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Katedra Systemów Decyzyjnych zo−
stała utworzona jako dydaktyczno−na−

ukowa jednostka organizacyjna Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
(ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż.
Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca
głównie z Katedry Systemów Automatyki,
swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą,
ponad 40−letnią tradycję naszego Wydziału,
związaną z automatyką i teorią sterowania,
której podwaliny tworzył profesor Jerzy Se−
idler i która kultywowana była później przez
Instytut Cybernetyki Technicznej (1969–
1970) oraz Instytut Informatyki (1970–
1992). W wydziałowej historii tej dyscypli−
ny wiodącą rolę pełniła zwykle jedna kate−
dra, która przybierała kolejno nazwy: Kate−
dra Teorii Sterowania i Informacji, Zakład
Automatyzacji i Obróbki Sygnałów, Zakład
Systemów Automatyki oraz Katedra Syste−
mów Automatyki. Od 2006 roku, w odnie−
sieniu do dyscypliny naukowej oraz kierun−
ku kształcenia nazywanego Automatyką i
Robotyką, funkcję taką wypełniają wspól−
nie dwie katedry: Katedra Systemów Decy−
zyjnych oraz Katedra Systemów Automaty−
ki. W ramach tego kierunku Katedra Syste−
mów Decyzyjnych rozwija specjalność in−
teligentne systemy decyzyjne.

Kadrę Katedry stanowi 10 nauczycieli
akademickich (pracowników naukowo−dy−
daktycznych) oraz 2 pracowników inżynie−
ryjno−technicznych. Ponadto z Katedrą
współpracuje 4 doktorantów. Badania pro−

wadzone przez tę Kadrę związane są z roz−
wojem teorii oraz inżynierskich metod i na−
rzędzi realizowanych komputerowo w ob−
szarze modelowania i identyfikacji, sterowa−
nia, diagnostyki i podejmowania decyzji.
Szczegółowe badania naukowe, które pro−
wadzone są przez pracowników Katedry,
dotyczą m.in. sterowania procesami rzeczy−
wistymi, przemysłowymi, finansowymi i
ekonomicznymi, z wykorzystaniem nowo−
czesnych technik informatycznych oraz me−
tod wywodzonych zarówno z klasycznego
aparatu matematycznego, jak i metod inteli−
gencji sztucznej i obliczeniowej (informa−
tyka, systemy informacyjne i ewolucyjne, lo−
gika rozmyta, systemy ekspertowe, sieci
neuronowe etc.). Detekcja i rozróżnianie
uszkodzeń w systemach, analiza i filtracja
sygnałów, estymacja stanu obiektów dyna−
micznych oraz zagadnienia optymalizacji
procesów (sterowania pojazdami, planowa−
nia produkcji) i rozmaite aspekty sztucznej
inteligencji uzupełniają naukowo−badawczą
charakterystykę Katedry.

Prowadzone prace naukowo−badawcze
zaowocowały spektakularnymi osiągnięcia−
mi w dziedzinie sterowania predykcyjnego
i adaptacyjnego, diagnostyki procesów prze−
mysłowych, jak również w modelowaniu,
identyfikacji i optymalizacji systemów. Ta−
kim wyróżnieniem są m.in. przyznane na−
grody ministerialne oraz Nagroda Funda−Nagroda Funda−Nagroda Funda−Nagroda Funda−Nagroda Funda−
cji na rzecz Nauki Polskiejcji na rzecz Nauki Polskiejcji na rzecz Nauki Polskiejcji na rzecz Nauki Polskiejcji na rzecz Nauki Polskiej, zwana po−
wszechnie „Polskim Noblem”, przyznana w

1999 roku profesoro−
wi Z. Kowalczukowi
za badania w dziedzi−
nie nauk technicznych
w zakresie automaty−
ki za prace dotyczące
Projektowania adapta−
cyjnych układów ste−
rowania procesami
czasu ciągłego. Doku−
mentacja dorobku na−
ukowego Katedry
obejmuje ponad 450 publikacji, w których
mieści się ponad 100 artykułów opubliko−
wanych w czasopismach z dziedziny auto−
matyki, systemów sterowania oraz przetwa−
rzania sygnałów (z czego połowę stanowią
artykuły w czołowych czasopismach zagra−
nicznych), jak również ponad 10 monogra−
fii i książek, w tym książka pt. Pokładowe
systemy diagnostyczne pojazdów samocho−
dowych (WKŁ, 2002), współautorstwa do−
centa S. Mazurka, oraz „biblia” diagnostyki
technicznej wydana w języku polskim pt.
Diagnostyka procesów – modele, metody
sztucznej inteligencji, zastosowania (PWN,
2002) i jej światowa wersja pt. Fault Dia−
gnosis. Models, artificial intelligence, appli−
cations (Springer, 2004), współautorstwa
profesora Z. Kowalczuka.

