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RECENZJA
osiqgnig6 oraz dorobku dr. inz. Boleslawa STASICKIEGO

ubiegajqcego sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Informacje o96lne

Dr inz. Boleslaw Stasicki ukonczyN studia na Wydziale Elektrotechniki Akademii G6rniczo-
Hutniczej w Krakowie w roku 1969 uzyskulqc z wynikiem bardzo dobrym dyplom magistra
in2yniera.

W roku 1970 rozpoczql pracq w Instytucie Mechaniki Gorotworu Polskiej Akademii Nauk (lMG
PAN), gdzie zajmowal sig gl6wnie opracowywaniem nowych metod pomiarowych orcz
przyrzqd6w i system6w do badania pzeplyw6w. Od roku 1975 do konca pracy w IMG PAN
uczestniczyl tak2e jako stypendysta w badaniach prowadzonych w Max-Planck Institute fUr
Str6mungsforschung w Getyndze.

Stopien doktora nauk technicznych uzyskaN w roku 1985 w wyniku obrony rozprawy pt. ,,Pomiar
powolnych przeplyw6w gazoril', kt6rej promotorem byl prof. A. Z. Smolarski. Wroku 1991
Kandydat rozpoczyna dzialalnoSc naukowq w Niemieckim Centrum Lotnictwa w Getyndze
(Deufsches Centium filr Luft- und Raumfahrt), w kt6rym pracuje do dnia dzisiejszego.

W oparciu o dostarczonq do recenzji dokumentacjq stwierdzam,2e dr in2. Boleslaw Stasicki od
zakohczenia pracy w IMG PAN do dnia dzisiejszego nie prowadziN badafi w bezpoSredniej
wsp6lpracy z polskimi naukowcami, jak rowniez nie uczestniczyN w wydarzeniach naukowych
organizowanych przez polskie oSrodki naukowe. Jedynie w roku 2010 na ll Krajowej Konferencji
Nano- i Mikromechaniki w Krasiczynie przedstawil on referat pt. ,,Real-time visualization and
recording of laser-inducted liquid micro-jet disintegration". Baza udostgpniajqca dane o osobach
zwiqzanych z naukq w Polsce, w tym rowniez o Polakach pracujqcych i mieszkajqcych poza
Polskq oraz zagranicznych naukowcach recenzujqcych polskie prace naukowe (http://nauka-
polska.pl/dhtml/raportyWvszukiwanieiwvszukiwanieLudzieNauki.fs?lanq=pl) nie zawiera
2adnych informacji o Kandydacie. W tym kontek6cie, uwzglqdniajqc takze wiek Kandydata
(67 lat), nie sq jasne jego motywaqe zwiqzane z wystqpieniem do Gentralnej Komisji ds. Stopni
i Tytul6w o pzeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego w Polsce.

Ocenq osiqgnig6 oraz dorobku dr inz. Boleslawa Stasickiego przeprowadzilem w oparciu
o analizg dostarczonej dokumentaqi oraz danych dostgpnych w bazie Web of Science, zgodnie
z kryteriami szczegolowymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa
Wyzszego z dnia 1 wrzefinia 2011 r. (Dz.U. Nr 196 poz. 1165) oraz trybem okre6lonym
w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 22wze$nia 2Q11 r. (DZ.U.
Nr 204 poz.12OQ).

Dokumentacja dostarczona wraz z pismem przewodnim Sekretarza Rady Naukowej Instytutu
Podstawowych Problem6w Techniki PAN z dnia 19 kwietnia 2012 r. zawiera wymagane
informacje w jgzyku polskim ujgte w rozpozqdzeniu MNiSzW w sprawie szczeg6towego trybu
iwarunk6w przeprowadzania czynnoSci w pzewodach doktorskich, w postgpowaniu



habilitacyjnym oruz w postqpowaniu o nadanie tytulu profesora. Zakladam, 2e wymagana
dokumentacja w jqzyku angielskim jest w posiadaniu Rady Naukowej IPPT PAN.

