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RECENzJA

dorobku naukowego, dydaktycznego oraz popularyzatorskiego
dr ini. Gabrieli Statkiewicz-Barabach

w zwiqzku z wnioskiem o wszczqcie przewodu habilitacyjnego
wykonana na zlecenie

Dziekana Wydziafu Podstawowych Problem6w Techniki
Politechniki Wroclawskiej

w zwiqzku z powotaniem mojej osoby, w dniu 10 marca 2016 jako recenzenta przez
Centralnq Komisjq do Spraw Stopni iTytut6w

Przy opracowaniu niniejszej recenzji wykorzystalem dostarczone mi materiafy dotyczqce
cafoksztattu dorobku Pani dr in2. Gabrieli Statkiewicz-Barabach.

1. Wainiejsze dane z iyciorysu zawodowego Kandydatki

Dr in2. Gabriela Statkiewicz-Barabach w roku 2003 ukoficzyla Wydziaf Podstawowych Problem6w
Techniki Politechniki Wroclawskiej, na kierunku Fizyka Techniczne, specjalno6i: In2ynieria
Biomedyczna - Optyka Biomedyczna, uzyskujqc tytuf magistra iniyniera. Tytul pracy magisterskiej:
,, Bada nia Swiatfowod6w fotonicznych"

W 2007 roku rada Naukowa Instytutu Politechniki Wrocfawskiej nadala Jej stopier{ naukowy
doktora nauk fizycznych za pracq ,,Badania eksperymentalne Swiatlowod6w mikrostrukturalnych do
zastosowaf pomiarowych". Promotorem rozprawy byt prof. dr hab. Wacfaw Urbafczyk, a

recenzentami prof. dr hab. Krzysztof Abramski oraz prof. dr hab. Tomasz R. Wolifiski. Obecnie
dr in2. Gabriela Statkiewicz-Barabach pracuje w Katedrze Optyki i Fotoniki na Wydziale
Podstawowych Problem6w Techniki w Politechnice Wroclawskiej na stanowisku adiunkta.

2, Charakterystyka obszaru merytorycznego dzialalnoSci naukowo badawczej, wsp6lpracy
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr ini. Gabrieli Statkiewicz-Barabach

Dr in2. Gabriela Statkiewicz-Barabach bezpo6rednio po ukofczeniu studi6w rozpoczela w 2003
roku studia doktoranckie 'w zespole Optyki Swiatlowod6w kierowanym przez prof. Wactawa
Urbafczyka, kt6re zakodczyla w 2OO7 roku obrona rozprawy doktorskiej. Poniewa2 praca doktorska
miala charakter eksperymentalny dotyczqcy Swiatlowod6w mikrostrukturalnych, to dla realizacji
badaf zbudowala kilka oryginalnych stanowisk pomiarowych, pozwalajqcych na przeprowadzenie
badafi Swiatlowod6w mikrostrukturalnych typu ,,index-quided" i z fotoniczna przerwa wzbronionq.
Pomiary realizowane na tych stanowiskach obejmowaly spektra dw6jlomno6ci fazowej i grupowej,
czulo5ci na rozciqganie, ci6nienie hydrostatyczne i temperaturQ oraz parametry polaryzacyjne i

pozwalatyby na charakterystykq siatek Bragga zapisanych w Swiatlowodach mikrostrukturalnych.
Wyniki tych prac zostaly opublikowane w 7 artykulach w czasopismach recenzowanych oraz 26
komu n ikatach konferencyjnych.

Po uzyskaniu stopnia doktora Gabriela Statkiewicz-Barabach zostala zatrudniona na stanowisku
naukowo-dydaktycznym w Instytucie Fizyki na Wydziale Podstawowych Problem6w Techniki,
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kontynuujqc jednocze6nie prace badawcze w Grupie Optyki Swiatfowod6w. Koncentrowaty siq one
na badaniach wlasnoSci transmisyjnych i czujnikowych Swiatlowod6w mikrostrukturalnych. Badania

te mo2na podzielid na dwie grupy:

obejmujqcq Swiatlowody krzemionkowe,
obejmujqcq wf6kna polimerowe.