Dydaktyczną specjalnością Katedry Sys−
temów Decyzyjnych, oferowaną aktualnie
studentom Automatyki i Robotyki, są inte−inte−inte−inte−inte−
ligentne systemy decyzyjneligentne systemy decyzyjneligentne systemy decyzyjneligentne systemy decyzyjneligentne systemy decyzyjne. Podobny
kurs, traktowany jako specjalność uzupełnia−
jąca, proponowany jest dla studentów pozo−
stałych kierunków dydaktycznych Wydzia−
łu ETI. Katedra współuczestniczy również
w prowadzeniu bloku przedmiotowego tech−
nika cyfrowa i mikroprocesorowa dla
wszystkich studentów Wydziału ETI oraz w
specjalności komputerowe systemy automa−
tyki, prowadzonej głównie przez siostrzaną
Katedrę Systemów Automatyki.

Automatyka i RobotykaAutomatyka i RobotykaAutomatyka i RobotykaAutomatyka i RobotykaAutomatyka i Robotyka jest wyjąt−
kową dziedziną interdyscyplinarną, dlatego
w obiegowej opinii pokutuje pogląd, że jest
nauką trudną, wymagającą ścisłego umysłu.
Opiera się ona bowiem przede wszystkim na
gruntownej wiedzy matematycznej i fizycz−
nej. Dążąc do rozwiązania trudnych proble−
mów technicznych – chętnie czerpie z osią−
gnięć współczesnej elektroniki, telekomuni−
kacji i informatyki, elektrotechniki oraz
mechaniki i mechatroniki. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że to właśnie z po−
trzeby automatycznej realizacji złożonych
obliczeń wzięła się koncepcja maszyny ana−
logowej oraz cyfrowej, a stąd pojęcia kom−
putera i informatyki. Wyjątkowość tej dys−
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cypliny polega na konieczności integrowa−
nia w jedną spójną całość – nazywaną sys−
temem automatycznego sterowania – roz−
wiązań z wszelkich dziedzin nauki i techni−
ki. W związku z tym, wymaga ona od osób,
które się nią zajmują, ciągłej otwartości i
chęci uczenia się innych dyscyplin oraz no−
wych metod i technologii. Automatyka od
początku swojego istnienia mieściła się pod
pojęciem cybernetyki, która przenosi w świat
techniki genialne pomysły dostrzegane w
otaczającej nas przyrodzie. Podejście takie
zaowocowało współczesnymi koncepcjami
sztucznej inteligencji i inteligencji oblicze−
niowej lub przetwarzania plastycznego oraz
metodami optymalizacji związanymi z algo−
rytmami genetycznymi i ewolucyjnymi.

Efekty wdrożeń opracowanych przez spe−
cjalistów automatyki i robotyki często nie są
na pierwszy rzut oka widoczne. Dociekliwi
mogą się jednak zastanawiać, w jaki sposób,
na przykład w samochodzie osobowym, sys−
temy automatycznie sterują klimatyzacją, spa−
laniem paliwa czy zespołem bezpoślizgowe−
go hamowania (ABS), w jaki sposób kontro−
lowany jest ruch okrętów w porcie, czy ruch
lotniczy, na czym polega inteligencja budyn−
ku oraz innych użytecznych przyrządów lub
urządzeń. Tego rodzaju problemami zajmują
się właśnie m.in. automatycy. Dlatego warto
gorąco polecić studiowanie tej profesji, która
jest, co prawda, nauką wymagającą, ale jed−
nocześnie dostarczającą olbrzymiej satysfak−
cji zawodowej.

Układy sterowania projektuje się w celu
zautomatyzowania pracy urządzeń, bez ko−
nieczności ingerencji człowieka w ich dzia−
łanie. Właściwością adaptacyjnych układów
sterowania jest natomiast nie tylko zdolność
do automatycznej pracy, ale również do
samoczynnego przystosowania się do zmien−
nych właściwości otoczenia. Nowa jakość
automatyki/cybernetyki pojawiła się we
wczesnych latach siedemdziesiątych, kiedy
w procesie sterowania zaczęto masowo wy−
korzystywać komputery. Zauważono wów−
czas m.in. problem związany z tym, że kom−
putery mogą działać jedynie metodą dys−
kretną, tzn. posługiwać się „chwilową” ob−
serwacją nadzorowanych obiektów (poprzez
tzw. próbkowanie sygnałów). Zjawisko to
można porównać do przysypiającego kie−
rowcy, który tylko co pewien czas – i to na
chwilę – otwiera oczy. Informacje, które do
niego docierają, są wyrywkowe, niepełne,
mimo że nadzorowane procesy (jazdy i kie−
rowania samochodem) mają charakter cią−
gły, tzn. nieprzerwany (co wynika z realno−
ści, fizykalności i energetyczności tych pro−
cesów). Przy nieodpowiednim postępowa−

