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Politechnika Biatostocka
Wydziat Elektryczny
ul. Wiejska 45D, 15-351 Biatystok

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dra inz. Stanistawa Wyderki
(Wydziat Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej)
w poste.powaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

1. Podstawa opracowania recenzji
Recenzja zostata opracowana na zlecenie Dziekana Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej, dra hab. inz. Grzegorza Mastowskiego (pismo RE.531/9/2015
z dnia 30. wrzesnia 2015 r.), na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytutow

w

sprawie

powotania

komisji

w

celu

przeprowadzenia post^powania

habilitacyjnego dra inz. Stanistawa Wyderki (pismo BCK-VI-L-7726/15 z dnia 4. wrzesnia
2015 r.). Post^powanie habilitacyjne zostato wszcz^te przez Rad§ Wydziatu Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 4. maja 2015

r. w dziedzinie nauk

technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
RecenzjQ opracowano na podstawie nast^pujqcych dokumentow ztozonych przez
Habilitanta wraz z wnioskiem o wszcz^cie post^powania habilitacyjnego:
•

kopii dyplomu doktora nauk technicznych wydanego przez Instytut Elektrotechniki
w Warszawie;

•

autoreferatu w j^zyku polskim i angielskim o dorobku i osiajjniepach naukowych,
zawieraja_cego m.in. wskazanie osiggni^cia w postaci wyroznionego cyklu powia_zanych
tematycznie publikacji;

•

wykazu opublikowanych prac naukowych oraz informacji o osiqgnie.ciach dydaktycznych,
wspotpracy naukowej i popularyzacji nauki;

•

kopii publikacji wykazanych w cyklu wybranym jako osia.gni^cie naukowe;

•

oswiadczeh wspotautorow;

•

elektronicznej wersji dokumentacji, zawartej na ptycie CD dostarczonej przez Habilitanta.
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2. Sylwetka Habilitanta
Dr inz. Stanistaw Wyderka pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej od pazdziernika 1972 r. W pierwszych latach zatrudnienia pracowat kolejno na
stanowiskach asystenta i starszego asystenta. W roku 1982 uzyskat stopieri doktora nauk
technicznych, nadany przez Rad§ Naukowq Instytutu Elektrotechniki w Warszawie za
rozprawQ

pt.

,,Ocena

intensywnosci wytadowari

niezupetnych za pomocq tadunku

pozornego". Od roku 1983 pracowat na stanowisku adiunkta, a od 2004 r. jest zatrudniony
jako starszy wyktadowca.
Zakres aktywnosci naukowej Habilitanta jest zwiqzany z narazeniami
obiektow

budowlanych

oraz

zainstalowanych

w

nich

urzqdzeri

piorunowymi
elektrycznych

i elektronicznych. Swoje badania prowadzit na drodze symulacji komputerowych (szczegolnie
z

wykorzystaniem

pakietu

ATP-EMTP)

oraz

eksperymentalnych.

Stosowat

modele

numeryczne (w tym modyfikowane w wyniku wtasnych prac) oraz modele fizyczne
(eksperymentalne) analizowanych obiektow.
W dziatalnosci naukowej Habilitanta mozna wyroznic dwie gtowne grupy tematyczne:
•

zagadnienia

modelowania

matematycznego

i

symulacji

numerycznej

dziatania

ogranicznikow przepi^c zbudowanych na bazie tlenku cynku ZnO;
•

budowa stanowiska poligonowego do eksperymentalnych badan rozptywu prqdow
udarowych w instalacjach elektrycznych modelu budynku oraz przeprowadzenie takich
badan.
Habilitant zajmowat

sie. rowniez

innymi zagadnieniami

elektrotechniki, w

tym

dotyczqcymi ochrony przed przepi^ciami i ochrony odgromowej. W szczegolnosci, jest
cztonkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.
3. Charakterystyka i ocena wskazanego przez Habilitanta osia.gnie.cia naukowego
Ocena dorobku Habilitanta zostata wykonana biorgc pod uwage, kryteria wskazane
w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1. wrzesnia 2011 r.
wsprawie kryteriow oceny osiqgniqc osoby ubiegajqcej s/? o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1165).
Dr inz. Stanistaw Wyderka jako swoje szczegolne osiajniepe naukowe wskazat cykl
dziesie_ciu publikacji sposrod tqcznej liczby 64 prac. Nadat im wspolny tytut ,,Budowa bazy
naukowo-badawczej oraz prowadzenie badan narazen piorunowych obiektow budowlanych
i ich wyposazenia". Wskazanie tego cyklu jest zgodne z art. 16 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia
14. marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
wzakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, z pozn. zm.).
Tytut cyklu uwazam za niezbyt fortunnie sformutowany, gdyz zostawia on pole do
domystow, o jakiej bazie naukowo-badawczej jest mowa. Jest to raczej uwaga redakcyjna,
a nie zarzut dotyczqcy spraw merytorycznych.
Zgodnie z par. 3 ust. 3) wspomnianego Rozporzqdzenia kryteria oceny w zakresie
osia_gnie,c naukowo-badawczych Habilitanta w obszarze nauk technicznych obejmuja, nie
tylko ,,a) autorstwo lub wspotautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajduja_cych

