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Opinia nt. 

osi^gni^cia naukowego i dorobku naukowego w ramach post^powania o nadanie 
p. dr. inz. Jarostawowi Michalakowi 

stopnia naulcowego dolitora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie elektronika 

1 . W p r o w a d z e n i e 

Niniejsza opinia zostata wykonana z uwzgl^dnieniem nast^puj^cych aktow prawnych: 
• 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 i 1311), 
• Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 26 wrzesnia 2016 w 

sprawie szczegotowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie 
doktorskim, w post^powaniu habilitacyjnym oraz w post^powaniu o nadanie tytutu, 

• Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w 
sprawie kryteriow oceny osi^gni^c osoby ubiegaj^cej si^ o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego [Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1165) 

Dr inz. Jarostaw Michalak uzyskai dyplom magistra inzyniera elektronika w zakresie 
eksploatacji systemow t^cznosci w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 1988 roku. 
W latach 1989 - 1992 zajmowal w WAT stanowisko inzyniera, latach 1992 - 1998 byl asystentem, 
w okresie 1998 - 2007 - adiunktem, nast^pnie w latach 2007 - 2013 - starszym wykladowcq, zas 
od roku 2013 jest ponownie adiunktem. W 1997 r. uzyskat na Wydziale Elektroniki WAT dyplom 
doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na podstawie rozprawy pt. 
„Adaptacyjna eliminacja zaktoceri w^skopasmowych w systemach krotkofalowych 
wykorzystuj^cych sygnaty z rozproszonym widmem". W okresie swojej pracy dr Michalak uzyskat 
szereg certyfikatow i swiadectw dotyczqcych zarowno znajomosci JQzykow obcych jak i 
poswiadczajqcych jego udziaJ w szkoleniach. 

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez wymienione wyzej rozporz^dzenie oraz zalecenia 
Centralnej Komisji ds. Stopni i TytuMw, opinia powinna obejmowac w osobnych fragmentach 
ocen^ wskazanego przez habilitanta gtownego osiqgni^cia naukowego oraz ocen^ jego istotnej 
akt3wnosci naukowej. Ponizej kolejno przedstawiono ocen^ obydwoch aspektow dzialalnosci 
naukowej p. dr. jarostawa Michalaka. 

2. Ocena osiqgni^cia naukowego pn. „Koniunikacja w sklasteryzowanych 
sieciach radiowych specjalnego przeznaczenia. Wybrane aspekty organizacji 
s ieci" 

Jako gtowne osiggni^cie naukowe p. dr Jarosiaw Michalak przedtozyt monografi^ o wyzej 
wymienionym tytule wydanq przez Wojskowq Akademi^ Technicznq w 2019 r. 

Rozprawa liczy 186 stron i zawiera oprocz rozdziaiu wprowadzajqcego cztery rozdziaty 
zasadnicze, trzy dodatki oraz zakohczenie. Pod wzgl^dem redakcyjnym rozprawa jest 
przygotowana starannie. Mozna si^ jednak zastanowic nad spojnosciq jej zawartosci. Rozdziat I 
dotyczy organizacji sieci, podstaw klasteryzacji sieci, klasteryzacji w bezprzewodowych sieciach 
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sensorowych i ad hoc oraz przedstawia koncepcj^ Autora wagowego algorytmu wyboru WQZIOW 

funkcjonalnych. Tematem rozdziatu II jest spojnosc sieci samoorganizuj^cych siQ. RozdziaJ I I I 
dotyczy z kolei pewnosci dostarczania wiadomosci. Zagadnieniem gtownym zawartym w 
rozdziale IV jest przydzial zasobow radiowych. Autor dokonat w nim opisu wybranych 
algor5^m6w przydzialu zasobow i ocenii ich efektywnosc. Przedstawil rowniez w tym rozdziale 
koncepcj^ systemu zarz^dzania radiostacjami SDR {Software Defined Radio] oraz wspotprac^ z 
Wojskowym Biurem Zarzqdzania Cz^stotliwosciami. 

Jak wspomniano, w monografii zawarto rowniez dodatki. Pierwszy z nich dotyczy obliczen 
przeptywnosci w bezprzewodowej sieci sensorowej specjalnego przeznaczenia, drugi - koncepcji 
bezprzewodowej sieci sensorowej realizowanej w celu monitorowania stanu pacjentow. Wreszcie 
trzeci dodatek przedstawia ocen^ efektywnosci techniki wieloantenowej w roznych warunkach 
kanatowych. W opinii recenzenta ostatni dodatek stabo wi^ze si^ z tematyk^ rozprawy i nie jest 
dla niego jasne, dlaczego w rozprawie zostai umieszczony. 