Ocena osiqgnig6 naukowych

Dr in2. Boleslaw Stasicki rozpoczfi dzialalnoS6 naukowq w roku 1970, poczqtkowo w Instytucie
Mechaniki Gorotworu PAN, a nastgpnie w Instytucie Max-Planck (Max-Planck lnstitute filr
Strdmungsforschung). Od roku 1991 do chwili obecnej pracuje on w Centrum Lotnictwa
(Deutsches Centrum filr Luft- und Raumfahft - DLR) w Getyndze, Niemcy.

Cato56 jego dokonaf zawiera sig w dyscyplinie naukowej elektronika. Od poczqtku pracy
naukowej, obszar zainteresowah Kandydata jest silne ukierunkowany na badania szybkich
(w tym ultrakrotkich) zjawisk, w szczegolno5ci przeplyw6w gaz6w i plynow, odksztalcef
poruszajqcych siq obiekt6w, opracowywanie nowych metod pomiarowych oraz projektowanie
urzEdzefi i system6w do badania tego rodzaju zjawisk.

W lnstytucie Metrologii G6rotworu PAN uczestniczyl on w pracach zwiqzanych z rozwojem
specjalistycznej metrologii przeplyw6w, kt6rych celem bylo opracowanie alternatywnych
system6w termoanemometrycznych przydatnych w szczeg6lno5ci w kopalniach. W tym okresie,
jego dziatalno66 byta ukierunkowana na opracowanie technik pomiarowych, przyrzqd6w
i systemow, a takZe testowanie prototypowych rozwiqzah w warunkach zeczywistych. Efektem
tych prac bylo opracowanie innowacyjnych rozwiqzan bgdqcych rownie2 pzedmiotem ochrony
patentowej (w kraju iza granicq), w tym:
- anemometru oscylacyjnego, w kt6rym czgstotliwo66 sygnafu wyj6ciowego jest prawie liniowq
funkcjq prgdko6ci medium,
- symetrycznego;-stalotemperaturowego anemometru czulego na zwrot prgdkoSciwektora,-

- anemometru do matych prgdkoSci gazuz liniowq charakterystykq w zakresie t 100 cm/s bez
strefy nieczuloSci w okolicach zera.

Wyniki prac zwiqzanych z badaniem powolnych pzeptyw6w gaz6w zostaly r6wniez zawarte
w rozprawie doktorskiej Kandydata obronionej w roku 1985.

Z pelnym przekonaniem stwierdzam, 2e juZ w tym okresie aktywno6ci naukowej
dr. inZ. Boleslawa Stasickiego ujawnity siq jego nieprzeciqtne zdolnoSci tworzenia
innowacyjnych rozwiqzah technicznych, kt6re z powodzeniem wykorzystal i rozwinql w dalszej
swojej dzialalno6ci w DLR.

Zasadnicza czgSc dorobku naukowego Kandydata powstata po uzyskaniu stopnia doktora i jest
wynikiem badaf prowadzonych w Centrum Lotnictwa (Deutsches Centrum fiir Luft- und
Raumfahr) w Getyndze. W dalszym ciqgu jego zainteresowania naukowe koncentrujq siq na
metodach i technikach wizualizacji w badaniach ultrakr6tkich zjawisk oraz na projektowaniu
uzqdzefi i system6w pomiarowych. Zar6wno jego dorobek publikacyjny, jak i wyniki prac
projektowych wskazujq wyraZnie, 2e nale2y on do grona wybitnych konstruktor6w, ktorzy
umiejqtnie, w sposob tw6rczy wykorzystujq zasoby wiedzy do stwozenia unikatowych
rozwiqzah technicznych umozliwiajqcych zobrazowanie oraz wnikliwq analtzE zlo2onych,
kr6tkotrwatych zjawisk.