2/7

S'IQ w bazie Journal Citation Reports (JCR)", ale rowniez m.in. ,,b) autorstwo zrealizowanego
oryginalnego osiqgni^cia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego".
Moim zdaniem, te dwa kryteria nalezy brae pod uwag§ przy ocenie wskazanego
osiqgniqcia naukowego. Znaczna cz^sc aktywnosci naukowo-badawczej Habilitanta, zwiqzana
z budowa. oryginalnego poligonu eksperymentalnego, moze bye zakwalifikowana jako
osia_gni^cie ,,b)". Znajduje to, co prawda, odbicie w tytule osiqgniQcia i w tresci autoreferatu,
ale

-

moim

zdaniem -

aspekt spetnienia kryteriow

formalnych

wymienionych

w Rozporzqdzeniu poprzez dzieto projektowo-konstrukcyjne, a nie tylko cykl publikacji
powinien bye wyrazniej zaakcentowany na poczqtku autoreferatu.
Publikacje

przedstawione jako spojne osia.gniQcie naukowe zostaty wymienione

w autoreferacie

Habilitanta

w

porzqdku

niemal

chronologicznym.

Habilitant

jest

samodzielnym autorem trzech sposrod wskazanych dziesi^ciu artykutow.
•

Siedem artykutow z tego cyklu ukazato sie_ w Przeglqdzie Elektrotechnicznym w latach
2003-2014.

•

Dwie publikacje byty prezentowane na International Conference on Lightning Protection
ICLPw roku 2002 (Krakow) i 2014 (Szanghaj).

•

Jeden artykut wydrukowano w IEEE Transactions on EMC w 2015 r. (w dokumentacji
Habilitanta zamieszczono wersjQ z bazy lEEEXplore z 2014 r. -tzw. Early Access Paper).
Swoj sredni udziat procentowy w tych artykutach Habilitant oszacowat na 54%, a wie,c

jest to udziat zasadniczy.
Informacje bibliograficzne tego cyklu 53 nastQpuja.ce:
•

sumaryczny impact factor wynosi 2,08;

•

liczba cytowari w bazie Web of Science - 5, bez autocytowari - 3;

•

indeks Hirscha-1.
Na sumaryczny impact factor

sktadaja_ siQ wskazniki czterech sposrod dziesi^ciu

wzmiankowanych publikacji. Powyzsze wskazniki zapewne mogtyby bye wyzsze, gdyby
Komitet Naukowy konferencji ICLP - najwie,kszej mi^dzynarodowej konferencji dotyczqcej
ochrony odgromowej - zadbat o indeksowanie materiatow konferencyjnych m.in. w bazie
Web of Science.
Wymienione wyzej wskazniki bibliograficzne sa_ skromne i gdyby tylko one miaty bye
brane

pod

uwagQ,

to

wskazane

osiqgni^cie

naukowo-badawcze mogtoby

bye

niewystarczajqce do nadania stopnia doktora habilitowanego. Jednakze, waznym elementem
dorobku, ktory nie jest