Rozdzial: I pt. „Organizacja sieci", w zakresie sekcji 1.1 do 1.5 ma charakter przeglgdowy. 
Autor wyjasnia zasad^ klasteryzacji sieci, systematyzuje algorytmy klasteryzacji, podaje 
klasyfikacjQ klasteryzacji w sieciach sensorowych i bezprzewodowych sieciach ad hoc. Zalet^ tej 
czQSci rozdziatu jest usystematyzowanie zagadnieh zwi^zanych z podziatem w^ztow sieci na 
Wastry. Wreszcie, w sekcji 1.6 Autor obszernie przedstawit swojq propozycj^ koncepcji 
zmodyfikowanego wagowego algorytmu wyboru w^ztow funkcjonalnych uwzgl^dniajqcej 
praktyczne ograniczenia sieci. Najpierw jednak przedstawia klasyczny algorytm [WCA) 
wagowego wyboru w^ztow funkcjonalnych (tzn. pefni^cych funkcj^ zarz^dzaj^cego klastrem (CH 
- Cluster Head) lub bramy klastra [GW - Gateway] i okresla jego wady. W konsekwencji, po ich 
identyfikacji, proponuje zmodyfikowany algorytm, w ktorym zasadnicze znaczenie (wag^) dla 
wyboru WQztow funkcjonalnych ma stan baterii. Ustalone zostaj^ priorj^ety wazonych 
skladnikow, a po stanie baterii s^ to kolejno stopien mobilnosci oraz poziom SNR. Jako w^zel 
funkcjonalny (CH lub GW) wybierany jest ten, ktory charakteryzuje si^ maksymalnq wagg b^dgc^ 
sum^ unormowanych skladnikow miar poziomu baterii, mobilnosci oraz SNR. Autor podaje 
dokiadny algorytm wyboru w^zta funkcyjnego CH. Weryfikacja proponowanego algorytmu w 
porownaniu z algorytmem WCA zostala przez Autora wykonana w sposob symulacyjny. 
Parametry symulacji przedstawiono w tabeli 6 a pozostate mozna odczytac w podpisie pod rys. 
10 (str. 43) . Zdaniem recenzenta opis eksperymentow symulacyjnych jest mato konkretny i nie 
wiadomo, czy Autor wykonal symulacJQ zgodnie z zasadami sztuki. Badanie wyboru w^zfow CH 
klastrow dokonywane przez sprawdzane algorytmy jest tzw. symulacji na poziomie systemu. 
Prawidtowy odbior wiadomosci rozsiewczych HELLO przez w^zfy jest mozliwy, gdy na wejsciu 
ich odbiornikow jest wystarczaj^co wysoka wartosc SNR. Zalezy ona od odlegtosci od nadajnika 
wiadomosci HELLO oraz warunkow propagacji, czyli rodzaju terenu, w ktorym si^ ona odbywa 
[spadek mocy w funkcji odleglosci zalezy od ksztaltu terenu, wysokosci anten, itp. i moc spada z 
pot^gg odlegfosci d w zakresie od 2 do 5.5). Skutecznosc odbioru wiadomosci HELLO moze miec 
zasadniczy wptyw na dziatanie algorj^mu klasteryzacji i wyboru wQztow CH. Autor zatozyt jednak, 
ze wiadomosci HELLO s^ odbierane bezbf^dnie a zasi^g transmisji jest staly. Innq wqtpliwosciq, 
ktora si^ pojawia w trakcie lektury opisu symulacji jest jej wartosc statystyczna. Autor nie 
wspomina o kierunkach ruchu stacji (zaktada ich statq pr^dkosc) i ich rozktadu potozen w chwili 
startu symulacji. Mozna przypuszczac, ze wykonany zostat pojedynczy przebieg poruszania si^ 
stacji w okreslonym terenie. W podobnych symulacjach na poziomie systemowym wykonuje si^ 
wiele analogicznych przebiegow losuj^c pierwotne potozenia w^zfow (stacji) (tzw. drops] i 
dopiero na ich podstawie uzyskuje si^ statystycznie wartosciowe wnioski. Powstaje pytanie, co 
si^ dzieje w przypadku osi^gni^cia przez poruszaj^cy si^ w^zei granicy rozpatrjAvanego obszaru. 
Czy taki w^zet znika, czy tez pojawia siQ w innym miejscu? Mozna sobie wyobrazic przypadek 
w^ztow poruszajqcych si^ w podobnym kierunku (np. w pojazdach wojskowych poruszajgcych 
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siQ na polu walki w kierunku przemieszczania si^ jednostki]. Takich specjalnych scenariuszy 
mozna znalezc pewno wi^cej. Uzyskiwane wyniki moglyby si^ dla kazdego z nich roznic. W pracy 
pokazano niestety kilka, dose stabo opisanych przyktadow rozniqcych si^ gtownie szybkoscig 
poruszania si^ w^ztow [rys. 10 - 1 3 ] . 

