wnieZ

podkreSlid aspekt aplikacyjny. Wszystkie praktyczne osi4gnigcia dzialalnoSci dr. hab. Jerzego

Litniewskiego maj4 wazne i progresywne zastosowania w badaniach tkanek biologicznych

i w diagnostyce medycznej, zar6wno tkanki migkkiej jak r6wniez kostnej. Ta dziaNalnoS(,

Kandydata jest dzialalnoSci4 pioniersk4 i jestprzeze mnie oceniana bardzo wysoko. Uwrtam,

Ze osi4gnigcia naukowe dr. hab. Jerzego Litniewskiego w pelni spelniaj4 wymagania stawiane

kandydatom do tytulu naukowego.

tr-4czny dorobek Kandydata liczy: 1 1 samodzielnych prac, 52 prace zespolowe, ll rozdzialow

w monografii Acoustical Imaging (tom 31,2072 wydanego przez Springer), 3 prace Lecture

Notes w ramach projektu ABIOMET. Ponadto 45 referat6w przedstawiono na konferencjach.

Liczba cytowafr (podajg za informacj4 podan4 przez Kandydata) 257 razy, indeks Hirscha 9

(za ISI Web of Science, CRS).

ilI. Dorobek dydaktyczny

Na caloksztalt dorobku dydaktycznego Kandydatazaltczytnale?y prowadzenie w latach 1998

do 2006 zajgt w Uniwersytecie Warszawskim w ramach pracowni dla student6w Wydzialu

Fizyki, specjalizacj a fizyka medyczna oraz dla student6w Szkoly Nauk Scislych. Zajgcia

doty czyly wybranych zagadnieh z mikroskopii akustycznej.

Dr hab. Jerzy Litniewski wyglaszil. wielokrotnie referaty na seminariach Wydzialu Fizyki

Uniwersytetu Warszawskie go na specj ali zacii fizyka medyczna.

ponadto w ramach miesigcznego pobytu w Uppsala University w 2003 roku prowadzil

wyklady z zakresutechniki ultradZwigkowej (mikroskopia, defektoskopia).

Jest promotorem dw6ch zakonczonych przewod6w doktorskich.

Aktualnie jest opiekunem naukowym 2 doktorant6w i 1 studenta.

IV. Dorobek organizaryjny i popularyzatorski

Dr hab. Jerzy Litniewski jest czlonkiem Komitetu Akustyki PAN, czlonkiem

MiEdzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji Acoustical Imaging, wielokrotnym



czlonkiem Komitetu Naukowego Otwartego Seminarium z Akustyki oraz czlonkiem Rady

Naukowej Instltutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN.

Aktualnie kieruje trzema projektami badawczymi. W ramach dzialalnoSci naukowo-

technicznej zaprojektowal i wykonal osobiScie 10 aparat6w i urzEdzen przeznaczonych do

badari i metrologii ultrad?wigkowej. Jest autorem jednego patentu zespolowego (patent nr

151657) oruz zgloszenia patentowego 392950 z dnia I 5. I 1 .201 0 r.

W zakresie wdrozenia technologii jego osi4gnigcia to uruchomienie produkcji matroseryjnej

mikrosonografu 30 - 40 MHz (1999-2001) oraz wdroZenie do produkcji mikrosonografu

oczne go przez Zak\ad D o Swiadczalny Echo - S on S. A. Pulawy.

Uczestntczy w programach europejskich i migdzynarodowych (4 projekty), bierze udziaN w 3

migdzynarodowych zespolach badawczych, jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa

Akustycznego i European Acoustics Assosciation.

V. Wniosek koricowy

Na podstawie przedstawionego mi materialu dorobku naukowego, dydaktycznego

i organizacyjnego oraz osobistej obserwacji w ramach dzialalno6ci Kandydata w Polskim

Towarzystwie Akustycznymi Komitecie Akustyki PAN stwierdzam co nastgpuje:

Dorobek naukowy dr. hab. Jeruego Litniewskiego z nadmiarem spelnia wymagania stawiane

kandydatom do tytulu naukowego profesora. Liczne i wartoSciowe publikacje rekompensuj4

w pelni brak monografii podsumowuj4cej dorobek Kandydata.

Szereg urzqdzen i metod opracowanych przez Niego posiada wdroZenia czyni1ce technikg

ultradZwigkowq uZyteczny w zakresie diagnostyki medycznej .

Dorobek dydaktyczny jest stosunkowo skromny, ale spelnia podstawowe wymagania

w zakresie ksztalcenia mlodej kadry naukowej. Podkreslid nale?y, 2e dr hab. Jerzy Litniewski

jest pracownikiem instytutu badawczego, co utrudnia nieco zdobycie bogatego dorobku

dydaktycznego.

Dorobek or ganizacyjny j est wlaSciwy.

Na podstawie pozytywnej oceny calego zakresu dziaLafi naukowych, dydaktycznych

i organizacyjnych wnioskujg zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65,po2.595



ze zm. w Dz. lJ. z 2005, nr 764 poz. 1365) o kontynuowanie dzialafmai4cych na celu

poparcie wniosku Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN

o nadanie tytulu naukowego profesora nauk technicznych doktorowi habilitowanemu Jerzemu

Litniewskiemu, profesorowi nadzwy czajnemu IPPT.
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