Na szczeg6lnq uwagg zasNugujq prace Kandydata zwiqzane z opracowaniem, realizaqq oraz
wykozystaniem ultraszybkich kamer wideo pracujqcych ze SwiatNem impulsowym lub ciqgtym
pochodzqcym z dowolnego Zrodla. Dzigkizastosowaniu innowacyjnej konfiguracji optycznej oraz
wykozystaniu nowego, ultraszybkiego sposobu sterowania migawkq uzyskal on ponad 1000-
krotne skr6cenie czasu integracji obrazu w por6wnaniu z dotychczasowym stanem techniki, co
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umozliwiNo skonstruowanie kamery o szybko6ci rejestracji do 1 miliona zd1g6, na sekundg.
Rozwiqzane to bylo zarowno pzedmiotem publikacji, demonstracji na wystawach Swiatowych,
uzyskalo ochrong patentowq, a takZe zostaNo wpisane w latach 1997 i 1998 do ksiggi rekordow
Guinnesa.

OpracowanqWzez siebie technologig szybkiego sterowania migawkq sensora CCD wykorzystal
on do stworzenia nowatorskiego systemu stroboskopowego, ktory w por6wnaniu z klasycznymi
rozwiqzaniami umozliwial takle obsenruacjg obiekt6w imitujqcych Swiatlo. Dzigki zastosowaniu
w konstrukcji wideostroboskopu niezaleZnego od czqstotliwoSci przesuwnika fazy moZliwa byla
obserwacja, w dowolnym zwolnieniu, szybko poruszajqcych sig obiektow. Warto podkreSli6, ze
wyniki tych prac zaowocowaly szeregiem konstrukcji, kt6re sq powszechnie wykozystywane do
wiarygodnego badania szybko poruszajqcych sig obiektow (np. czg5ci maszyn), w diagnostyce
tech nicznej or az w medycyn ie, zwNaszcza w bada n i ach laryng ol og i cznych.

Wiedzg i doSwiadczenie w konstrukcji systemow wideograficznych wykorzystal Kandydat do
opracowania metodyki pomiaru odksztalceh poruszajqcych sig obiekt6w, w szczeg6lno5ci
element6w samolot6w i Smiglowc6w. Bazuje ona na powiqzaniu metody lmage Pattern
Correlation Technique (IPCT) z technikq szybkiej wideostroboskopii i umozliwia realizacjg badah
zar6wno w warunkach laboratoryjnych, jak iw czasie lotu.

lstotnym obszarem zainteresowah naukowych Kandydata, silnie zuiqzanym z pracami nad
systemami wideograficznymi, jest generacja impuls6w Swietlnych. JuZ w koncu lat 80{ych
ubieglego wieku podjq{ on z powodzeniem prace nad opracowaniem systemu generacji kr6tkich
impulsow Swietlnych w ukladzie Swiatla pzechodzqcego wykozystywanego miedzy innymi do
wizualizacji szybkich pzeptywow turbulentnych. Rozwiqzanie to bylo pzedmiotem publikacji
naukowych oraz ochrony patentowej, jak rownie?zostalo wykorzystane komercyjnie przez firmy
niemieckie. Rozwoj technologii diod elektroluminescencyjnych umozliwil ich wykozystanie
w systemach wideograficznych pracujqcych w uktadzie Swiatla padajqcego. Efektem badah
prowadzonych przez dr. in2. Stasickiego w latach 2009 - 2010 bylo opracowanie prototypu
if uminatora impulsowego wielkiej mocy wytwaualqcego zarowno ciqgle, jak i impulsowe Swiatlo
monochromatyczne o parametrach technicznych przewy2szalqcych dotychczas osiqgane
(szeroko6d impulsow programowana od 200 ms wzwy2, wyzwalanie impuls6w Swietlnych
sygnalem triggera, zdalne sterowanie zakresem czgstotliwoSci generacji w zakresie 0 - 1 MHZ).
Rozwiqzanie to zostato opatentowane, bylo tematem kilku publikacji naukowych i prezentowane
na wystawach i targach innowacyjno5ci oraz wdrozone do seryjnej produkcji.