W kolejnej cz^sci rozdziatu 1 Autor przedstawia koncepcji podwyzszenia poziomu spojnosci 
sieci z zastosowaniem dronow [BSP] w przypadku braku komunikacji z niektorymi w^ztami. 
Sama idea zastosowania dronow nowa nie jest, co Autor sam potwierdza odpowiednimi cytatami 
z literatury. Zatem trudne jest dla recenzenta okreslenie, co jest nowatorskie w opisywanej 
koncepcji zastosowania dronow. Autor rozwaza zastosowanie jednego drona oraz catego ich 
zestawu oraz sytuacji, gdy w^zly sieci podaje swojq pozycJQ, lub nie czyniq tego. Autor rozpatruje 
trzy przypadki uzycia dronow a nast^pnie relacjonuje eksperyment symulacyjny. Niestety uwagi 
dotycz^ce symulacji sformuiowane powyzej pozostaj^ nadal aktualne. W rozprawie nie ma 
wlasciwie opisu modelu symulacyjnego. Nie wiadomo, jak wiarygodne sq uzyskane wyniki i jakie 
s^ prawdopodobienstwa bt^dow w transmisji [lub chocby to, jakie zafozono]. Nie jest tez z opisu 
jasne, czy dron porusza si^ w trakcie oblotu autonomicznie, czy tez jest sterowany ze stacji 
sterujgcej. 

Jak wspomniano, tematem rozdziafu I I jest spojnosc sieci. Autor rozpoczyna rozdzial od kilku 
defmicji, a wi^c glownej - spojnosci sieci, parametru nazywanego spojnosci^ [def. 4 ] , g^stosci i 
stopnia spojnosci. Gtown^ cz^sc rozdziatu stanowiq jednak opisy przeprowadzonych 
eksperymentow symulacyjnych dla roznych konfiguracji rozmieszczenia w^zfow w 
rozpatrjwanym kwadratowym obszarze. Jak deklaruje Autor, podstawowym celem symulacji 
byfo okreslenie minimalnej wartosci stopnia {Degree] rozumianego jako srednia liczba w^ztow w 
zadanej odlegtosci traktowanej jako zasi^g tqcznosci radiowej [potencjalna licznosc klastra]. 
Symulacje s^ wykonane dla roznych typow rozktadow rozmieszczen w^ztow na rozpatrywanej 
powierzchni. Autor przedstawit rowniez algorytm zapewniaj^cy oczekiwanq spojnosc sieci przy 
zatozonych jej parametrach. Na podstawie wzorow wynikaj^cych z def 4 - 6 Autor wykonat 
szereg wykresow wi^z^cych ze sobq parametry takie jak limit odlegtosci, zasi^g radiowy oraz 
liczba w^ziow w funkcji stopnia [Degree]. W swoich eksperymentach symulacyjnych dotycz^cych 
bezprzewodowych sieci sensorowych i zadania typu patrol badat w p t j w okresowosci sygnatu 
rozsiewczego HELLO, ktora miataby zapewnic aktualnosc informacji o stanie w^ztow. Wykonano 
szereg wartosciowych eksperymentow dotyczqcych np. koniecznego okresu powtarzania 
wysytania wiadomosci rozsiewczej HELLO, aby przy danej szybkosci poruszania si^ w^ztow i ich 
g^stosci zapewnic zatozon^ niezawodnosc t^cznosci. Niestety rowniez i w tym przypadku brak 
raportu na temat statystycznej wartosci wykonanych symulacji. Zarzuty sformutowane przy 
okazji dyskusji nad zawartosci^ rozdziatu 1 pozostaj^ wi^c stuszne. 

Tematem rozdziatu I I I jest uzyskanie pewnosci dostarczania wiadomosci w trybie 
rozsiewczym. Autor najpierw omawia znane algorytmy transmisji rozsiewczej [oparte na 
zalewaniu, technice Connected Dominant Set [CDS] oraz technice MPR [Multipoint Relays - skrot 
w pracy nie jest wyjasniony] i przedstawia krotki przegl^d literatury na ten temat a takze zalety i 
wady wszystkich technik. I tym razem Autor relacjonuje eksperyment symulacyjny, ktorego celem 
byt ocena efektjwnosci energetycznej i czasowej w realizacji rozsiewania okreslonej wiadomosci. 
Porownaniu podlegaty rozne algorytmy dystrybucji pakietow rozsiewczych. Merytorycznie 
rozdziat ten pod wzgl^dem opisu algorytmow nie jest wykonany zbyt starannie. W roznych 
miejscach porownania i symulacji pojawiaj^ si^ algorytmy wtasciwie nie w petni opisane, jak np. 
DPS, C-MPR, algorytm bazuj^cy na QoS, Barriage Relay. Rowniez w podsumowaniu rozdziatu 
mozna znalezc zdanie na temat algorytmu jakosci QoS wtasciwie nie opisywanego w rozdziale. 

Tym razem opis eksperymentu symulacyjnego jest z kolei znacznie doktadniejszy i mozna 
wywnioskowac, ze symulacja byta wykonana prawidtowo z punktu widzenia techniki 
symulacyjnej. Jednak Autor przyjs^i, ze jednostkowe zuzycie energii w^zta jest proporcjonalne do 
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kwadratu zasi^gu radiowego. Zatozenie to jest dyskusyjne. Jak juz wspomniatem, aby zapewnic 
odpowiedni poziom mocy w odbiorniku, Irtory pozwala na odbior danych z tolerowanym 
prawdopodobiehstwem w odlegtosci r od nadajnika, moc nadawana powinna zalezec od 2 do 5.5-
tej pot^gi odlegtosci. PotQga 2 odpowiada wolnej przestrzeni, a pewno nie o takim scenariuszu 
myslimy w przypadku sieci naziemnych. Co wi^cej, na str. 82, omawiaj^c rys. 43 Autor stwierdza, 
ze moc wydatkowana przez pojedynczy wqzei rosnie proporcjonalnie do ustalonego zasi^gu. 
Mozna wiQc zapytac, jakie Autor zatozyt srodowisko propagacyjne, w ktorym wiadomosci 
rozsiewcze s^ dystrybuowane, ze takie wyniki s^ mozliwe. 

