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Grzegorz £abiak doktorem nauk
20. stycznia na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e 19 stycznia 2004 roku
odszed³ od nas niespodziewanie

macyjnych Politechniki Warszawskiej odby³a siê obro-

mgr in¿. MIHAI FLORIN METENIDIS

motorem pracy pt. Wykorzystanie hierarchicznego

doktorant Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Zmar³y by³ pracownikiem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu. W
Zmar³ym tracimy wspaniale zapowiadaj¹cego siê naukowca, ze znakomitymi perspektywami na przysz³oæ.
Zmar³y by³ równie¿ wzorowym koleg¹ i przyjacielem,
który zawsze chêtnie i bezinteresownie pomaga³ innym.
Rodzinie Zmar³ego sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

modelu wspó³bie¿nego automatu w projektowaniu ste-

Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Mgr in¿. Mihai Florin Metenidis urodzi³ siê 4
stycznia 1977 roku w Galati (Rumunia). W roku 2000 uzyska³ licencjat na Wydziale Morskim
i In¿ynierii Elektrycznej Uniwersytetu Dunarea de Jos w Galati w zakresie elektrotechniki,
specjalnoæ automatyka w zakresie informatyka przemys³owa.
W roku 2001 na tym samym wydziale uzyska³ tytu³ magistra
równie¿ w zakresie elektrotechniki, ale o specjalnoci informatyka stosowana. Jeszcze bêd¹c studentem i zaraz po ukoñczeniu studiów pracowa³
w latach 2000-2002 w firmie Ispat-Sidex w Galati na stanowisku in¿yniera automatyka. Równolegle z doskonaleniem swoich umiejêtnoci zawodowych w zakresie praktycznych wdro¿eñ i opracowañ prowadzi³ badania naukowe pracuj¹c na stanowisku asystenta w swoim macierzystym uniwersytecie.
Pocz¹wszy od 26 sierpnia 2002 roku Mihai by³
zatrudniony w Instytucie Sterowania i Systemów
Informatycznych (ISSI) Wydzia³u Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji w ramach realizacji
miêdzynarodowego projektu badawczego Unii Europejskiej: Research Training Network pt. Development and Application of Methods for Actuator
Diagnosis in Industrial Control Systems (DAMADICS). G³ównym celem niniejszego projektu jest
doskonalenie umiejêtnoci praktycznych m³odych
naukowców w zakresie teorii i praktyki diagnostyki technicznej.

na pracy doktorskiej mgra Grzegorza £abiaka. Pro-

rowników cyfrowych by³ prof. Marian Adamski, recenzentami profesorowie: Tadeusz £uba z Politechniki
Warszawskiej i Boles³aw Pochopieñ z Politechniki l¹skiej. Rada Wydzia³u Elektroniki i Technik Informacyjnych jednog³onie wyró¿ni³a obronion¹ pracê.
Joanna Kuliñska
.....................................................................................................

Program DAMADICS umo¿liwi³ przyjêcie Mihaia na
sta¿ naukowo-badawczy w ISSI. Jego wyró¿niaj¹ce
zdolnoci naukowe umo¿liwi³y ju¿ po zaledwie roku
pobytu otwarcie przewodu doktorskiego pt. Boundederror approaches to fault diagnosis. Przedmiotem przygotowywanej przez niego rozprawy doktorskiej by³o
zastosowanie tzw. technik estymacji parametrów i stanu przy ograniczonych wartociach b³êdów w kontekcie odpornej diagnostyki uszkodzeñ. Ju¿ zaledwie
po pó³tora roku pracy w ISSI oraz po nieca³ym pó³
roku od otwarcia przewodu doktorskiego poziom zaawansowania jego dysertacji by³ bardzo wysoki. Bior¹c pod uwagê tak korzystne uwarunkowania, zamkniêcie jego przewodu doktorskiego by³o planowane ju¿ na drug¹ po³owê 2004 roku.
Wyniki pracy naukowej Mihaia zosta³y opublikowane w postaci dwóch artyku³ów w materia³ach konferencji krajowych oraz jednego w materia³ach konferencji o zasiêgu miêdzynarodowym. Mihai prezentowa³ równie¿ wyniki swoich prac podczas workshopu programu DAMADICS w Lille (Francja). Mihai by³
równie¿ autorem artyku³u, który zostanie opublikowany w czasopimie z tzw. listy filadelfijskiej pt. Engineering Applications of Artificial Intelligence. Pracê nad tym ostatnim artyku³em ukoñczy³ zaledwie
tydzieñ przed tym tragicznym dniem, który nieoczekiwanie zakoñczy³ jego krótkie ¿ycie.
W pamiêci pracowników ISSI Mihai pozostanie jako
wybitnie uzdolniony m³ody naukowiec, a przede
wszystkim jako wspania³y Kolega i Cz³owiek, na którym zawsze mo¿na by³o polegaæ i do którego z awsze mo¿na by³o siê zwróciæ o pomoc.
Koledzy Mihaia
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Maciej Patan doktorem nauk
W dniu 21 stycznia na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ odby³a siê publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿.
Macieja Patana pt. Optimal observation strategies for parameter estimation of distributed systems. Promotorem rozprawy jest prof. Dariusz Uciñski, recenzentami natomiast profesorowie Adam Kowalewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych UZ. Po dyskusji Rada Wydzia³u, której przewodniczy³ dziekan prof. Jerzy Bolikowski na posiedzeniu niejawnym nada³a mgr in¿. Maciejowi Patanowi stopieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie
elektrotechnika, postanawiaj¹c jednoczenie uhonorowaæ rozprawê wyró¿nieniem.
Maciej Patan urodzi³ siê 8 stycznia 1975 r. w Zielonej Górze. W roku 1995 zda³ egzamin maturalny i rozpocz¹³ studia na Wydziale Elektrycznym ówczesnej Wy-

