
MI KO £AJ BA SZUN
Mi ko ³aj Ba szun uro dzi³ siê w miej sco wo œci
Biel szczy zna w 1948 ro ku. W 1970 ro ku ukoñ -
czy³ z wy ni kiem bar dzo do brym stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki o spe cjal no œci Ra dio ko -
mu ni ka cja. Pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a za -
ga dnieñ sy gna ³o wych w sy ste mie te le wi zji
barw nej.

W 1970 ro ku roz po cz¹³ asy stenc kie stu dia
przy go to waw cze w Za k³a dzie Mier nic twa In -
sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki, na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W paŸ -
 dzier  ni ku 1971 ro ku rozpoczą³ trzy let nie stu -
dia dok  to ranc kie w Po li tech ni ce War szaw -
skiej, po czym w 1974 ro ku zo sta³ za tru dnio ny
na sta no   wi sku asy sten ta, a następnie star sze -
go asy s  ten ta oraz w 1977 ro ku na sta no wi sku
ad iun k  ta w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no -
wej, obe c  nie no sz¹ cym na zwê Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki.

W 1977 ro ku obro ni³ pra cê dok tor sk¹
pod ty tu ³em Ana li za mo de lo wa czyn ni ków
de ter mi nu j¹ cych wy ko rzy sta nie efek tów ma -
gne to re zy stan cyj nych w cien kich war stwach
fer ro ma gne tycz nych w za sto so wa niach po mia -
ro wych przed Ra d¹ Wy dzia ³u Elek trycz ne go
Po li tech ni ki War sza skiej. Pro mo to rem pra cy
by³ prof. dr hab. Wal de mar Kwiat kow ski
z Za k³a du Mier nic twa In sty tu tu Elek tro tech ni ki
Te o re tycz nej i Mier nic twa Elek trycz ne go Po -
li tech ni ki War szaw skiej.

Od te go cza su je go za in te re so wa nia za -
wo do we za czê ³y kon cen tro waæ siê na opra -
co wy wa niu i za sto so wa niach ró¿ no rod nych
czuj ni ków elek tro nicz nych oraz opto e lek tro -
nicz nych. W szcze gól no œci pra ce te do ty czy ³y
za sto so wañ prze Ÿro czy stych ce ra mik fer ro e -
lek trycz nych ty pu PLZT, a póŸniej czuj ni ków

pie zo e lek trycz nych oraz czuj ni ków z aku s -
tycz n¹ fa l¹ po wierzch nio w¹. 

Na stêp nych kil ka lat Mi ko ³aj Ba szun po -
œwiê ci³ opra co wa niu gru py urz¹ dzeñ wy ko -
naw czych au to ma ty ki re a li zo wa nych ja ko
pie zo ce ra micz ne prze twor ni ki ty pu na piê -
cie– prze mie szcze nie. Pra ce te by ³y re a li -
zo wa ne w w la tach 1993–1996 w ra mach
pro jek tu ba daw cze go KBN pod ty tu ³em Prze -
twor ni ki pie zo ce ra micz ne ty pu na piê cie
prze mie szcze nie do za sto so wañ w au to ma -
ty ce i ro bo ty ce, które go Mi ko ³aj Ba szun by³
kie row ni kiem.

Ko lej ne pra ce ba daw cze obej mo wa ³y
opty ma li za cjê kon struk cji pie zo ce ra micz -
nych prze twor ni ków ultra dŸwiê ko wych do
pra cy w po wie trzu. W wy ni ku tych prac uzy -
ska no m.in. sy stem ma try cy po wie trz nych
prze twor ni ków ultra d¿wiê ko wych do bez -
sty ko we go roz po zna wa nia wy bra nych klas
obiek tów mon ta ¿o wych prze su wa j¹ cych siê
na ru cho mej ta œmie mon ta ¿o wej ro bo ta
prze my s³o we go. Pra ca ta by ³a zre a li zo wa na
w ra mach pro gra mu Pa tia, ko or dy no wa ne go
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nia. Pra ce te by ³y fi nan so wa ne w la tach 2008–
–2010 ze œrod ków na na u kê Mi ni ster stwa Na -
u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go ja ko pro jekt za -
ma wia ny pt. Us³u gi i sie ci te le in for ma tycz ne
na stêp nej ge ne ra cji — aspek ty tech nicz ne,
ap li ka cyj ne i ryn ko we. W ra mach te go pro -
jek tu Mi ko ³aj Ba szun kie ro wa³ wy dzie lo nym
te ma tem ba daw czym do ty cz¹ cym us³ug te le -
in for ma tycz nych dla e-me dy cy ny.