Rozdziat IV jest poswi^cony problemowi przydziatu zasobow radiowych w sieciach 
radiowych. Jest to kluczowe zagadnienie dla zachowania lub uzyskania efektywnosci dziatania 
sieci. Autor rozpoczyna od sekcji wprowadzaj^cej [4.1), w ktorej obok bardzo wartosciowych 
fragmentow mozna znalezc stwierdzenia kontrowersyjne. Autor w sumie nie definiuje co jest 
przedmiotem przydziatu jako zasoby radiowe. Jak wiadomo, moze to bye fragment dost^pnego 
pasma systemu, szczelina czasowa, lub w ogolnosci pewien przedziat czasowy, albo kombinacje 
bloku czQstotliwosci i przedziatu czasowego [jak w OFDMA]. Moze to bye rowniez zestaw ciggow 
rozpraszaj^eych, jak np. w systemach CDMA. Autor pisze rowniez, ze w „algorytmie waterfillingu" 
[„ttumaezenie" Autora z JQzyka angielskiego] poziom „wody" odpowiada poziomowi mocy 
przydzielonej dla danego uzytkownika. Nie jest to niestety sformutowanie precyzyjne. Moc 
przydzielona uzytkownikowi jest rozdzielona w zaleznosci od wtasnosci widmowych kanatu i na 
wykresie „wypetniania wod^" moc to pole ponad krzywq obrazuj^eq ksztatt proporcjonalny do 
odwrotnosci kwadratu modutu transmitancji kanatu [w przypadku zatozenia zaktocenia 
add3^jwnego w postaci szumu biatego) i ograniczone okreslonym poziomem maksymalnym 
„wody" [por. rys. 1.27 na str. 89 w ksi^zce K. Wesotowskiego pt. „Podstawy cyfrowych systemow 
telekomunikacyjnych", Warszawa, WKL). 

Z kolei Autor przedstawia opisy wybranych algorytmow przydziatu zasobow. to: algor3rtm 
COMB, algorytm SEPO oraz algorytm bazuj^cy na doswiadczeniu i ograniczeniach praktycznych. 
Algorytmy COMB i SEPO sg przedstawione w postaci pseudokodow. S^ one dla recenzenta 
napisane niezbyt jasno. Np. w algorytmie COMB krok opisany tekstem [str. 90, wiersz 2 ] : „Wylicz 
potencjat/wag^ dla kazdej FRM i ZP na podstawie realizowalnosci [w: 0<w<l) i znormalizowanej 
wartosci metryki [m: 0<m<l). Potencjat [FRM j , ZP /]=H'[z3xm,[/3" zawiera niezdefiniowane 
poj^cia, np. realizowalnosci, metryki czy potencjatu. Niektore z nich pojawiaj^ si^ wtasciwie na 
kohcu pseudokodu algorytmu. Znak x jest uzywany jako znak mnozenia chyba niezbjn: fortunnie, 
bo zazwyczaj oznacza on iloczyn kartezjahski. Podobnie w przypadku drugiego algorytmu: SEPO. 
Jak nalezy rozumiec krok: „Wylicz gat^zie", albo „Dla k FRM" [w poprzednim algorytmie 
stosowano notacJQ FRM k). Nota bene, Autor podaje poj^cie algorytmu stopniowego spadku 
[Steepest Descent). Nie jest to ttumaczenie fortunne, bowiem steepest oznacza najbardziej stromy, 
wi^c pewno algorytm powinien nazywac siQ algorytmem najszybszego lub najbardziej stromego 
spadku. 

W sekcji 4.2.3 Autor anahzuje, jak juz wspomniano, algorytm bazujqcy na doswiadczeniu i 
ograniczeniach praktycznych. Rozpatruje struktur^ zasobow w postaci szczelin czasowych i 
podkanatow cz^stotliwosciowych, czyli podobn^ do tej, z ktor^ mamy do czynienia w systemie 
L T E . Jak wiadomo, od kilku lat istnieje standard sieci z terminalami ruchomymi w trybie nr 3 i nr 
4 - z udziatem infrastruktury statej [stacji bazowych - tryb nr 3] jak i bez niej [tryb nr 4 ] . W obu 
przypadkach zdefiniowano zasad^ rozdziatu zasobow radiowych. Szczegolnie tryb nr 4 
odpowiada w duzej mierze sieciom specjalnego przeznaczenia, np. z terminalami znajduj^cymi 
s i^ na pojazdach ruchomych poruszajqcych siq samodzielnie lub w konwojach. Uwazam, ze dla 
petnosci porownah i okreslenia jakosci swojej propozycji, Autor mogtby si^ odniesc do 
istniej^cego standardu L T E . Proponowane algorytmy w trybie sterowania rozdziatem zasobow 
przez wQzet CH, w trybie autonomicznym, lub w trybie rozsiewczym, pokazane s^ w dose ogolnej 
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postaci graficznej. NastQpnie Autor dokonuje oceny efektywnosci wybranych algorytmow 
przydziatu zasobow widmowych [Algorytm 1: maksymalizacja liczby obstuzonych z^dah, 
Algorytm 2: minimalizacja przydzielonej mocy w klastrze) przedstawiajqc tabele zatytutowane 
jako: 
- Tabela 2 1 : Test przydziatu zasobow przy zmiennym z^daniu w stosunku do pasma i statej 