niu istotna część danych może zostać utra−
cona. Automatycy w swoich badaniach sta−
rają się m.in. omijać tę pułapkę. Co więcej,
obecnie przy rozwijaniu teoretycznej i prak−
tycznej myśli projektowej uwzględniać na−
leży specyfikę rozłożonych systemów kom−
puterowych (sieci), na których opierają się
współczesne systemy sterowania, nadzoru,
diagnostyki oraz automatycznego podejmo−
wania innego rodzaju decyzji.

Systemy takie mają szerokie zastosowa−
nie nie tylko w przemyśle militarnym i ko−
smicznym, ale również we wszystkich gałę−
ziach przemysłu i usług, jak na przykład w
branży chemicznej (produkcja materiałów
syntetycznych, rafinerie itd.), maszynowej
(samochody, samoloty, statki, pojazdy ko−
smiczne, roboty, automatyczne wytwórnie,
etc.), górniczej (kopalnie) i metalowej (huty
i walcownie stali), w energetyce (elektrow−
nie, przesył i dystrybucja energii), w rolnic−
twie (mechanizacja uprawy i zabiegów pie−
lęgnacyjnych, automatyzacja hodowli itd.)
oraz w medycynie (manipulatory operacyj−
ne, endoskopy oraz inna aparatura pomoc−
nicza), jak również w ekonomii, ekologii, a
nawet demografii (patrz Chiny). Celem tego
rodzaju zastosowań może być nie tylko bez−
błędne, automatyczne działanie, ale również
i oszczędności lub większy komfort i bez−
pieczeństwo (jazdy samochodem, lotów pa−
sażerskich, transportu morskiego etc.).

W tym kontekście warto zauważyć, że
osiągnięte przez pracowników Katedry wy−
niki badań wykorzystywane są zarówno w
szeroko rozumianej automatyce przemysło−
wej i użytkowej oraz diagnostyce procesów
przemysłowych, jak i w sterowaniu specja−
lizowanymi biomanipulatorami (bioproteza−
mi), robotami mobilnymi, pojazdami samo−
chodowymi oraz obiektami powietrznymi i
wodnymi. Wśród rozmaitych tego rodzaju
zastosowań znajdują się m.in. następujące
projekty wdrożenioweprojekty wdrożenioweprojekty wdrożenioweprojekty wdrożenioweprojekty wdrożeniowe: minikomputero−
wy system sterowania turbiną parową (IMP−

PAN), komputerowe sterowanie pracą rejo−
nów ładunkowych (PKP), komputerowy sys−
tem kontrolingu zakładów energetycznych
(ENERGA), automatyzacja stanowisk ba−
dawczych silników Diesela (FSO), mikro−
procesorowy system testowania silników
samochodowych (FSO), mikrokomputerowy
system automatyzacji urządzeń okrętowych
(IE), komputerowy system/sieć automatyza−
cji stacji paliwowych (EDACOM), wielo−
mikroprocesorowy system pomiarów i ob−
róbki danych sonarowych (CTM), mikro−
komputerowy system diagnostyki skutecz−
ności stymulatorów serca (AMG), wielomi−
krokomputerowy system chromatografii cie−
czowej (Wydział Chemii PG), robot mobil−
ny do podwodnego czyszczenia kadłubów
statków (IMP−PAN), pokładowe kompute−
rowe systemy sterowania i diagnostyki sil−
ników samochodowych (GM). Nowość w
ostatnich latach stanowią wdrożenia zreali−
zowane w ramach studenckich projektów
dyplomowych, jak na przykład: automatycz−
na linia przemysłowego złocenia płytek dru−
kowanych (TECHNO−SERVICE), tester
produkowanych seryjnie elementów elektro−
nicznych (HEGAM), układ pozycjonowania
robota ze sprzężeniem wizyjnym (Krause
Maschinenfabrik GmbH), bezzałogowy po−
jazd latający oparty na przemysłowym mo−
delu śmigłowca (Mikrosystem).