Szczeg6lnym zainteresowaniem Pani Doktor objqte zostaly struktury z poosiowq modulacjq
wsp6lczynnika zalamania, tj. siatki Bragga, siatki dlugookresowe, siatki polaryzacyjne oraz

i nterfero metry wewnAtrz6wiatlowodowe.

2.1. Wsp6fpraca naukowa

Na podstawie dostarczonych materiaf6w moge stwierdziQ 2e dr in2. Gabriela Statkiewicz-
Barabach przebywafa na sta2ach zagranicznych:

w INESC Institute for Systems and Computer Engineering, Porto, Portugalia

3 razy w Technical University, Ostrava, Czechy

3 razy w Vrije Universiteit, Brussel, Belgia

Jej wsp6lpraca z krajowymi I miqdzynarodowymi o6rodkami badawczymi przedstawia siQ

nastqpujqco:

Zaklad Technologii UMCS w Lublinie - od 2003, wsp6lne publikacje, patenty;

Technical University Ostrawa -od 2005, sta2e, wsp6lne publikacje;

Vrije Universiteit Brussel, Bruksela -od2004, sta2e kr6tkoterminowe, wsp6lne publikacje;

INESC Porto - od 2008, sta2 krotkoterminowy, wsp6lne publikacje;

IPHT, Institute of Phonic Technology (Jena, Niemcy) - od 2007, wsp6lne publikacje;

Photonics Research Group, Aston University (Birmingham, UK) - od 2007, wsp6lne

publikacje;

- . Oddziat Kardiologii Wojew6dzkiego Centrum Medycznego w Opolu - od 2010, wsp6lne

publikacje, referaty konferencyjne.
Mo2na wiqc powiedziel,2e wsp6lpraca, zar6wno z oSrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi jest

znaczEca i czasowo ugruntowana.
Od 2010 roku jest czlonkiem OSA.

Dr in2. Gabriela Statkiewicz-Barabach recenzowafa 2 wnioski z Programu Ventures Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej (2010, 2OLLI oraz 10 publikacji w nastqpujqcych czasopismach naukowych: Optics

Letters, Optics Express, Aplied Optics, Optica Applicata, Reviw of Scientific Instrumagnetic Waves and

Applications.

2.2. Uczestnictwo w programach naukowych

Na podstawie Autoreferatu mo2na stwierdzi6, 2e Habilitantka brala czynny udziaf jako wykonawca

w 10 projektach badawczych, w tym w 8 miqdzynarodowych (np. 6 i 7 Program Ramowy Unii

Europejskiej) oraz w 4 krajowych (MN|SW i POIG). W dw6ch z nich pelnila funkcje: kierownika i

koordynatora strony polskiej. Zaangaiowanie w realizacjQ projekt6w badawczych w mojej ocenie

zasluguje na najwy2szE ocenq. Wyrazem wysokiej oceny tej dzialalno6ci sq nagrody, stypendia oraz

wy162nienia

2.3 Dzialalno56 dydaktyczna i organizacyjna

DzialalnoSi dydaktyczna dr in2. Gabrieli Statkiewicz-Barabach skupiona jest w obszarach, z kt6rych

prowadzila zajqcia w formie: (wiczef (Fizyka 1), laboratori6w (Fizyka 2, Optyka Fizyczna, Podstawy

Optyki Fizycznej, Optyka ln2ynierska, Pomiary Optyczne, Swiatfowody, Technologie Optyczne), prac

dyplomowych magisterskich (3) oraz projekt6w in2ynierskich (7).



Przygotowala nowe laboratoria - Optyka In2ynierska i Podstawy Optyki Fizycznej, dla kt6rych
opracowafa instrukcje do iwiczef i uruchomila zajqcia.

2.4. Dzialalno5d popularyzuj4ca naukq i dydaktyke

Pani dr in2. Gabriela Statkiewicz-Barabach przeprowadzila wykfad na letniej szkole w Porto,
Portugalia pt. ,,Fiber ling period gratis and rocking filters: characteristics and applications" (2Ot2r.l

Pani Doktor petnifa r6wnie2 funkcjq promotora pomocniczego . Brala udziaf jako cztonek komitetu
organizacyjnego konferencjimiqdzynarodowej (2008r.), sympozjum miqdzynarodowego (2006r.)oraz
2 spotkafi czlonk6w sieci : COSTAction (2009r.) i MEMO's Generalscientific Networking Meeting and
Access Meeting (2009r.).