¿szej Szko³y In¿ynierskiej na kierunku elektrotechnika i specjalnoci in¿ynieria systemów informatycznych. W trakcie studiów zosta³ wyró¿niony srebrn¹
(1999), a nastêpnie z³ot¹ odznak¹ Maxima Cum Laude Politechniki Zielonogórskiej. Ju¿ wtedy uczestniczy³ w wielu konferencjach naukowych. W czerwcu
2000 roku obroni³ pracê magistersk¹, której promotorem by³ prof. Józef Korbicz. Po zakoñczeniu studiów
podj¹³ pracê w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na stanowisku asystenta. W latach
2000-2003 by³ cz³onkiem zespo³u realizuj¹cego zespo³owy projekt badawczy pt. Planowanie optymalnego eksperymentu w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenn¹ dynamik¹ kierowany przez
prof. D. Uciñskiego. W roku 2003 realizowa³ grant
w³asny British Council i KBN-u w ramach British-Polish Young Scientist Programme przy wspó³pracy
partnerów brytyjskich: prof. A. Atkinsona (London
School of Economics) i dr B. Bogackiej (Queen Mary
University of London).
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Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy problemów
optymalizacji rozmieszczania czujników pomiarowych
w uk³adach o parametrach roz³o¿onych, które sformu³owano ju¿ u schy³ku lat szeædziesi¹tych, jednak do
dzi ci¹gle odczuwalny jest brak uniwersalnych i ³atwych do zastosowania rozwi¹zañ. Stosunkowo du¿o
miejsca w literaturze powiêcono rozmieszczaniu zadanej liczby czujników stacjonarnych. W pewnych sytuacjach mo¿liwe jest jednak stosowanie czujników
mog¹cych wykonywaæ pomiary w trakcie ruchu lub z
wykorzystaniem tzw. skaningu tzn. dynamicznego
prze³¹czania czujników wykonuj¹cych pomiary. Najbardziej wartociowe i oryginalne rezultaty rozprawy dotycz¹ w³anie tego typu podejæ. O interdyscyplinarnym
charakterze pracy mog¹ wiadczyæ potencjalne zastosowania, do których nale¿¹ systemy impedancyjnej tomografii komputerowej wykorzystywane w diagnostyce technicznej i medycznej, materia³y inteligentne czy
te¿ uk³ady kontroli i prognozowania stê¿enia zanieczyszczeñ atmosfery i wód gruntowych na podstawie adekwatnych modeli matematycznych. Przyk³adowo, procesy dyfuzji i transportu zanieczyszczeñ gazowych w
mezoskali (np. du¿e miasto lub region przemys³owy)
opisuje siê skomplikowanymi uk³adami równañ cz¹stkowych, które mog¹ s³u¿yæ do prognozowania rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w przedziale od kilku
godzin do kilku dni. Poniewa¿ jednak niektóre wspó³czynniki nie s¹ bezporednio mierzalne (np. wspó³czynnik dyfuzji turbulentnej), nale¿y je odtworzyæ na podProjekt modernizacji siedziby Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyi i Telekomunikacji
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stawie dostêpnych danych pomiarowych. Ten proces jest
natomiast silnie zwi¹zany z lokalizacj¹ stacji pomiarowych, która wp³ywa na dok³adnoæ otrzymywanych rezultatów. Aktualnie ró¿ne procesy fizyczne bada siê czêsto przy u¿yciu z³o¿onych sieci monitoruj¹cych, zawieraj¹cych jednoczenie zarówno czujniki ruchome (pojazdy monitoruj¹ce), stacjonarne i skanuj¹ce. Taki sposób
obserwacji wydaje siê doæ atrakcyjny z praktycznego
punktu widzenia, ale z drugiej strony wymaga wielu nieklasycznych rozwi¹zañ.
Oprócz optymalnej obserwacji uk³adów o parametrach
roz³o¿onych, w swojej pracy badawczej dr M. Patan zajmuje siê analiz¹ danych, numerycznym rozwi¹zywaniem
równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych, komputerow¹ symulacj¹ procesów fizycznych z zastosowaniem nowoczesnych narzêdzi obliczeniowych, nowoczesnymi technikami programowania oraz diagnostyk¹ procesów. Aktualnie jest cz³onkiem zespo³u realizuj¹cego grant KBN
pt. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych uk³adach diagnostyki pod kierownictwem prof. J. Korbicza.
W ¿yciu prywatnym dr Maciej Patan pasjonuje siê literatur¹ SF oraz grafik¹ fantastyczn¹. W krêgu jego zainteresowañ znajduj¹ siê tak¿e muzyka underground, turystyka piesza, a tak¿e aktywne uprawianie sportów (narciarstwo i siatkówka).
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i wiele pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Dariusz Uciñski
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Wspó³praca ze
statystykami
brytyjskimi