Wyniki badafi prowadzonych z istotnym udzialem Kandydata byNy przedmiotem publikacji
naukowych. Ogolem, dorobek publikacyjny Kandydata po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
obejmuje:
- 23 publikacji (w wigkszo6ci wsp6lautorskie) w czasopismach znajdujqcych siq w bazie Journal
Citation Reporfs, o sumarycznym wskaZilku,,lmpact Factof' lF=9,438.
- 11 publikacji w czasopismach nie ujgtych w bazie Journal Citation Reporfs (wszystkie
wspolautorskie), miedzy innymi w'. Expeiments and Fluids, Review of Scientiftc lnstruments,
Journal of Phisycal Chemistry A, Flow Measurement and lnstrumentation;
- 42 referaty wygloszone na konferencjach migdzynarodowych i krajowych;
- 33 wystqpienia w czasie warsztatow zwiqzanych tematycznie z obszarem merytorycznej
aktywno5ci Kandydata.

Od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora Kandydat jest wspolautorem 13 patent6w,
w tym migdzynarodowych w wersji: europejskiej, kanadyjskiej, koreariskiej, francuskiej,
amerykafiskiej i japohskiej, z czego udzial Kandydata w 4 patentach wynosi (wg deklaracji
autora) 90o/o, a w pozostalych zawiera sig w przedziale 10 -70o/o.
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Wynalazki, kt6re uzyskaly ochronq, w tym: ultraszybka kamera wideo, jednokamerowy
stroboskop wideo, optyczna metoda badania optywow plat6w lotniczych w tunelu
aerodynamicznym, optoelektroniczna metoda badania deformacji powierzchni poruszajqcych siq
obiekt6w, p6lpzewodnikowe 2r6dlo Swiatla impulsowego, iluminator impulsowy, elektroniczna
lupa czasowa oraz system wielokamerowy dla cel6w lotniczych, byly prezentowane w latach
1995 - 2011 na 18 wystawach lub targach, gt6wnie migdzynarodowych.

Jako oryginalne osiqgnigcie projektowo-konstrukcyjne, Kandydat wskazuje na opracowane
z jego udzialem systemy do ultraszybkiej wideografii, a takze zwiqzany z ioh wykonaniem cykl
6 publikacji oraz 3 patenty. NaleZy tak2e zauwa2yc, iz publikacje wyszczeg6lnione pzez
dr. Stasickiego, obejmujqce r62ne warianty konstrukcji iwykorzystania system6w
wideograficznych, powstaly w bardzo dlugim okresie (13 lat). Pierwsza publikacja (A computer
controlled ultra high-speed vldeo camera system) opisujqca konstrukcjg programowalnej,
ultraszybkiej kamery wideo, jej istotnie nowe mo2liwo6ci wzglgdem kamery opracowanej
z udzialem Kandydata w roku 1991 oraz prezentujqca pzykladowe efekty jej wykozystania,
zostafa zaprezentowana w roku 1996 wczasie Kongresu SPIE w Korei. Ostatnia publikacja
z tego cyklu (Application of high-speed videography for in-flight deformation measurements of
aircraft propellers) opisujqcq innowacyjny system pomiarowy oparty na technice lmage Pattern
Correlation Technique (IPCT) oraz jego wykozystanie do badania odksztalcen Smigiet
wsamolocie Piaggio P.180, zgstala zaprezentowana w czasie Kongresu SPIE w roku 2009
w Australii. Tym niemniej stwierdzam, 2e prace te stanowiq logicznq sekwencjg i sq wyrazem
konsekwentnego dqZenia Kandydata do doskonalenia oraz rozwoju metod pomiarowych zjawisk
szybkozmiennych.

Wqtpliwo5ci budzi podany przez Kandydata wskaZnik udziaNu wlasnego w tych publikacjach
(90%). Wedlug oSwiadczeh wsp6lautorow, ich udzial wynosi:
- G.E.A. Meier: 25- 5oo/o w czgSci intelektualnq, <25o/o w pozostalych obszarach;
- F. Boden: 25 - 50o/o w prezentacji wynikow eksperymenlow, <25o/o w pozostalych obszdrach;
- J. Renschke: <25o/o w prezentacji wynikow eksperymentow, 0% w pozostatych obszarach.

