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Trzynasty �
szczê�liwy

Dr in¿. Grzegorz £abiak jest utalentowanym i sumien-
nym pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki i Elek-
troniki. Ju¿ jako wyró¿niaj¹cy siê student zosta³ zatrud-
niony na stanowisku asystenta sta¿ysty. Studia magister-
skie na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotech-
nika ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym, a praca dyplo-
mowa zatytu³owana Semafory w sieci Novell w zarz¹-
dzaniu bazami danych zosta³a wyró¿niona listem gratu-
lacyjnym Dziekana Wydzia³u (rok 1995).

Dr Grzegorz £abiak zaraz po ukoñczeniu studiów, jako
znawca zagadnieñ sieciowych, bra³ udzia³ w programie
Tempus, zajmuj¹c siê tworzeniem multimedialnych mo-
du³ów edukacyjnych z zakresu dzia³ania sieci kompute-
rowych. Jest wspó³autorem piêciu modu³ów dotycz¹cych
sieci internet, podstaw dzia³ania sieci komputerowych,
urz¹dzeñ sieciowych, protoko³ów sieciowych oraz progra-
mowania sieciowego. Modu³y wspó³tworzone przez dra
in¿. £abiaka zosta³y w³¹czone do brytyjskiego programu
dydaktycznego EDEC (Electronic Design Education Con-
sortium), przygotowuj¹cego materia³y do nauczania przez
internet. Zespó³ naukowy, w którym twórczo pracowa³ zo-
sta³ uhonorowany Zespo³ow¹ Nagrod¹ Rektora PZ, przy-
znan¹ za osi¹gniêcia dydaktyczne, a w szczególno�ci za
stworzenie multimedialnych zajêæ komputerowych prze-
znaczonych do nauczania informatyki.

W roku 1997 dr in¿. Grzegorz £abiak odby³ piêciomie-
siêczny podyplomowy sta¿ naukowy na Uniwersytecie w
Bristolu w Anglii. W czasie pobytu prowadzi³ prace w ra-
mach zespo³u Network and Protocols Group w Centre for
Communication Research, zajmuj¹c siê realizacj¹ inter-
fejsu u¿ytkownika inteligentnej domowej sieci kompute-
rowej. Projekt realizowany i wdra¿any na zlecenie Unii
Europejskiej zyska³ wysok¹ ocenê i uznanie jego opieku-
na naukowego, dra Mike�a Bartona.

Zdobyt¹ wiedzê teoretyczn¹ i wybitne zdolno�ci prak-
tyczne w dziedzinie informatyki Grzegorz £abiak wykorzy-
stuje w projektowaniu i realizacji systemów wspomaga-
j¹cych projektowanie uk³adów cyfrowych. G³ównym ob-

szarem jego zainteresowañ s¹ sieci Petriego, jêzyki HDL,
formalne metody symbolicznej analizy przestrzeni stanów
systemów dyskretnych oraz obiektowe techniki progra-
mowania.

Znajomo�æ technik multimedialnych oraz jêzyków HDL
zaowocowa³a uczestnictwem w projekcie EVITAä Enhan-
ced Verilog Tutorial with Applications, realizowanym na
zamówienie Aldec Inc. (USA). Sukces rynkowy opraco-
wanego multimedialnego modu³u zosta³ potwierdzony
tysi¹cami odwo³añ u¿ytkowników sieci internet z ca³ego
�wiata do firmowego serwera udostêpniaj¹cego modu³.

Kolejny projekt pod nazw¹ Koncepcja i prototyp �rodo-
wiska do analizy automatów wspó³bie¿nych, równie¿ re-
alizowany w ramach wspó³pracy z firm¹ Aldec Inc., po-
zwoli³ na ujawnienie umiejêtno�ci dra Grzegorza £abia-
ka z zakresu programowania w �rodowisku Windows.
Nastêpny projekt naukowo-techniczny dla firmy Aldec Inc.
pod tytu³em Synteza równoleg³ych kontrolerów z wyko-
rzystaniem formalnych metod analizy przestrzeni sta-
nów sta³ siê okazj¹ do wdro¿enia nowych, wysoce za-
awansowanych technik analizy i syntezy uk³adów cyfro-
wych. Publikacje z nim zwi¹zane zosta³y wyró¿nione Ze-
spo³ow¹ Nagrod¹ I Stopnia Rektora PZ.