uj^ty w administracyjnej

punktacji, jest

autorski udziat

w zaprojektowanie i budowe^ oryginalnego poligonu eksperymentalnego w miejscowosci
Huta Por^by koto Rzeszowa. Wktad Habilitanta w to przedsi^wzi^cie byt znaczqcy, co
zdecydowato o mojej tqcznie pozytywnej ocenie Jego osiqgni^cia naukowego.
Uwaqi krytyczne
Mimo generalnie pozytywnej oceny osiqgni^cia naukowego, mam pewne komentarze
krytyczne natury merytorycznej. Budowa poligonowego uktadu eksperymentalnego jest
niewqtpliwie duzym osiqgni^ciem, umozliwiaja.cym w szczegolnosci uzyskanie powtarzalnych
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wynikow doswiadczalnych, niemozliwych do uzyskania w naturze. Mam jednak wqtpliwosci
zwiqzane z zamknie_ciem drogi prgdu udarowego w ukladzie modelowym. W publikacjach
Habilitanta nie znalazlem analizy bt^dow popetnianych wskutek roznic mie^dzy rozptywem
prqdu w modelu eksperymentalnym i rozptywem prqdu piorunowego w warunkach
naturalnych.
1) W uktadzie eksperymentalnym brak jest modelu kanatu wytadowania atmosferycznego.
Prqd pioruna jest modelowany za pomocg generatora udarowego, odwzorowuja,cego
przebieg prqdu przy ziemi. Jednakze, rzeczywiste wytadowanie atmosferyczne nie
odbywa sie^ w stosunkowo krotkim przewodzie tqczqcym generator z instalacjq
odgromowa, (z rysunkow wynika, ze jego dtugosc jest mniejsza od 10 m), lecz w kanale
plazmy o dtugosci kilku kilometrow, co w sposob istotny wptywa na rozktad pola
elektromagnetycznego w okolicy miejsca uderzenia. Zatem, na rozptyw

prgdu

w instalacjach trafionego budynku wptyw ma nie tylko ksztatt prqdu udarowego i miejsce
uderzenia, ale takze zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Nie znalaztem dyskusji tego
problemu w zatqczonych publikacjach. Pewnego rodzaju usprawiedliwieniem moze bye
fakt, ze podobng watpliwosc mozna sformutowac w stosunku do wszystkich znanych mi
prac eksperymentalnych, w ktorych jako wymuszenie stosowane byty generatory
udarowe.
2) Habilitant ze wspotautorami przedstawili w publikacjach wynik swoich przemysleh, jak
w uktadzie doswiadczalnym zamknqc droge_ pra_du udarowego ptynqcego w ziemi,
montujqc uktady uziomowe generatora z dwoch stron modelu domu. Wydaje si§, ze jest
to rozwiqzanie zdroworozsqdkowe, ale nie zostato ono poparte szczegotowq analizq.
Przydatne bytoby np. przeprowadzenie obliczeri, czy wykonany uktad uziomow jest
wystarczajqcy do uzyskania w ziemi rozptywu prqdu w sposob dostatecznie zblizony do
takiego,

jakiego nalezatoby

oczekiwac w

warunkach naturalnego wytadowania

atmosferycznego. Pomocna bytaby odpowiedz na pytanie, czy i w jakich przypadkach
nierownomiernosc rozptywu prqdu w ziemi ma zauwazalny wptyw na wyniki pomiarow
prgdow w instalacjach nad ziemiq. Bye moze jest to zagadnienie mniej istotne niz uwaga
poprzednia.
Oprocz dwoch powyzszych komentarzy do przedstawionego do oceny cyklu publikacji,
mam dose duzo uwag natury redakcyjnej do autoreferatu. Autoreferat nie jest jednak
szeroko doste_pnq publikacjg, totez liczbe. przedstawionych tu uwag ogranicze. do jednej.
3) Habilitant przedstawit zbudowany uktad pomiarowy z transmisjq sygnatow za pomocq
swiattowodow jako rozwigzanie ,,unikatowe" (szczegolnie na str. 14-15 i 18). Moim
zdaniem taka emfaza jest nieuzasadniona: zastosowania swiattowodow w sprz^cie
pomiarowym pracujqcym w warunkach silnych zaktoceri sq znane. Nie neguje, przy tym
oryginalnosci rozwiqzania konstrukcyjnego

i zaradnosci przy zdobyciu znaczqcych

funduszy na realizacj^ catego przedsie.wziQcia.
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Podsumowuja.c, uwazam ze opisane stanowisko poligonowe jest oryginalne, wktad
Habilitanta w jego zaprojektowanie, zbudowanie i wykonanie badari jest istotny, a wskazane
osia.gnie.cie

naukowo-badawcze

jest

znacza.ce,

mimo

skromnych

wskaznikow

bibliograficznych oraz uwag przedstawionych powyzej.
4. Ocena osiajjnie_c naukowo-badawczych
Cze.sc dorobku