Kadra Katedry Systemów Decyzyjnych
wypromowała ponad 380 prac dyplomo−380 prac dyplomo−380 prac dyplomo−380 prac dyplomo−380 prac dyplomo−
wychwychwychwychwych, z czego prawie 20 prac zostało wy−
różnionych przez dziekana WETI. W celu
ilustracji jakości i różnorodności kształce−
nia oraz możliwości i umiejętności naszych
studentów warto podać przykładowe tema−
ty zrealizowanych prac dyplomowych: Wy−
krywanie przecieków w instalacjach przemy−
słowych, Uniwersalny mikroprocesorowy
układ zbierania danych dla systemu wy−

   (a) (b)
Przykłady prac studenckich: (a) praca magisterska nt. latającego robota skonstruowanego na
bazie śmigłowca (zdjęcie: Łukasz Werner, dyplomant); (b) praca doktorska nad prototypem
biomanipulatora−protezy ręki (zdjęcie: Marek Drzewiecki, doktorant)
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krywania przecieków, System diagnozy stanu
technicznego pojazdu wg OBD, Diagnostyka
komputerowych systemów sterowania proce−
sami przemysłowymi, System zdalnej diagno−
styki pojazdów samochodowych, Zarządzanie
flotą pojazdów, Elektroniczna ochrona ładun−
ku w systemach transportu i logistyki, Wyko−
rzystanie systemu GPS do oceny dokładności
systemów pokładowych, UNIXowa imple−
mentacja pakietu projektowania algorytmów
dyskretnego sterowania predykcyjnego, Inte−
ligentny budynek oparty na architekturze EIB,
Inteligentny budynek hotelowy, Genetyczne
metody w projektowaniu regulatorów cyfro−
wych, Rozmyte algorytmy diagnostyki ukła−
dów sterowania procesami przemysłowymi –
przykład laboratoryjny, Modelowanie proce−
sów przemysłowych w oparciu o sieci neuro−
nowe, Realizacja specjalizowanego mikrokom−
puterowego sterownika dla systemu klimaty−
zacji pomieszczeń w oparciu o mikrokompu−
ter jednoukładowy, Tester produkowanych
seryjnie elementów elektronicznych – przełącz−
ników samochodowych, Komputerowa reali−
zacja algorytmów sterowania predykcyjnego
– sterowanie przepompownią ścieków, Prze−
mysłowa realizacja sterowania linią złocenia
płytek drukowanych, Komputerowa realizacja
algorytmów sterowania modelem helikoptera,
Bezzałogowy pojazd latający oparty na prze−
mysłowym modelu śmigłowca, Sterowanie
obiektami nieliniowymi z zastosowaniem al−
gorytmów optymalizacji dyskretnej, Neurono−
we modelowanie dynamicznych procesów
podejmowania decyzji w rozpoznawaniu wy−
padków, Algorytmy planowania ścieżek bez−
kolizyjnych dla robotów mobilnych, Strategia
współdziałania robotów mobilnych w grupie,
Adaptacyjne sterowanie obiektami czasu cią−
głego, Pozycjonowanie robota oparte na sys−
temie wizyjnym. Ostatnie dwie z wymienio−
nych prac (odpowiednio: w 2002 oraz 2006
roku) zostały nominowane przez komisję
uczelnianą do Nagrody Prof. Romualda Szczę−
snego, fundowanej corocznie przez Prezyden−
ta Miasta Gdyni.

Z jednej strony współczesny świat stawia
całkowicie nowe wyzwania przed inżynie−
rią systemów i automatyką, oraz wymaga –
podobnie jak i w innych dyscyplinach – per−
manentnej innowacyjnościinnowacyjnościinnowacyjnościinnowacyjnościinnowacyjności. Z drugiej zaś
– globalna, międzynarodowa integracja dzia−
łań naukowców i inżynierów, a przede
wszystkim postępujący za nimi wzrost moż−
liwości technologicznych oraz sprzętowo−
−programowych, wywoływany ciągłym roz−
wojem informatyki i technologii kompute−
rowych, mikro− i nanotechnologii elektro−
nicznych oraz telekomunikacji bezprzewo−
dowej, otwierają nowe perspektywyperspektywyperspektywyperspektywyperspektywy dla