Równolegle z realizacj¹ projektów naukowo-technicz-
nych dr Grzegorz £abiak pog³êbia³ swoj¹ wiedzê z zakre-
su technik modelowania uk³adów cyfrowych oraz progra-
mów tworzonych obiektowo. Zainteresowania te zaowo-
cowa³y koncepcj¹ wykorzystania technologii UML w pro-
jektowaniu uk³adów cyfrowych, a w szczególno�ci zasto-
sowaniem diagramów Statecharts (map stanów) do mo-
delowania i automatycznej syntezy hierarchicznych wspó³-
bie¿nych uk³adów cyfrowych.

Ugruntowanie wiedzy z zakresu teorii automatów, teorii
jêzyków i systemów dyskretnych pozwoli³y na wykrystali-
zowanie siê koncepcji dalszej pracy badawczej, której
podsumowaniem jest obroniona z wyró¿nieniem, dnia
20 stycznia br. na Wydziale Elektroniki i Technik Informa-
cyjnych Politechniki Warszawskiej, praca doktorska w
dziedzinie informatyki pod tytu³em Wykorzystanie hierar-
chicznego modelu wspó³bie¿nego automatu w projekto-
waniu sterowników cyfrowych. Promotorem pracy by³ prof.
Marian Adamski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a re-
cenzentami prof. Tadeusz £uba z Politechniki Warszaw-
skiej i prof. Boles³aw Pochopieñ z Politechniki �l¹skiej.

Dr Grzegorz £abiak pracuje naukowo w Zak³adzie In¿y-
nierii Komputerowej, uczestnicz¹c miêdzy innymi w no-
wym, zespo³owym grancie KBN. Jest autorem 18 prac
naukowych. Liczba 13 jest dla niego szczê�liwa � jest
trzynastym pracownikiem Instytutu Informatyki i Elektro-
niki, który uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych w
ostatnich piêciu latach. Jest ju¿ ósmym doktorem, który
uzyska³ stopieñ naukowy w dziedzinie informatyki i pi¹-
tym, którego rozprawa zosta³a wyró¿niona. Praca doktor-
ska Grzegorza £abiaka zosta³a zg³oszona przez Uniwer-
sytet do presti¿owego Konkursu o Nagrodê Siemensa.

Marian Adamski

Studenckie Naukowe Ko³o
Grafiki Komputerowej

Ko³o zosta³o powo³ane na pocz¹tku roku akademickie-
go 2002/2003 z inicjatywy studentów zainteresowanych
rozwijaniem umiejêtno�ci zwi¹zanych z cyfrowymi tech-
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nikami przetwarzania obrazu, animacjami i szeroko rozu-
mian¹ grafik¹ komputerow¹. W trakcie jego dzia³alno�ci
zainteresowania uleg³y rozszerzeniu o techniki kompre-
sji obrazu, metody oceny jako�ci przetwarzania oraz za-
gadnienia optymalizacyjne.

Celem dzia³alno�ci ko³a jest przede wszystkim rozwój
zainteresowañ i umiejêtno�ci jego cz³onków. Prócz tego
opiekun ko³a wspomaga jego cz³onków w uzyskaniu osi¹-
gniêæ naukowych i/lub dydaktycznych, które stanowi¹ za-
równo istotny dorobek ko³a, jak i s¹ wa¿nym elementem
do�wiadczenia i kariery studentów.

Obecnie ko³o dzia³a w sk³adzie: przewodnicz¹cy � Pa-
we³ £awrynowicz, zastêpca � Bartosz Mstowski, sekre-
tarz � Pawe³ H³adkiewicz, cz³onkowie: Micha³ Charydczak,
Artur Kowalski, Adam Rapicki, Krzysztof Burny, Piotr San-
daj pod opiek¹ naukow¹ dra in¿. Wojciech Zaj¹ca.