wartosci SNR i F E R 
- Tabela 22: Test przydziatu zasobow przy zmiennym z^daniu jakosci transmisji [FER) i statej 

wartosci SNR oraz pasma 
- Tabela 23: Test przydziatu zasobow przy zmiennej jakosci kanatu i statej wartosci SNR oraz 

pasma. 
Niestety Autor nie podaje warunkow, w ktorych wyniki w tabelach zostaty uzyskane, np. dla tabeli 
21 nie podaje wartosci SNR i FER, ktore przyj^t, dla tabeli 22 - wartosci SNR i szerokosci pasma, 
dla tabeli 23 nie jest jasne, co to jest jakosc kanatu [czy chodzi jedynie o zmienn^ wartosc SNR?) i 
jak^ przyj^to wartosc FER. 

Z kolei w sekcji 4.2.3 Autor opisuje wybrane algorytmy przydziatu widma takie jak: algorytm 
ND [Maximum Node Degree], algorj^m VR [Vertex Reduction], algorytm TS [Tabu Search] a 
nast^pnie podaje wyniki symulacyjne ich porownania. I tym razem brakuje szczegotow 
eksperymentu symulacyjnego potwierdzaj^cych ich statystycznq wartosc. 

W sekcji 4.4 Autor przedstawia koncepcji systemu zarz^dzania radiostacjami SDR (SZR-SDR) 
- domyslam si^, ze skrot SZR to Sity Zbrojne RP. Zas w sekcji 4.5 Autor opisuje wspotprac^ z WBZC, 
czyli Wojskowym Biurem Zarzqdzania Cz^stotliwosciami. Obie sekcje nie majq charakteru 
naukowego, sq raczej opisem zasad zarzqdzania, oczywiscie waznych dla funkcjonowania sieci 
specjalnego przeznaczenia. 

Koncowq cz^sc rozprawy habilitacyjnej stanowi^ trzy dodatki. Dla recenzenta nie jest jasne, 
dlaczego dwa z nich nie rozdziatami rozprawy. Jak wspomniano, trzeci nie dotyczy tematyki 
samej monografii i jest niepotrzebnie do niej dotgczony. 

Dodatek I poswi^cono obliczeniom przeptywnosci w bezprzewodowej sieci sensorowej 
specjalnego przeznaczenia. W sekcji 1 przedstawiono dose krotki przeglqd literatury. Szkoda, ze 
Autor nie uwzgl^dnit w nim jakiejkolwiek ksi^zki na temat WSN, ktorych oferta jest bardzo bogata. 
Nast^pnie Autor przedstawit zatozenia dotycz^ce sieci z protokotem komunikacj^nym IEEE 
802.15. Rozpatrzyt scenariusz zastosowania WSN w ochronie obwodowej oraz scenariusz 
monitorowania kondycji. Wyniki obliczen s^ przedstawione na trzech rysunkach. Nie jest jasne 
dla recenzenta, jak przedstawione wyniki wi^z^ si^ z tematem rozprawy, czyli komunikacji w 
sklasteryzowanych sieciach radiowych. 

W dodatku 2 Autor przedstawit koncepcji bezprzewodowej sieci sensorowej na potrzeby 
monitorowania stanu pacjenta. Tekst tego dodatku nie ma charakteru naukowego. Nie 
przedstawiono tez w nim konkretnych wynikow dziatania takiej sieci, chocby symulacyjnych. 