Jednak2e stwierdzam, ze mimo tych niezgodno6ci udziaN Kandydata w tych publikacjach byl
istotn ie znaczEcy, zwlaszcza w wa rstwie intelektu al nej i eksperymental nej.

Wedlug danych zawartych w bazie Web of Science z dnia 23.05.2012 r. liczba cytowah prac
dr. inz. Boleslawa Stasickiego, bez samoodwolan, wynosi 87, zaf indeks Hisrcha jest r6wny 6,
co uznajg za dobry wskaZnik pozycji Kandydata w nauce Swiatowej. Warto pod(re5li6, 2e liczba
powolaf na prace powstaNe z udzialem dr. inz. Boleslawa Stasickiego w latach 2005 - 2010
ksztattowala sig na poziomie ok. 8 rocznie, chori wyraZnie zmniejszyla sig w ostatnim roku.

Kandydat w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora uczestniczyN w realizacji
3 migdzynarodowych oraz 3 krajowych (niemieckich) program6w badawczych, pelniqc w nich
funkcjg kierownika projektu (3-kfotnie) oraz kierownika grupy zadah badawczych (3-krotnie).
Kandydat uzyskaN r6wniez szereg nagr6d za dzialalnoS6 naukowq, w tym: -
- og6lnoniemieckq nagrodg naukowq za prace nad bezblyskowym szybkim stroboskopem
wideo.

- Aoty Medal Schardina, Wzyznany przez International Society for Optical Engineers (SPIE) za
prace w dziedzinie szybkiej wideogafii
- ogolnoniemieckq nagrodg naukowq za opracowanie polprzewodnikowego iluminatora
impulsowego duZej mocy.

/P--/



W podsumowaniu tej czg5ci recenzji stwierdzam, 2e dzialalnoSc naukowq Kandydata po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora nale2y uznaC za istotnq, a efekty jego pracy, zwlaszcza
innowacyjne metody wizualizaqi oraz urzqdzenia i systemy wideograficzne, stworzyNy istotnie
nowe mo2liwoSci badania zjawisk szybkozmiennych, wnoszqc znaczqcy wklad w rozw6j
dyscypliny naukowej elektronika.

Uwa2am, ze jego dorobek, a zwNaszcza osiqgnigcia projektowe i konstrukcyjne spetniajq
kryteria wyszczeg6lnione w 53 i 4 Rozporzqdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa WyZszego
(Dz.U.  Nr  196 poz.  168) .

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy migdzynarodowej

Od roku 1991 dr inZ. Bolestaw Stasickijest zatrudniony w niemieckim instgucie naukowym, co
w sposob oczywisty ograniczalo jego bezpo6redni i szeroki udziat w procesach dydaktycznych,
wlaSciwych dla szkoty wy2sze1. Tym niemiq z zaNqczonej dokumentacji wynika, 2e byl on
promotorem dwoch zakofczonych prac dyplomowych na Uniwersytetach w Hanowerze
i Getyndze, a tak2e udzielal konsultacji i sprawowal opiekg nad studentami wykonujqcymi prace
dyplomowe orcz przygotowujqcymi rozprawy doktorskie u promotor6w spoza instytutu (DLR).
W latach 1996 - 2009 Kandydal zrealizowal szereg prac zwiqzanych z popularyzacjq, glownie
wNasnych, osiqgniqc naukowych z zakresu ultraszybkiej wideografii, kt6re obejmowaNy migdzy
innymi publikacje w niemieckich czasopismach popularnonaukowych, artykuly i reportaze w
prasie niemieckiej oraz film dokumentalny poSwigcony genezie, budowie oraz zastosowaniu
ultraszybkiej kamery wideo, wyemitowany przez polskq telewizjg. Uczestniczyl on takze
w mlodziezowych konkursach naukowych sprawujqc opiekg nad uczestnikami (3 krotnie) oraz
uczestniczqc w zespolach konkursowych (2 krotnie), jak rowniez od roku 2001 do chwili obecnej
bierze udzial w organizacji, rozbudowie i prowadzeniu laboratorium dla mlodziezy (DLR-School
Lab), utworzonego w celu popularyzacji wiedzy technicznej. Z dostarczonej dokumentacji
wynika, 2e Kandydat nie uzyskal zadnego wyro2nienia za osiqgnigcia dydaktyczne lub
popularyzatorskie.