Ko³o umiejscowione jest w Instytucie Informatyki i Elek-
troniki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji. Opiekun naukowy ko³a zaprasza wszystkich
chêtnych do uczestniczenia w pracach ko³a w zakresie
jego obecnego profilu lub w innym, le¿¹cym w obszarze
zainteresowañ Ko³a. Kontakt z opiekunem: W.Za-
jac@iie.uz.zgora.pl

Wojciech Zaj¹c

Wizyta polskich
profesorów w
Hochschule Wismar
oraz w firmie
Siemens
24 � 29 pa�dziernik 2003 r.

Inicjatywa wizyty profesorów uczelni technicznych z za-
kresu szeroko pojêtej elektrotechniki, reprezentuj¹cych
ró¿ne �rodowiska akademickie w Polsce, narodzi³a siê

w Hochschule Wismar (Fachhochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung) w Niemczech, dziêki staraniom
profesora Winfrieda Schauera, popartym przez rektora
tej uczelni, profesora Norberta Grünwalda. W przygoto-
waniu i finansowaniu wizyty istotny udzia³ mia³a firma Sie-
mens, reprezentowana przez Dipl � Phys. Joachima Kes-
slera (Project Manager - Siemens Cooperates with Edu-
cation). Koordynacj¹ przedsiêwziêcia Establishment and
development of a cooperation between Polish Universi-
ties and Siemens AG with the participation of Hochschu-
le Wismar, w polskim �rodowisku naukowym z du¿¹ ener-
gi¹ i po�wiêceniem zaj¹³ siê prof. Krzysztof Kluszczyñski
z Politechniki Sl¹skiej.

W�ród dwudziestoosobowej grupy profesorów, znale�li
siê naukowcy z wielu uczelni w Polsce, reprezentuj¹cy
politechniki: �l¹sk¹, Warszawsk¹, Gdañsk¹, Wroc³aw-
sk¹, Poznañsk¹, �wiêtokrzysk¹, Opolsk¹ oraz Uniwersy-
tet Zielonogórski.

Inauguracyjne spotkanie w Wismarze, w reprezenta-
cyjnej sali Zeughausu, rozpoczêto wspólnym polsko-nie-
mieckim seminarium, na którym prezentowano kolejno
polskie uczelnie techniczne, bior¹ce udzia³ w spotkaniu.
Uniwersytet w Wismarze zosta³ bardzo ciekawie przed-
stawiony przez jego rektora, prof. N. Grünwalda. Wyst¹-
pienie na temat Wydzia³u Elektrotechniki Informatyki i Te-
lekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w szcze-
gólno�ci badañ naukowych zwi¹zanych z in¿ynieri¹ pro-
gramowania sterowników logicznych prowadzonych w
Instytucie Informatyki i Elektroniki, wyg³osi³ prof. Marian
Adamski.

Wieczorem grupa polskich i niemieckich profesorów
zosta³a bardzo uroczy�cie podjêta przez prezydenta Wi-
smaru dra Gerda Zielenkiewitza.

Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê roboczym seminarium na
terenie Uniwersytetu, podczas którego dziekan Wydzia³u
Elektrycznego i Informatyki profesor Ernst Jonas oraz jego
wspó³pracownicy (profesorowie W. Schauer i Lochmann)
przedstawili stan aktualny i strategie rozwoju w zakresie
edukacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesu ada-
ptacji do wymagañ Konwencji Boloñskiej. Nastêpnie nie-
mieccy profesorowie charakteryzowali szczegó³owo za-
kres prowadzonych prac badawczych i przedstawili ak-
tualnie realizowane projekty. Obrady zakoñczy³o zwiedza-
nie laboratoriów Wydzia³u oraz dyskusja w ma³ych ze-
spo³ach badawczych. Szczególn¹ atrakcj¹ programu wi-
zyty sta³y siê prezentacje stanowisk firmy Siemens.