Dodatek 3, jak wspomniano, jest zdaniem recenzenta bardzo luzno zwi^zany z tematyk^ 
rozprawy i jest przypuszczalnie raportem z sesji pomiarowej radiowego systemu MIMO, w ktorej 
Autor uczestniczyt. Z tekstu tego dodatku widac, ze nie jest to gtowna dziedzina zainteresowaii 
Autora. Mozna bowiem znalezc w nim kilka bt^dow. Pierwszy to stwierdzenie [str. 147), ze 
technika MIMO jest stosowana w technice komorkowej poczgwszy od standardu L T E . Niestety nie 
jest to stwierdzenie prawdziwe. MIMO byto juz technik^ opisanq w systemie HSPA [Wydanie 7 
standardow 3GPP), czyli w technice CDMA. Jednym z gtownych wynalazcow tej techniki jest 
Gerard Foschini [nie zas Foshini). Kod Alamoutiego jest rowniez niestety przedstawionywbt^dny 
sposob. Jak wiadomo, kod ten jest stosowany, gdy w nadajniku sq dwie anteny. W podstawowej 
wersji w pierwszym odst^pie modulacji transmitowane sq sygnaty: si przez pierwszy anteny i sz 
przez drug^. W drugim odst^pie modulacji przez pierwszy anteny jest emitowany symbol -[sz]* 
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zas przez drugq sygnat [si]*. Nie jest wi^c prawd^, ze wystarczy napisac, ze w drugim odst^pie 
modulacji s^ nadawane wartosci sprz^zone (si)* i (52)*. Z kolei na str. 150, wektor a jest wektorem 
czteroelementowym nie zas czterowymiarowym, zas macierz RMIMO powinna bye rowna macierzy 
CC" nie zas CC'''. Symbol H oznacza transpozycjQ hermitowsk^, bo macierze sg zespolone. Autor 
relacjonuje wyniki sesji pomiarowej, ktora z pewnosci^ jest wartosciowa, ale nie zawiera nowosci 
pod wzgl^dem naukowym. Z kolei Autor opisuje model symulacyjny klasycznego systemu MIMO-
OFDM, dla ktorego bada jakosc transmisji dla trzech wersji systemu MIMO rozni^cych si^ 
ukierunkowaniem systemu antenowego. Zdziwienie budzi zastosowanie twardodecyzyjnego 
detektora maksjmialnej wiarygodnosci w odbiorniku. Na str. 158 zadeklarowano zastosowanie 
kodowania turbo oraz LDPC nie podajqc jednak ich parametrow. Z pewnosci^ typowe dekodery 
obu kodow wymagajq wejscia mi^kkodecyzj^nego z wyjscia dekodera MIMO a od parametrow 
tych kodow zalezy jakosc dekodowania. Przyj^cie wejscia twardodecyzyjnego to strata do 2 dB 
wartosci SNR. Ostatecznie w punkcie 2.5 Autor sformuiowat wnioski z badah symulacyjnych. S^ 
one dose oczywiste i nie zawierajq elementu nowosci. Sensem stosowania systemu MIMO jest 
wykorzystanie zroznicowania wspotczynnikow kanatow sktadowych. Gdy s^ one jednakowe, lub 
bardzo do siebie zblizone to system MIMO nie daje dobrych wynikow. 

W koncowej czQsci rozprawy Autor podsumowuje j ^ podajge list^ oryginalnych wedtug niego 
efektow opracowania. Z wi^kszosci^ elementow tej listy recenzent siq zgadza. 

Podsumowuj^c ocen^ giownego osi^gni^cia naukowego dr Jarosiawa Michalaka, czyli 
rozprawy habilitacyjnej pt. „Komunikacja w sklasteryzowanych sieciach radiowych specjalnego 
przeznaczenia. Wybrane aspekty organizacji sieci" mozna stwierdzic, ze pomimo niedoskonalosci 
zastrzezeii i usterek w samej monografii mozna uznac j ^ za osi^gni^cie ostatecznie spetniajqce 
wymaganie tzw. osiqgni^cia giownego w procesie habilitacyjnym. 

3. Ocena istotnej aktywnosci naukowej dr. inz. Jarostawa Michalaka 

Oprocz serii publikacji przedlozonej jako glowne osi^gni^cie Habilitant ma w dorobku szereg 
innych prac naukowych. Nalezy je skonfrontowac z wymaganiami ustanowionymi przez 
Rozporz^dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie 
kryteriow oceny osi^gni^c osoby ubiegaj^cej si^ 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego [Dz. U. 
z 2011 r., nr 196, poz. 1165). Wedlug tego rozporzqdzenia kryteria oceny w zakresie osiqgni^c 
naukowo-badawczych habilitanta w obszarze nauk technicznych obejmujq [§ 3 ] : 

a] autorstwo lub wspolautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajduj^cych si^ w 
bazie Journal Citation Reports (JCR), 

b] autorstwo zrealizowanego oryginalnego osi^gni^cia projektowego, konstrukcyjnego lub 
technologicznego, 

c] udzielone patenty mi^dzynarodowe lub krajowe, 
d] wynalazki, wzory uzytkowe i przemyslowe, ktore uzyskaly ochron^ i zostaly wystawione na 

mi^dzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach. 
Dodatkowo, kryteria oceny w zakresie osi^gni^c naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich 
obszarach wiedzy obejmujq (§ 4 Rozporzqdzenia): 

1) autorstwo lub wspolautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 
mi^dzynarodowych lub krajowych innych niz znajduj^ce siq w bazach lub na liscie, 0 ktorych 
mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy; 

2] autorstwo lub wspolautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowan zbiorowych, 
katalogow zbiorow, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworow i dziel artystycznych; 

3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych wedlug listy Journal Citation Reports [JCR], 
zgodnie z rokiem opubhkowania; 
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4) liczby cytowan publikacji wedtug bazy Web of Science (WoS); 
5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji wedlug bazy Web of Science (WoS); 
6] kierowanie mi^dzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial w takich 

projektach; 
7) mi^dzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalnosc odpowiednio naukowy albo artystyczng; 
8] wygloszenie referatow na mi^dzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych. 