Brala udzial w nastqpujqcych przedsiqwziqciach popularyzujqcych naukq i dydaktykq:
Targi edukacyjne TARGED (2004, 2005)
Dol no6lqski Festiwa I Na u ki (2004, 2006, 2OLO\,
pokazy fizyki (2007)

zajqcia dydaktyczne promujqce nauki przyrodnicze dla dzieci i mfodzieZy szkolnej (2OO7,
20tL,20t2l.
dzialalnoSi w kole naukowym SPIE Student Chapter Wroclaw (2005-2007)jako wiceprezes
(2006-2007)

Dziala Ino6i tq nale2y uzna( za znaczEcE

3. Osiqgniqcia naukowo-badawcze Habilitantki (jednotematyczny cykl publikacji)

W mocno skondensowanej formie mo2na powiedzie6, 2e badania koncentrowafy siq na
opracowaniu odpowiedniej technologii zapisu siatek Bragga, dfugookresowych i polaryzacyjnych oraz
pomiarach parametr6w charakterystycznych dla wytworzonych struktur, jak r6wnie2
przeanalizowaniu zbie2noSci uzyskanych wynik6w z obliczeniami numerycznymi. Inaczej m6wiqc
badania dr in2. Gabrieli Statkiewicz-Barabach skoncentrowane sA na technologii wytwarzania oraz
pomiarach parametr6w struktur z poosiowq modulacjq wsp6lczynnika zalamania.

Mo2na powiedziei, 2e w ostatnich latach badania dr in2. Gabrieli Statkiewicz-Barabach skupiaty
siq na opracowaniu technologii wytwarzania struktur z poosiowq modulacjq wsp6lczynnika zalamania
w Swiatlowodach krzemionkowych i polimerowych, pomiarach ich wlasno6ci i charakterystyk oraz
potencjalnych zastosowaniach, a rezultaty stanowiq podstawq rozprawy habilitacyjnej. W ramach
rozprawy zostalo opracowanych szereg metod umo2liwiajqcych wytwarzanie siatek, w tym
dtugookresowych i polaryzacyjnych, zar6wno w Swiattowodach krzemionkowych, jak i

mikrostrukturalnych oraz konwencjonalnych Swiatlowodach polimerowych. Metody wykorzystywane
do zapisu siatek to:

metoda fuku elektrycznego dla Swiatlowod6w krzemionkowych,
metoda mechaniczno-termiczna dla Swiatlowod6w polimerowych,
metoda periodycznego nacisku dla Swiatlowod6w polimerowych i krzemionkowych,
metoda w wykorzystaniem maski fazowej i lasera He-Cd dla zapisu siatek Bragga wy2szych
rzqd6w na zakres widzialny w Swiatfowodach polimerowych.

Przeprowadzono r6wnie2 badania wlasnoSci transmisyjnych i metrologicznych wytworzonych
struktur oraz krzemionkowych Swiatlowod6w mikrostrukturalnych z dwoma kanalami powietrznymi.
Mo2na je zaliczyi do nastqpujqcych grup:

badania dynamiki zapisu,

badania stabilnoSci dfugoczasowej,
badania czulo5ci na temperaturq, ci6nienie hydrostatyczne i wydlu2enie,
bada nia strat polaryzacyjnych.

Uzyskane wyniki potwierdzajq mo2liwoSi zastosowania struktur z poosiowq modulacjq wsp6lczynnika
zafamania do pomiar6w pojedynczych parametr6w oraz kilku jednoczeSnie.



W5r6d struktur z poosiowq modulacjq wsp6lczynnika zalamania wykorzystywanych w praktyce,

najwiqkszq grupq stanowiq siatki Bragga, siatki dlugookresowe i siatki polaryzacyjne typu ,,rocking

filter", w kt6rych poosiowe zmiany wsp6lczynnika majq charakter okresowy. Do struktur z poosiowq

modulacjq wsp6tczynnika zafamania zalicza siq r6wniei interferometry wewnqtrz5wiatfowodowe.