Niedzielê rozpoczê³o krótkie wspólne zwiedzanie Wi-
smaru, niewielkiego hanzeatyckiego miasta, charaktery-
zuj¹cego siê d³ug¹ i niezwyk³¹ histori¹, niemieck¹ i
szwedzk¹ tradycj¹ oraz bogactwem zabytków architekto-
nicznych (rynek, ko�cio³y, browar, port, itd.). Warto pod-
kre�liæ, ¿e unikalna zabudowa starego miasta i portu zo-
sta³y wpisane na listê �wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Te niezwyk³e walory krajoznawcze miasta s¹ podkre�la-
ne przez Uniwersytet w ofercie edukacyjnej, pomagaj¹c
przyci¹gaæ studentów z ró¿nych krajów Europy i ró¿nych
regionów Niemiec. W sercu portu � w miejscu wyró¿nia-
j¹cym siê wspania³¹ panoram¹ miasta, a z drugiej stro-
ny szeroko otwieraj¹c¹ siê perspektyw¹ na morze, wy-
spy, tor wodny i port jachtowy � zosta³o wzniesione jedno
z najnowocze�niejszych i najlepiej wyposa¿onych labo-
ratoriów z zakresu kompatybilno�ci elektromagnetycznej,
spe³niaj¹ce funkcje zarówno us³ugowe, jak i badawcze.
Niesamowite wra¿enie wywar³a olbrzymia komora do po-
miarów wp³ywów fal elektromagnetycznych wysokich czê-
stotliwo�ci, umo¿liwiaj¹ca badanie rozleg³ych obiektów,
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wwo¿onych tutaj na ciê¿arówce. Kolejnym niekonwen-
cjonalnym przedsiêwziêciem Uniwersytetu, zwi¹zanym z
morzem, jest ulokowane na jachcie, p³ywaj¹ce centrum
konferencyjno-szkoleniowe, kierowane i dowodzone
przez profesora Uniwersytetu w Wismarze, a równocze-
�nie � kapitana ¿eglugi morskiej. Jego zwiedzanie by³o
ostatnim punktem programu.

Druga czê�æ wizyty, przygotowana przez firmê Siemens,
realizowana by³a w Norymberdze. Program tej czê�ci wi-
zyty zosta³ przygotowany z niezwyk³¹ staranno�ci¹ i zaan-
ga¿owaniem si³ wielu pracowników firmy, a w szczegól-
no�ci Dipl � Phys. Joachima Kesslera. Wype³niony zo-
sta³ wieloma, �wietnie przygotowanymi prezentacjami,
zapoznaj¹cymi s³uchaczy z produktami i systemami Sie-
mens. Du¿e zainteresowanie specjalnymi programami
wspomagaj¹cymi dla wyró¿niaj¹cych siê studentów oraz
ofert¹ edukacyjn¹ dla uczelni by³o spowodowane profe-
sjonalnie przygotowanym wyst¹pieniem Ms Susanne
Kiefer (Siemens Corporate Personel).

Du¿e wra¿enie wywar³o na uczestnikach zwiedzanie
fabryki, mieszcz¹cej siê w Erlagen oraz Centrum Serwi-
sowego, ulokowanego w Norymberdze.

W podsumowaniu spotkania na terenie firmy Siemens
wyst¹pili: Dipl.-Phys. Joachim Kessler (Siemens), pro-
fesor W. Schauer (TU Wismar) oraz profesorowie Woj-
ciech Cholewa i Krzysztof Kluszczyñski (Politechnika �l¹-
ska).

Pozyskana wiedza i nawi¹zane kontakty przyczyni¹ siê
do dalszego rozwoju wspó³pracy polsko-niemieckiej w
zakresie edukacji i badañ naukowych.

Bardzo dziêkujê prof. Krzysztofowi Kluszczyñskiemu z
Politechniki �l¹skiej za zaproszenie do grona profeso-
rów elektryków, elektroników i informatyków, uczestnicz¹-
cych w owocnym, ciekawym projekcie oraz za nades³ane
materia³y, wykorzystane do przygotowania mojego krót-
kiego artyku³u.