Jak wynika z Zal^cznika nr 5 dokumentacji wniosku habilitacyjnego zawieraj^cego wykaz 
opublikowanych prac naukowych oraz zrealizowanych, oryginalnych osi^gni^c projektowych, 
konstrukcyjnych i technologicznych, dr inz. Jarosiaw Michalak ma w swoim dorobku, poza 
monografi^ ocenion^ powyzej, 13 artykulow w czasopismach, w tym 3 artykuly samodzielne [z 
lat 1996, 1998 i 2017). Niestety nie ma wsrod nich zadnego artykulu opublikowanego w 
czasopismie z hsty JCR, b^d^cego na hscie A MNiSW (wykaz z 2017 r . ) . Nie jest wi^c spetnione 
kryterium zawarte w § 3, w punkcie a]. Wsrod artykulow jest 9 artykulow z listy B MNiSW w 
wi^kszosci opublikowanych w Przegl^dzie Telekomunikacyjnym oraz w czasopismie Elektronika. 
W wykazie osiqgni^c kategorii „Monografie" Autor zawarl 8 prac w tym jednq samodzieln^, ktorq 
sam okreslil jako skrypt, drugq ze wspolautorem ( 7 0 % ) , ktor^ rowniez okreslil jako skrypt. Jego 
udzial w pozostalych pozycjach, w wi^kszosci pracach zbiorowych wynosi 1 % (!) . 

Dr inz. Jarosiaw Michalak uczestniczyl w 11 projektach wojskowych o charakterze 
konstrukcyjnym. Cz^sc z nich byla realizowana na zamowienie Europejskiej Agencji Obrony EDA. 
Trzy z nich mialy charakter projektow mi^dzynarodowych. Dwa kolejne byly wykonane na 
zamowienie instytucji lub firmy zagranicznej (np. Harris). Kierownikiem 10 projektow byl prof. 
Piotr Gajewski, zas jeden kierowany byl przez prof Jerzego topatk^. Potwierdzony udzial dr. 
Michalaka w projektach wahal si^ od 3 do 20 procent i mial charakter merytoryczny. Projekty 
zwi^zane z radiokomunikacji majq typowo charakter pracy zbiorowej, jednak trudno okreslic, czy 
kryterium § 3 punkt b), czyli autorstwo oryginalnego osiqgni^cia projektowego, konstrukcyjnego 
lub technologicznego mozna uznac za spelnione, skoro udzial Habilitanta nie przekracza 20% a 
cz^sto jest znacznie mniejszy. Mozna jednak uznac za spelnione kr3rterium z § 4 w punkcie 6, czyli 
uczestnictwo w mi^dzynarodowych lub krajowych projektach naukowych. 

Autor wniosku nie wykazal w swojej dokumentacji patentow ani wzorow uz3^kowych, wi^c 
i kryteria okreslone w § 3 punktach c) i d) Rozporz^dzenia nie sq spelnione. 

Ocena wypelniania kryteriow osiqgni^c opisanych w § 4 Rozporzqdzenia przedstawia si^ 
nast^pujqco: 

Jak juz wspomniano, dr inz. Jarosiaw Michalak jest autorem lub wspolautorem monografii 
lub publikacji spoza listy A MNiSW (§ 4 punkt 1). Zostaly juz one wyzej wymienione. Habilitant 
ma na koncie swoich osi^gni^c autorstwo lub wspolautorstwo opracowan zbiorowych, katalogow 
zbiorow, dokumentacji prac badawczych i ekspertyz (§ 4 punkt 2). Wykazal 17 pozycji tego typu. 
S^ wsrod nich indjwidualne opinie na temat norm obronnych lub ich projektow oraz 
sprawozdania z realizacji zadah badawczych w projektach EDA czy PBZ. Udzial dr. Jarosiawa 
Michalaka w tych opracowaniach byl znacz^cy. 

Zgodnie z § 4 punktem 3, nalezaloby okreslic tzw. wspolczynnik wplywu (impact factor) 
czasopism, w ktorych opublikowano prace autorstwa Habilitanta (niezaleznie od sensu 
podawania wedlug recenzenta tego parametru). Wynosi on niestety zero, poniewaz dr Michalak 
nie opublikowal zadnej pracy w czasopismach z listy A MNiSW, ktore takim wspolczynnikiem 
wpl3wu si^ charakterj^uj^. Z kolei indeks Hirscha (§ 4 punkty 4 i 5) wedlug Web of Science 
wynosi h=l, zas liczba c3^owan: 1 (7 prac wspolautorstwa Habilitanta mozna znalezc w bazie 
WoS). Z kolei w ostatnio preferowanej bazie Scopus indeks Hirscha wynosi h=3, liczba cytowah: 



< 
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1 1 , zas w bazie tej jest 11 publikacji wspolautorstwa dr Michalaka. Zdaniem recenzenta nie s^ to 
niestety parametry bibliometryczne wystarczaj^ce na etapie starania si^ o stopien doktora 
habilitowanego. 