Wlasno3ci tych struktur zostaty przedstawione w cyklu 10 publikacji, kt6re zostaty zgfoszone jako

rozprawa habilitacyjna. Na podkre5lenie zasfuguje fakt, 2e wyniki dotyczqce tej tematyki zostaty

opublikowane w renomowanych czasopismach z wysokim lmpact Factor, kt6ry zawiera siq w
granicach 1,562-3,880. Pewnym mankamentem zaprezentowanego materiafu jest fakt

wieloosobowych publikacji. Niemniej biorqc pod uwagq ich eksperymentalny charakter, nie mo2na

wyobrazii sobie pracy jednoosobowej. Dofqczone o5wiadczenia wskazujq na istotny wkfad w

koncepcjq eksperyment6w, przeprowadzenie pomiar6w i ich analizq oraz przygotowanie publikacji.

Tylko w dw6ch publikacjach udzial ten jest poni2ej 50%. W moim glqbokim przekonaniu, w naukach

eksperymentalnych nie ma mo2liwo6ci pracy jednoosobowej, stqd dolqczone oSwiadczenia

wsp6lautor6w, potwierdzajqce gf6wnq rolq Habilitantki w przygotowaniu i realizacji badafi objqtych

publikacjamijako wa2ny Jej wklad w rozw6j nauki.

Analizujqc przedstawiony jako rozprawa habilitacyjna, cykl 10 publikacji, kt6re pogrupowane sE

jako materiafy dotyczqce siatek Bragga, dlugookresowych, polaryzacyjnych i interferometr6w

wewnqtrz$wiatlowodowych nale2y stwierdzi6, 2e sq one tematycznie sp6jne i odnoszq siq do struktur

z okresowq zmianq poosiowego wsp6tczynnika zafamania.

W publikacjach dotyczqcych siatek Bragga zaprezentowane zostaty technologie wytwarzania

siatek Bragga w $wiatlowodach polimerowych oraz rezultaty badai dotyczqcych dynamiki zwrostu

siatek,-dfugoczasowej stabilnoSci ich parametr6w oraz wplywu temperatury iwilgotnoSci na widmo

odbiciowe wytworzonych siatek. Stwierdzono, 2e siatkitypu I i mieszane ulegajE stosunkowo szybkiej

degradacji, a du2o lepszq stabilno66 czasowa majq siatki typu ll i wytworzone z czystego PMMA'

pokazano r6wnie2, 2e szybko56 degradacji zale2y od czasu na6wietlania. Stwierdzono tak2e, 2e

wilgotnoSi otoczenia powoduje dryft polo2enia pik6w w siatkach Bragga. Nale2y zwr6cii uwage na

faki, 2e Swiatfowody polimerowe (PMMA) majq mniejsze tlumienie w zakresie widzialnym, dlatego

zapisuje siq siatki pracujqce przy tych dfugo6ciach fali. Mimo pewnych trudno6ci zostal zbudowany

uktad pozwalajqcy na zapis siatek wy2szych rzqd6w, kt6re zostaly przebadane r6wnie2

temperaturowo. Stwierdzono, 2e daje to potencjalnq mo2liwo56 pomiaru temperatury do 50"C z

dobrq rozdzielczoSciq 0,02-0,03'C.

Druga czq56, kt6rq stanowiq dwie publikacje dotyczq siatek dlugookresowych. Przedstawiono w

nich dwa sposoby wytwarzania siatek dlugookresowych w mikrostrukturalnych 6wiatfowodach

polimerowych, wyniki badari stabilnosci dlugoczasowej oraz czuloSci na r62ne czynniki zewnetrzne'

Metody wytwarzania tych siatek om6wionych w artykufach to mechaniczno-termiczna oraz punkt po

punkcie z uiyciem lasera He-Cd (1"=325nm). Przeanalizowano struktury wytworzone z czystego

pMMA oraz w specjalnym wl6knie mikrostrukturalnym z plaszczem fotouczulonym (TSB)'