naukowo-badawczego Habilitanta, takze spoza wskazanych jako

osia.gnie.cie naukowe, dotyczy zagadnieri opisanych juz w punkcie 2 niniejszej recenzji.
Oprocz tych zagadnien badawczych, w dorobku dra inz. Stanistawa Wyderki znajduja. sie.
m.in. publikacje dotyczqce pracy stacji elektroenergetycznej WN/SN w warunkach przepie_c
pochodzenia atmosferycznego, analizy zagrozenia transformatora, izolacji linii i urzqdzen
rozdzielczych. Analizowat on rowniez stany przejsciowe powstajqce podczas czynnosci
tqczeniowych i zwarc w liniach napowietrznych. Wiele sposrod publikacji dotyczyto analizy
komputerowej z wykorzystaniem znanego pakietu ATP-EMTP. Oprocz odgromnikow
zaworowych (ogranicznikow przepie.c wykonanych z wykorzystaniem ZnO) Habilitant
modelowat takze iskiernikowe ograniczniki przepie.c. Zajmowat sie. takze pomiarami
rezystancji

uziemienia

i

modelami

geoelektrycznymi

gruntu

oraz

kilkoma

innymi

zagadnieniami szczegotowymi.
Dr inz. Stanistaw Wyderka ma w swoim dorobku 64 publikacje (ta.cznie ze wskazanymi
jako cykl stanowiqcy osia_gnie.cie naukowe), w tym:
4 - w czasopismach indeksowanych w bazie JCR,
20-w innych czasopismach i zeszytach naukowych,
15 -w materiatach konferencji mie.dzynarodowych,
25 - w materiatach konferencji krajowych.
W bazie Web of Science (WoS) znajduje sie. Iqcznie 10 publikacji autorstwa lub
wspotautorstwa Habilitanta. Wszystkie publikacje majqce wptyw na sumaryczny impact
factor zostaty uwzgle_dnione w cyklu okreslonym jako osiqgni^cie naukowe. Indeks Hirscha
wedtug baz WoS i Scopus wynosi 1.
Oprocz wskazanych w punkcie 3 niniejszej recenzji, Habilitant podat uzupetniaja.ce
wskazniki bibliometryczne, niewymienione w Rozporzqdzeniu MNiSW z dn. 1.09.2011 r.:
•

liczba cytowari w bazie Scopus - 6;

•

liczba cytowari w bazie Google Scholar—12;

•

suma punktow MNiSW -150;

•

sredni udziat procentowy Habilitanta - 58,6%.
Ma on w swoim dorobku jeden patent.
Brat udziat jako wykonawca w dwoch projektach badawczych (jeden - MNiSW, jeden -

NCN).
Szesciokrotnie otrzymat nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za dziatalnosc
naukowa., w tym

dwie zwiqzane z budowa. poligonu badawczego w Hucie Pore,by

i z publikacjami wynikaj^cymi z wykorzystania tego poligonu.

5/7

W dorobku publikacyjnym Habilitanta jest tylko jeden artykut w

renomowanym

czasopismie o zasi^gu mi^dzynarodowym (IEEE Transactions on EMC), a sumaryczne
wskazniki bibliometryczne sa. niewysokie. Tym niemniej, wktad dra inz. Stanistawa Wyderki
w rozwoj badari wchodzqcych w sktad dyscypliny naukowej elektrotechnika uwazam za
znaczny, akcentujqc przy tym wktad w budowe^ oryginalnego

poligonu badawczego

1 prowadzone na tym poligonie prace eksperymentalne, ktorych rezultaty sg zauwazane na
forum krajowym i mi^dzynarodowym.
5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspotpracy mie,dzynarodowej
Habilitant

realizowat

zwykte

obowiqzki

dydaktyczne, zgodnie

z zajmowanymi

stanowiskami w Politechnice Rzeszowskiej. Oprocz tych obowiqzkow opracowat i prowadzit
w 2010 r. w j^zyku angielskim wyktady dotyczqce ochrony odgromowej i przed przepiQciami.
Opracowat materiaty dydaktyczne i prowadzit zaj^cia w ramach programu Erasmus
2 przedmiotow High voltage engineering i Electrical equipment. Opracowat i prowadzit
wJQzyku

angielskim

zaj^cia

w

ramach

projektu

,,Zostari

Dobrym

Inzynierem",

wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. Opracowat i prowadzit zaj^cia
nt. ,,Symulacja pracy uktadow elektroenergetycznych" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitat Ludzki, Ksztatcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej.
Brat aktywny udziat w naukowych konferencjach mi^dzynarodowych i krajowych. Byt
cztonkiem komitetu programowego i organizacyjnego 3rd International Modelling School
Crimea'99, Alushta (wrzesieri 1999 r.).
Habilitant otrzymat trzy nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za dziatalnosc
dydaktyczno-wychowawcza., nagrod^ zespotowa. Ill