Dr inz. Jarosiaw Michalak wyglosil 22 referaty na konferencjach mi^dzynarodowych w 
wi^kszosci zwi^zanych z Iqcznosci^ wojskow^, takich jak RCMCIS, MCC czy ICMCIS oraz na 
konferencji MIKON, czterech edycjach konferencji Progress in Electromagnetic Research 
Symposium, czy International Conference ELECTRONICS. W bazie lEEEXplore mozna znalezc 10 
artykulow konferencyjnych, ktorych wspolautorem jest Habilitant. Poza tym Habilitant 
uczestniczyl w 27 konferencjach krajowych po swoim doktoracie. 

Dr inz. Jarosiaw Michalak w swoim wniosku wspomniat o recenzji jednego artykulu na 
konferencji ICMCIS w 2017 r. 

4. Ocena pozostatej aktywnosci akademickiej dr. inz. Jarosiawa Michalaka 

Jako adiunkt dr inz. Jarosiaw Michalak uczestniczy w procesie dydaktycznym na studiach 
dziennych w wielu przedmiotach prowadzonych przez WAT na kierunku Elektronika i 
Telekomunikacja. Aktualnie prowadzi wyklady laboratoria i cwiczenia w j^zyku polskim i 
angielskim. Lista przedmiotow prowadzonych przez niego jest bardzo dluga i wynosi 25. 
Opracowal rowniez wiele cwiczeh laboratoryjnych z przedmiotow radiowych ogolnych i 
wojskowych. Dr Michalak byl promotorem 39 prac inzynierskich i 37 prac magisterskich. Za 
s w o j i dzialalnosc zostai w 2011 roku nagrodzony nagrodq Rektora WAT. Nalezy podkreslic 
rowniez znacz^ce wyroznienia w postaci odznaki „Zasluzonego Nauczyciela Akademickiego WAT" 
w 2002 r., Medalu Komisji Edukacji Narodowej [2013) oraz Zlotego Krzyza Zaslugi za osi^gni^cia 
w pracach na rzecz obronnosci. 

5. Wniosek koncowy 

Na podstawie szczegolowej analizy dorobku naukowego, dydaktycznego oraz pozostalego 
stwierdzam, ze dr inz. Jarosiaw Michalak: 
• przedlozyl do oceny jako glowne osi^gni^cie naukowe rozprawy habilitacyjn^ pt. 

„Komunikacja w sklasteryzowanych sieciach radiowych specjalnego przeznaczenia. Wybrane 
aspekty organizacji sieci" ocenion^ przez recenzenta jako ostatecznie spelniaj^c^ wymagania, 

• posiada poza tym dorobek w postaci innych artykulow naukowych, jednak 
nieopublikowanych w czasopismach z listy JCR (brak publikacji z listy A MNiSW), tak wi^c 
uzyskany tzw. wspolczynnik wpl3wu jest zerowy. 

• prezentowal wyniki swoich prac naukowo-badawczych na konferencjach naukowych, w tym 
w wi^kszosci na konferencjach z zakresu telekomunikacji o charakterze wojskowym, 

• parametry bibliometryczne s^ niestety niskie {h wedlug WoS wynosi 1 , zas liczba cytatow 
wynosi 1 , nieco lepsze wyniki wykazuje baza Scopus (/!=3,11 cytowah)), 

• brai udzial w kilku mi^dzynarodowych projektach naukowych finansowanych przez EDA lub 
zamawianych przez instytucje/firmy zagraniczne, 

• posiada istotny dorobek dydaktyczny w postaci prowadzonych wykladow i laboratoriow w 
j^zyku polskim i angielskim. 

Biorgc powyzsze osiqgni^cia i slabosci dorobku naukowego, dydaktycznego i 
organizacyjnego pod uwag^, uwzgl^dniaj^c rowniez fakt, ze zostaly one osi^gni^te w ponad 20-
letnim okresie, nalezy z zalem stwierdzic, ze dorobek naukowy dr. inz. Jarosiawa Michalaka w 
zasadzie nie spelnia wymagah okreslonych w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tj^ule 
naukowym oraz o stopniach i tytule naukow)mi w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 882 i 1311). W zwiqzku z powyzszym wnioskuj^ o odrzucenie wniosku o nadanie 
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dr. inz. Jarostawowi Miclialskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie elektronika. 

Dodatkowym znaczqcym motywem uzasadnienia konkluzji recenzenta jest wyst^pienie o 
stopien doktora habilitowanego wlasnie w dyscyplinie elektronika. Z analizowanego wniosku nie 
wynika, ze dr Michalak ma dorobek naukowy w tej dyscyplinie. Cal:y przedstawiony we wniosku 
dorobek dr. inz. Jarosiawa Michalaka jest zwiqzany z radiokomunikacji i powinien, jesli spetnilby 
brakujice elementy dorobku naukowego, zostac przedlozony do rozpatrzenia w dyscyplinie 
telekomunikacja. W przypadku brania pod uwag^ nowego, aktualnie obowi^zujicego wykazu 
dyscyplin naukowych, dorobek ten miesci si^ w dyscyplinie Informatyka techniczna i 
telekomunikacja, nie zas w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika. 
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