Stwierdzono lepszq wytrzymalo5i na temperature oraz stabilnoS6 dlugoczasowE siatek zapisanych

wiqzkq uv we wl6knach fotouczulonych w por6wnaniu do siatek wytworzonych metodq

mecha niczno-termicznq.
Om6wione zostaty r6wnie2 wyniki badari wla6ciwo6ci metrologicznych siatek dfugookresowych,

tj. pomiary czulo5ci na ci5nienie hydrostatyczne orcz wplyw rozciqgania siatek na ich parametry'

Monitorujqc wlaSciwoSci siatek pruez 72 dni stwierdzono ich stabilno5d czasowE. Badania

temperaturowe wykazaly, 2e wptyw temperatury ma charakter nieliniowy i wykazuje wyrainq

histerezq.
Kolejnq czq66 stanowiq prace dotyczqce siatek polaryzacyjnych' Jest to zbi6r publikacji, w

kt6rych przedstawione zostaly metody wytwarzania siatek dlugookresowych typu ,,rocking filter",

nazywanych r6wnie2 siatkami polaryzacyjnymi oraz jednej dotyczqcej 5wiatfowod6w polaryzacyjnych'

W pierwszym artykule pokazano metodq wytwarzania siatki poprzez okresowe skrqcanie w

spawarce Swiatfowodowej mikrostrukturalnego Swiatlowodu krzemionkowego o du2ej

Ow6lfomno5ci. Uzyskana struktura miafa trzy rezonanse 855nm, L27tnm i 1523nm. Zostala ona

przebadana pod kqtem czuiosci na temperaturq, rozciqganie i ci5nienie hydrostatyczne. Uzyskano



rezultaty Swiadczqce o mo2liwo6ci wykorzystania siatek do pomiaru ci5nienia hydrostatycznego bez
konieczno5ci kompensacji temperaturowej.

W drugim - om6wiono metodq wytwarzania tych siatek z wykorzystaniem lasera CO2.

Wytworzona tq metodq struktura zostala przebadana pod kqtem czulo6ci na ciSnienie i temperaturq.
Na podstawie uzyskanych wynik6w mo2na stwierdzii, 2e dla specjalnie zaprojektowanego wl6kna
mo2na uzyskai bardzo du2q czulo6i na ci6nienie hydrostatyczne przy bardzo malej czuloSci na
temperaturq. Oznacza to, 2e mogq byi one wykorzystane w metodologii do pomiar6w ci6nienia
hydrostatycznego z rozdzielczo5ciq siqgajqcq 0,5mbar. W kolejnej pracy przedstawiono mo2liwo56
wytworzenia siatek typu ,,rocking filter" wy2szych rzqd6w w dw6jlomnym Swiatlowodzie
krzemionkowym przy u2yciu nacisku mechanicznego. Przedstawiono wyniki badari
eksperymentalnych i symulacyjnych wptywu sity i kierunku nacisku na charakterystyki transmisyjne
siatek wytworzonych w mikrostrukturalnym Swiatfowodzie krzemionkowym i standardowym
Swiatlowodzie krzemionkowym o rdzeniu eliptycznym.

W kolejnej pracy przedstawiono mo2liwo5i wytworzenia siatek typu ,,rocking filter" metodq
nacisku w mikrostrukturalnych wl6knach polimerowych. Uzyskane rezultaty Swiadczq o tym, 2e siatki
polaryzacyjne majq wiqkszq czulo5i na ciSnienie w por6wnaniu do siatek dlugookresowych i siatek
Bragga, zaf biokompatybilno6i Swiatlowod6w polimerowych pozwala na wykorzystanie
metrologiczne tych siatek w medycynie i biologii. Na podkre5lenie zasfuguje fakt, 2e siatki zapisane w
mikrostrukturalnych wl6knach polimerowych majE podobne wtasno5ci, jak siatki w
mi krostru ktu ra I nych wl6knach krzemionkowych.