stopnia

Ministra

NSWiT,

Medal

Zastuzonym dla Politechniki Rzeszowskiej, Srebrny Krzyz Zastugi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej i Ztota. Odznak^ Honorowa. SEP.
Dr inz. Stanistaw Wyderka jest cztonkiem Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz wspomnianego juz Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. W latach 1994-2014 byt przedstawicielem Politechniki
Rzeszowskiej w European EMTP-ATP Users Group.
Jako osiqgniQcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki Habilitant wskazat rezultaty
swojej pracy zawodowej, z ktorych cz^sc dotyczqcq wykazu prowadzonych przedmiotow
zakwalifikowatbym

raczej

jako

po

prostu

realizacjs

powierzonych

obowiqzkow

dydaktycznych. Natomiast autorstwo i wspotautorstwo trzech skryptow oraz opracowanie
i budowQ nowych dydaktycznych stanowisk w laboratoriach wysokich napi^c i urza_dzeri
elektrycznych nalezy niewqtpliwie zaliczyc do istotnych osia_gni§c dydaktycznych.
Habilitant byt promotorem ponad 150 prac inzynierskich i magisterskich, co mozna
interpretowac jako znaczna. popularnosc wsrod studentow. Jest opiekunem Studenckiego
Kota Naukowego „ Mega Volt".
W dose dawnym czasie, do 1992 r., byt autorem lub wspotautorem ta_cznie 11 ekspertyz,
projektow i opracowari wykonanych na zamowienie.
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Jest rzeczoznawca. SEP w specjalnosci inzynieria materiatowa, sekcja izolatorowa.
W latach 1992-2009 brat udziat w pracach Komitetu Technicznego PKN nr 76 ds. Izolatorow,
bytzast^pcq przewodniczqcego. Od roku 2010 jest reprezentantem Politechniki Rzeszowskiej
w Komitecie Technicznym PKN nr 55 ds. Instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej
obiektow budowlanych.
Recenzowat

trzy

publikacje

w

zeszytach

naukowych

Politechniki Rzeszowskiej

i Politechniki Gdanskiej.
Dr inz. Stanistaw Wyderka wymienit w autoreferacie takze szereg innych osiqgni^c,
ktorych nie be.d§ tu powtarzac. Jednak nalezy chocby wspomniec petnienie takich funkcji,
jak: prodziekan ds. nauczania w latach 1999-2005, cztonek Senatu PRz w latach 2002-2005,
cztonek Rady Wydziatu Eil PRz w latach 1996-2012, czy sekretarz Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej PRz w latach 2006-2012. Powierzenie Mu tych funkcji swiadczy o powazaniu
w otoczeniu zawodowym.
Nie wszystkie kryteria wymienione w Rozporzqdzenia MNiSW z dn. 1.09.2011 r.
wsprawie kryteriow oceny osiqgniqc osoby ubiegajqcej s/? o nadanie stopnia doktora
habilitowanego znajdujq odbicie w dorobku Habilitanta. Nie jest to jednak warunek
konieczny, a niektore wazne dokonania organizacyjne Habilitanta nie sq z kolei uj^te
w Rozporzqdzeniu.

Dorobek

dydaktyczny,

popularyzatorski i organizacyjny dra inz.

Stanistawa Wyderki uwazam za spetniajqcy wymagania stawiane kandydatowi do stopnia
doktora habilitowanego.
6. Podsumowanie i wniosek kohcowy
Stwierdzam,

ze

osiqgni^cia

naukowe,

dziatalnosc

dydaktyczna,

popularyzatorska

i organizacyjna dra inz. Stanislawa Wyderki stanowig znaczqcy wktad w rozwoj dyscypliny
elektrotechnika i dajq podstawy do ubiegania sie, o stopieri doktora habilitowanego.
Uwazam, ze dorobek dra inz. Stanistawa Wyderki w stopniu wystarczajqcym spetnia
wymagania stawiane osobom ubiegajqcym sie. o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
okreslone w Ustawie z dnia 14. marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zokresie sztuki (Dz. U. z 2003 r v nr 65, poz. 595, z pozn. zm.) oraz
w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1. wrzesnia 2011 r.
wsprawie kryteriow oceny osiqgniqc osoby ubiegajqcej s/§ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1165).
Stawiam wniosek o dopuszczenie dra inz. Stanistawa Wyderki do kolejnego etapu
procedury habilitacyjnej.
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