Kandydat bral udzial w realizacji 4 projekt6w europejskich prowadzonych w ramach 5, 6 i 7
Programu Ramowego pdniqc w nich rolq kierownika grupy zadafi badawczych. Byly one
realizowane przez miqdzynarodowe konsorcja naukowo-przemystowe. Na opracowane przez
autora innowacyjne rozwiqzania, jak generator impuls6w Swietlnych, szybka kamera wideo oraz
wielokamerowy wideostroboskop, zostalo udzielonych 7 licencji na ich produkcjg i sprzedaz.

Nale2y zauwa2yC niewielkq aktywnoSc Kandydata w pracach gremi6w kolegialnych. Nie byl on
czlonkiem komitetow redakcyjnych i radach naukowych czasopism, za9 jego udzial
w migdzynarodowym stowarzyszeniu optoelektroniki (SPIE) ma charakter pasywny. Cho6
Kandydat wyglaszal referaty zapraszane na konferencjach migdzynarodowych oraz 3-krotnie
przewodniczyN obradom sesyjnym, to nie byl czlonkiem komitetu organizacyjnego lub
programowego 2adne1 konferencji. Niewielki jest takZe udzial Kandydata w gremiach
opiniodawczych. Nie uczestniczyN on w opiniowaniu projektow badawczych, jak rownieZ byt
recenzentem tylko jednej publikacji zgfoszonej w roku 2008 do czasopisma Sensors. W tym
kontek5cie na uwage zasluguje wykonanie przez Kandydata 12 ekspertyz, gN6wnie na
zam6wienie firm pzemyslowych ze Szwajcarii i Niemiec, co potwierdza jego kompetencje oraz
autorytet w zakresie system6w wizualizaqi wykozystywanych do badah zjawisk
szybkozm ien nych, szczeg6l n ie przeptywow oraz d rgan elementow konstru kcj i.

Kandydat odbywal staze naukowe w okresie jego pracy w IMG w Krakowie, tj. przed uzyskaniem
stopnia naukowego doktora. Od roku l99l nieprzenuanie pracuje za granicq w DLR w Getyndze,
Niemcy.



Podsumowujqc tq czg5c recenzji stwierdzam, 2e mimo wskazanych wy2ej niedostatk6w,
dorobek Kandydata w omawianym wyzej obszarze moZna uznac za dostateczny z punktu
widzenia kryteriow wyszczeg6lnionych w 55 Rozporzqdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa
Wy2szego (Dz.U. Nr 196 poz. 168).

Konkluzja

Biorqc pod uwagg calo6i dokonan naukowych oraz dorobek projektowo-konstrukcyjny
dr. in2. Boleslawa Stasickiego, jego wklad w rozw6j metod i technik pomiarowych oraz urzqdzen
i systemow do rejestracji zjawisk szybkozmiennych, jak rownie2 jego dziaNalnoS6 na tzecz
popularyzacji osiqgnigc naukowych i technicznych stwierdzam, 2e zoslaty spelnione warunki
okre6lone w art. 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z po2n. zm.), jak r6wnie2 kryteria szczeg6lowe okreSlone
w Rozporz4dzeniu MNiSzW (Dz.U. Nr 196 poz, 168) zwiqzane z uzyskaniem pzez
dr. in2. Boleslawa Stasickiego stopnia naukowego doktora habilitowanego.