W trak cie re a li za cji swo ich prac ba daw -
czych Mi ko ³aj Ba szun opu bli ko wa³ kil ka dzie -
si¹t prac na u ko wych, g³ów nie w ma te ria ³ach
kon fe ren cyj nych. Te ma ty ka je go pu bli ka cji
do ty czy ³a opra co wy wa nych urz¹ dzeñ tech -
nicz nych oraz in for ma ty ki i me to do lo gii pro -
jek to wa nia kom pu te ro we go. 

Mi ko ³aj Ba szun da³ siê po znaæ ja ko do bry
na u czy ciel aka de mic ki, ce nio ny przez stu den -
tów za du ¿e za an ga ¿o wa nie w wy ko ny wa n¹
pra cê, spo sób pro wa dze nia za jêæ i po zy tyw ny
sto su nek do stu den tów. 

W okre sie swo je go za tru dnie nia w Po li -
tech ni ce War szaw skiej kie ro wa³ kil ku dzie siê -
cio ma pra ca mi ma gi ster ski mi i in ¿y nier ski mi.
Te ma ty ka tych prac by ³a za wsze po wi¹ za na
z ak tu al nie pro wa dzo ny mi pra ca mi ba daw -
czy mi. Opra co wa ne przez nie go i pro wa dzo -
ne wy k³a dy oraz za jê cia la bo ra to ryj ne i pro -
jek to we dla stu den tów obej mo wa ³y sze ro kie
spek trum te ma tycz ne zmie nia j¹ ce siê w wa run -
kach szyb kie go roz wo ju tech ni ki. W szcze gól -
no œci za jê cia te do ty cz¹ tech nik in te li gent nych
obli czeñ i pro gra mo wa nia.

Je go za in te re so wa nia po za za wo do we to
podró¿e, i spo rt. Jest ¿o na ty, ma dwo je do ro s -
³ych dzie ci.

przez In sty tut Au to ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej. 

PóŸniej sze pra ce ba daw cze by ³y po œwiê -
co ne opra co wa niu podze spo ³ów z aku stycz n¹
fa l¹ po wierzch nio w¹ do prze twa rza nia z³o ¿o -
nych sy gna ³ów ra da ro wych w cza sie rze czy -
wi stym. W efek cie uzy ska no wy so kiej kla sy
urz¹ dze nia do ana li zy wid mo wej oraz kom -
pre sji sy gna ³ów z³o ¿o nych. 

Mi ko ³aj Ba szun zaj mo wa³ siê rów nie¿ czuj -
ni ka mi cie czy wy ko rzy stu j¹ cy mi aku stycz ne
fa le po wierzch nio we z ho ry zon tal ny mi mo -
da mi drgañ. Pra ce te by ³y re a li zo wa ne w la -
tach 1998–1999 w ra mach pro jek tu ba daw -
cze go KBN pt. Ana li za li nii opóŸnia j¹ cych
z prze twor ni ka mi miê dzy pal cza sty mi do za -
sto so wañ czuj ni ko wych w cie czach, które go
Mi ko ³aj Ba szun by³ kie row ni kiem.

Te ma ty ka ta zo sta ³a po sze rzo na o mi kro -
sy ste my i che mo sen so ry z AFP, opra co wy wa -
ne w la tach 2000–2005. W la tach 2003–2005
Mi ko ³aj Ba szun by³ kie row ni kiem ze spo ³u
Pie zo-Mi cro sy stems-Gro up w Cen tre of Excel -
len ce on Mi cro sy stems COM BAT, fi nan so wa -
nym w la tach 2003–2005 przez Uniê Eu ro pej -
sk¹ oraz KBN. Cen trum by ³o ko or dy no wa ne
przez In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. 

W ostat nich la tach te ma ty ka czuj ni ków mi -
kro e lek tro nicz nych i mi kro sy ste mów ob jê ³a
urz¹ dze nia do mo ni to ro wa nia ró¿ no rod nych
pa ra me trów cha rak te ry zu j¹ cych stan pa cjen -
ta. Sku pio no siê przy tym na roz wi¹ za niach
zdal nych i bez ob s³u go wych, tak aby, wy ko rzy -
stu j¹c ³¹ cza bez prze wo do we przez In ter net,
umo¿ li wiæ opie kê me dycz n¹ nad pa cjen ta mi
prze by wa j¹ cy mi po za miej scem za mie szka -