W kolejnej pracy przedstawione zostaty badania eksperymentalne dotyczqce strat
polaryzacyjnych krzemionkowych Swiatfowod6w mikrostrukturalnych, z dwoma du2ymi kanalami
powietrznymiw pobli2u rdzenia. Badania te miaty na celu zastqpienie polaryzator6w objqto6ciowych,
siatkq wl6kien polaryzacyjnych, a to z kolei do poszukiwania nowych geometrii mikrostrukturalnych
Swiatlowod6w polaryzacyjnych, kt6rych zakres jednopolaryzacyjnej propagacji bylby szerszy. Wyniki
badafi eksperymentalnych zostaly potwierdzone obliczeniami numerycznymi. Swiatlowody te
posiadajq dwa pasm polaryzacji, odpowiednio w kr6tkofalowym idlugofalowym zakresie.

W kolejnej pracy przedstawiono zasadq dzialania oraz wlasno$ci interferometru
wewnqtrz5wiatfowodowego, wykorzystujEcego efekt interferencji miqdzymodowej w
mikrostrukturalnym Swiatfowodzie dw6jlomnym. Wytworzona strukturq przebadano pod wzglqdem
czulo6ci interferometru na temperaturq i rozciqganie. Ze wzglqdu na mo2liwoSi pomiaru pofo2enia
prq2k6w interferencyjnych oraz ich kontrastu podczas zmian temperatury i rozciqgania daje
mo2liwo56 pomiaru obu parametr6w.

Dalsze badania bqdq w dalszym ciqgu koncentrowaty siq na strukturach z poosiowq modulacjq
wsp6lczynnika zafa mania.

Reasumujqc mogq stwierdziQ 2e dotychczasowy dorobek naukowy dr in2. Gabrieli Statkiewicz-
Barabach stanowi istotny wklad w badania w obszarze techniki Swiattowodowej, w kt6rej struktury z

poosiowq modulacjq wsp6lczynnika zalamania zajmujq bardzo wa2ne miejsce. Stwierdzenie to
potwierdzajA przytoczone tutaj dane biblio metryczne Autorki:

liczba publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej - gf
liczba publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej po doktoracie - 24
sumaryczny lmpact Factor (wg JCR)

Indeks Hirsza (wg Web of Science, science Citation Index)
liczba cytowafi (wg Web of Science, SCI)

liczba cytowad obcych

4. Podsumowanie

- 8t,L45
-t4
- 501

- 504

Odnoszqc przedstawiony dorobek do kfieri6w zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki I

Szkolnictwa Wy2szego z dnia 1 wrze6nia 2011 roku w sprawie kryteri6w oceny osiqgniqi osoby
ubiegajqcej siq o nadania stopnia doktora habilitowanego 53, pkt.4 i 54 nale2y stwierdzii, 2e:



1) W zakresie osiqgniq6 naukowo-badawczych jest wsp6lautorkq cyklu 10 artykul6w, kt6re
wedlug mojej oceny w wystarczajEcym stopniu spelniajq wymagania stawiane Kandydatce
ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

2l Pozostaty dorobek publikacyjny, przedstawiony w wykazie analizy biblio metrycznej jest
znaczEcy (sumaryczny lF -8L,L45,lH - 14, cytowania - 601, obce - 504).

3) Udziaf w 12 projektach badawczych krajowych imiqdzynarodowych, wtym w6 i7 PR UE

nale2y uzna( za znaczEce osiqgniqcie.
4) Szeroka i utrwalona czasowo wsp6lpraca miqdzynarodowa.
5) Dziafalno56 dydaktyczna i organizacyjna spefnia wymagania stawiane habilitantom.
6) Du2e osiqgniqcia z zakresu popularyzacji nauki i dydaktyki.
7l Nagrody krajowe i zagraniczne Swiadczq o wysokiej pozycjiw nauce.

Stwierdzam, 2e przedstawione osiqgniqcia, szczeg6lowo opisane w recenzji, spelniajq w spos6b

wystarczajacy wymogi art.16, ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach itytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z p6iniejszymi zmianami, stawiane kandydatom do stopnia

naukowego doktora habilitowanego i stanowiq istotny wklad w rozw6j fizyki jako dyscypliny

naukowej.