Marian Adamski

Marcin Mrugalski doktorem nauk

W dniu 18 lutego na Wydziale Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji UZ odby³a siê publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgra in¿. Marcina Mrugalskiego
pt. Neuronowe modelowanie systemów nieliniowych w
uk³adach detekcji uszkodzeñ. Obowi¹zki promotora
pe³ni³ prof. Józef Korbicz. Recenzentami byli prof. Le-
szek Rutkowski z Politechniki Czêstochowskiej oraz prof.
Dariusz Uciñski. Rada Wydzia³u, której przewodniczy³
dziekan prof. Jerzy Bolikowski jednog³o�nie nada³a mgr
in¿. Marcinowi Mrugalskiemu stopieñ doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie elektrotechnika, postanawiaj¹c
jednocze�nie uhonorowaæ rozprawê wyró¿nieniem.

Marcin Mrugalski urodzi³ siê w dniu 22 listopada 1975r.
w Poznaniu. W 1994 roku ukoñczy³ Liceum ogólnokszta³-
c¹ce w Sulechowie. W 1999 roku na Politechnice Zielo-
nogórskiej obroni³ pracê dyplomow¹ opracowan¹ pod
kierunkiem dr in¿. Andrzeja Janczaka pt. Algorytmy ewo-
lucyjne w zadaniach modelowania dyskretnych syste-
mów dynamicznych� i otrzyma³ stopieñ magistra in¿y-
niera w zakresie in¿ynierii systemów informatycznych.
Po zakoñczeniu studiów podj¹³ pracê w Instytucie Stero-
wania i Systemów Informatycznych na stanowisku asy-
stenta. W roku 1999 bra³ udzia³ w miêdzynarodowym
projekcie badawczym Unii Europejskiej COPERNICUS.
W latach 2002-2003 realizowa³ projekt promotorski KBN.
Od roku 2001 uczestniczy w realizacji projektu Unii Euro-
pejskiej DAMADICS, w ramach którego w marcu wyje-
dzie na czteromiesiêczny sta¿ naukowy na Uniwersytet
w Hull do Anglii. Jest autorem 20 publikacji. Zosta³ wy-
ró¿niony nagrod¹ zespo³ow¹ I stopnia rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego za osi¹gniêcia w pracy nauko-
wo-badawczej, a w szczególno�ci cykl publikacji pt. Me-
tody obliczeñ inteligentnych w uk³adach diagnostyki i
automatyki w roku 2002 oraz nagrod¹ zespo³ow¹ Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu za wspó³autorstwo
monografii pt. Diagnostyka procesów. Modele, Metody
sztucznej inteligencji, Zastosowania w roku 2003.

Rozprawa doktorska po�wiêcona jest nowym meto-
dom detekcji uszkodzeñ w systemach diagnostycznych.
Wysokie wymagania dotycz¹ce jako�ci, niezawodno�ci
i bezpieczeñstwa procesów technologicznych sprawia-
j¹, i¿ zagadnienia diagnostyki procesów technicznych s¹
jednymi z najwa¿niejszych we wspó³czesnych syste-
mach przemys³owych. Wczesne wykrycie uszkodzeñ dia-
gnozowanego procesu mo¿e zapobiec powstaniu, lub
w sposób znacz¹cy ograniczyæ straty ekonomiczne wy-
wo³ane awari¹. Niew¹tpliwie rosn¹ca z³o¿ono�æ wspó³-
czesnych procesów technicznych wymusza konieczno�æ
opracowywania nowoczesnych technik diagnostycznych.
Jednym z dynamicznie rozwijaj¹cych siê obszarów dia-
gnostyki s¹ metody wykorzystuj¹ce model matematycz-
ny diagnozowanego systemu. Du¿y stopieñ skompliko-
wania diagnozowanych procesów i wi¹¿¹ca siê z ni¹
trudno�æ pozyskiwania odpowiednich modeli analitycz-
nych oraz modeli konstruowanych na podstawie wiedzy
eksperta, kieruje uwagê projektantów w kierunku mo-
deli neuronowych. Modele te otrzymywane w procesie
identyfikacji stanowi¹ interesuj¹c¹ alternatywê i chêtnie
s¹ wykorzystywane podczas projektowania uk³adów de-
tekcji uszkodzeñ.

....Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
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W rozprawie doktorskiej opracowano podej�cie umo¿-
liwiaj¹ce konstruowanie neuronowych modeli nielinio-
wych systemów dynamicznych z zastosowaniem metody
grupowej obróbki danych. Dodatkowo zaproponowano
metodologiê prowadz¹c¹ do kwantyfikacji niepewno�ci
modelu i jej redukcji poprzez zastosowanie metod esty-
macji przy ograniczonych warto�ciach b³êdów. Wyznacze-
nie niepewno�ci modelu neuronowego umo¿liwi³o za-
projektowanie odpornego uk³adu detekcji uszkodzeñ w
oparciu o technikê adaptacyjnych progów decyzyjnych.
Jedn¹ z najwa¿niejszych zalet zaproponowanego syste-
mu diagnostycznego jest jego odporno�æ na niepewno�æ
modelu oraz inne czynniki mog¹ce prowadziæ do b³êdnej
diagnozy, przy jednoczesnym zachowaniu wra¿liwo�ci na
uszkodzenia. Proponowane algorytmy mog¹ znale�æ bez-
po�rednie zastosowanie w diagnostycznych systemach
czasu rzeczywistego monitoruj¹cych stan z³o¿onych pro-
cesów technologicznych w przemy�le energetycznym,
chemicznym oraz spo¿ywczym. Skuteczno�æ zapropono-
wanej metodologii zaprezentowana zosta³a na przyk³a-
dzie detekcji uszkodzeñ urz¹dzeñ wykonawczych w Cu-
krowni Lublin S.A.

Krzysztof Ga³kowski

Seminaria Naukowe
W semestrze letnim przewidziano nastêpuj¹c¹ proble-

matykê:
15 03 2004 Koncepcja pomiaru impedancji niestacjo-

narnych, cz. I: czasowa i czêstotliwo�ciowa reprezenta-
cja uk³adów o okresowo zmiennych parametrach � dr
in¿. Rados³aw K³osiñski, Instytut Metrologii Elektrycznej
UZ,

29 03 2004 Koncepcja pomiaru impedancji niestacjo-
narnych, cz. II: interpretacja wyników pomiaru z wyko-
rzystaniem algorytmu identyfikacji operatora cyklopara-
metrycznego - dr in¿. Rados³aw K³osiñski, Instytut Metro-
logii Elektrycznej UZ,

05 04 2004 Problematyka ochrony w³asno�ci intelek-
tualnej w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii euro-
pejskiej � dr in¿. W³odzimierz Kujanek.

19 04 2004 Synteza quasi-odwrotnych filtrów cyfrowych
w klasie uk³adów nieprzyczynowych � mgr in¿. Miros³aw
Kozio³, Instytut Metrologii Elektrycznej UZ,

10 05 2004 Dok³adny pomiar zespolonego stosunku
napiêæ2004.2004.2005 � mgr in¿. Mariusz Krajewski, In-
stytut Metrologii Elektrycznej UZ,

24.05.2004 Technika pomiarów termowizyjnych - mgr
in¿. Pawe³ Rutkowski, Przedstawicielstwo Handlowe FLIR
Systems AB.

Zapraszamy do sali konferencyjnej WEIiT (bud. A-2, sala
6a) o godz. 9.30.

Seminaria prowadzi dr hab. in¿. Jadwiga Lal-Jadziak,
prof. UZ.

Leszek Furmankiewicz

....Instytut Metrologii Elektrycznej
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O�rodek je�dziecki
w Raculce w obiektywie

Niezale¿nie od pory roku uniwersytecki O�rodek Je�dziecki
w Raculce odwiedzaj¹ amatorzy sportów je�dzieckich.
Raculka jest te¿ celem wypraw rodzinnych - choæby po...
�wie¿e powietrze.