prof. Dariusz Uciñski

W dniu 12 stycznia w sali Rady Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odby³o siê otwarte
seminarium naukowe zorganizowane wspólnie przez
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych oraz
Instytut Matematyki, na którym dr Barbara Bogacka z
Centrum Badañ Matematycznych Uniwersytetu Londyñskiego, wyg³osi³a referat pt. T-optimum designs for
multiresponse dynamic heteroscedastic models (Plany t-optymalne dla heteroskedastycznych modeli dynamicznych o wielu odpowiedziach). W seminarium
uczestniczy³ równie¿ prof. Anthony C. Atkinson z Instytutu Statystyki Elitarnej London School of Economics. Seminarium by³o okazj¹ do spotkania naukowców naszego Uniwersytetu zainteresowanych zagadnieniami planowania eksperymentu z naukowcami brytyjskimi, którzy nale¿¹ obecnie do cis³ej wiatowej
czo³ówki specjalistów w tej dziedzinie. Planowanie eksperymentów optymalnych zajmuje siê metodami matematycznymi uzyskiwania w³asnoci ilociowych istot-

nych wielkoci eksperymentu, mierzonych za pomoc¹ specjalnie przyjêtych kryteriów, które pozwol¹ na
wybranie mo¿liwie najdok³adniejszego statystycznego modelu dla analizy tego eksperymentu. Potrzeba
zajmowania siê tego typu problemami wystêpuje w
zagadnieniach in¿ynierii chemicznej, robotyki, przemys³u motoryzacyjnego, telekomunikacji, przemys³u
farmaceutycznego, monitorowania i prognozowania
zanieczyszczeñ atmosfery, meteorologii, hydrologii,
mechaniki, energetyki j¹drowej, i wynika ze zwiêkszonych wymagañ jakociowych w powy¿szych zastosowaniach.
Dr B. Bogacka rozpoczê³a pracê w Wielkiej Brytanii w 1996 r. po uzyskaniu stopnia doktora na Akademii Rolniczej w Poznaniu i póniejszej kilkuletniej
pracy na tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe
obejmuj¹ planowanie eksperymentu w kontekcie regresji nieliniowej, a zw³aszcza testowania hipotez i
dyskryminacji miêdzy alternatywnymi modelami procesu, z zastosowaniami w kinetyce reakcji chemicznych i biologii. Jest jedn¹ z najaktywniejszych osób
zajmuj¹cych siê planowaniem eksperymentów optymalnych, nie tylko publikuj¹c, ale równie¿ wspó³organizuj¹c liczne konferencje i seminaria. Prof. A. Atkinson jest z kolei jednym z twórców wspó³czesnego planowania eksperymentu, wspó³autorem (z A.N.
Donevem) klasycznej ju¿ monografii pt. Optimum
Experimental Designs. Obecnie du¿e uznanie wzbudzaj¹ jego prace nt. diagnostyki regresji i metod odpornych (np. monografia pt. Robust Diagnostic Regression Analysis napisana wspólnie z Marco Rianim). Prof. Atkinson jest wieloletnim organizatorem
konferencji Model-Oriented Design and Analysis, najwa¿niejszego wiatowego spotkania specjalistów w
dziedzinie planowania eksperymentu.
W 2000 roku naukowcy brytyjscy rozpoczêli
wspó³pracê z prof. Dariuszem Uciñskim w zakresie
doboru optymalnych warunków eksperymentów wykonywanych na potrzeby dyskryminacji miêdzy wieloma alternatywnymi modelami z³o¿onych procesów
fizycznych. Oprócz wspólnych badañ udokumentowanych publikacjami, wspó³praca obejmuje równie¿
kszta³cenie m³odych naukowców (w jej zakresie przygotowywana jest rozprawa doktorska mgra in¿. Bartosza Kuczewskiego, a w ramach projektu Young
Scientist Programme finansowanego przez British
Council i KBN, badania w Londynie prowadzi³ dr in¿.
Maciej Patan). Naukowcy brytyjscy przebywali w Zielonej Górze w ramach realizacji badañ okrelonych
trzyletnim projektem pt. Optimum experimental design for multivariate nonlinear models, finansowanym
przez British Council i KBN, którego kierownikiem
jest prof. D. Uciñski.
Krzysztof Ga³kowski
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