rozwoju, projektowania i realizacji kompu−
terowych systemów automatycznego stero−
wania oraz wspierania ludzkich decyzji.
Wobec tego przewidywać należy dalszą in−
tegrację funkcji sterowniczych, nadzorczych,
diagnostycznych, optymalizacyjnych i ada−
ptacyjnych (np. tolerujących niektóre uszko−
dzenia) w zdecentralizowanych, rozłożonych
systemach sterowania, realizowanych za
pomocą sieci komputerowych, intranetu,
Internetu, sieci GSM oraz łącz bezprzewo−
dowych. Systemy takie służyć będą zarów−
no samej integracji systemów zarządzania i
sterowania produkcją oraz przemysłowych
systemów kontrolno−pomiarowych, diagno−
styki i sterowania, jak i doskonaleniu syste−
mów bezpieczeństwa państw, regionów i
określonych obiektów (autonomiczne i zdal−
nie sterowane roboty mobilne oraz zespoły
współpracujących robotów), oraz systemów
bezpieczeństwa i komfortu w bezpośrednim
otoczeniu człowieka (systemy transportu
zbiorowego i indywidualnego, samochody,
samoloty, statki, inteligentne budynki i jego
wewnętrzne podsystemy, urządzenia co−
dziennego użytku, aparatura medyczna).

Wobec powyższego przygotowujemy ab−
solwentów specjalności inteligentne systemy
decyzyjne do rozwiązywania wyżej wymie−
nionych problemów współczesnej automaty−
ki i robotyki, zarówno w odniesieniu do pod−
stawowych algorytmów i mechanizmów au−
tomatyki, jak i na poziomie zadań centralnych
obejmujących integrację, diagnostykę, adapta−
cję i rekonfigurację oraz optymalizację. Jak
pokazują podane wyżej przykłady kierunków
dyplomowania, wiedza uzyskana przez stu−
denta w trakcie kursu jest wystarczająca do
twórczego działania na podstawie odpowied−
nich metod projektowania i konstrukcji ukła−
dów automatyki oraz projektowania i progra−
mowania systemów sterowania, zwłaszcza w
obszarze robotyki i automatyki przemysłowej
i użytkowej oraz organizacji produkcji. Ab−
solwenci osiągają też niezbędną umiejętność
w zakresie programowania komputerów uni−
wersalnych, mikroprocesorów i sterowników
logicznych oraz sprzęgania ich z obiektami.
Znajomość praktyki układów pomiarowych i
wykonawczych, metodologii przetwarzania
sygnałów, metod modelowania i analizy sys−
temów oraz identyfikacji, struktur i metod
projektowania komputerowych systemów ste−
rowania, oraz metod i narzędzi obliczenio−
wych kształtuje podstawowy profil zawodo−
wy. Ponadto w trakcie kursu inteligentnych
systemów decyzyjnych studenci uzyskują
specjalistyczną wiedzę z zakresu optymali−
zacji procesów (obliczeniowych metod opty−
malizacji oraz planowania procesów produk−

cyjnych i trajektorii ruchu robotów), diagno−
styki procesów i systemów (obejmującej me−
todologie wykrywania i rozróżniania usterek)
oraz podejmowania decyzji (w tym kapitało−
wych). Szczególną uwagę poświęca się me−
todom sztucznej inteligencji, inteligencji ob−
liczeniowej oraz ewolucyjnym metodom
optymalizacji i sterowaniu rozmytemu.

Opis pięciu międzykatedralnych labora−
toriów dydaktycznych, obsługiwanych
wspólnie przez Katedrę Systemów Decy−Katedrę Systemów Decy−Katedrę Systemów Decy−Katedrę Systemów Decy−Katedrę Systemów Decy−
zyjnychzyjnychzyjnychzyjnychzyjnych oraz Katedrę Systemów Auto−Katedrę Systemów Auto−Katedrę Systemów Auto−Katedrę Systemów Auto−Katedrę Systemów Auto−
matykimatykimatykimatykimatyki, przedstawiono poniżej.

Programowalne Programowalne Programowalne Programowalne Programowalne sssssterowniki terowniki terowniki terowniki terowniki lllllogiczneogiczneogiczneogiczneogiczne.
Dokładne i powtarzalne sterowanie kolejny−
mi etapami produkcji, przekładające się na
bezpośrednie sterowanie urządzeniami i ma−
szynami wykonawczymi, jest warunkiem
uzyskania produktu wysokiej jakości. Zauto−
matyzowanie procesu produkcji pozwala rów−
nież na zminimalizowanie czasu trwania tego
procesu, a co za tym idzie – pozwala zmniej−
szyć koszt produkcji. Do realizacji tych ce−
lów doskonale nadają się komputery, spełnia−
jące wszystkie ww. oczekiwania. Najniższa
warstwa logiczna sterowania procesem prze−
mysłowym zbudowana jest zwykle na pro−
gramowalnych sterownikach logicznych (ang.
PLC – Programmable Logic Controller).

Komputerowe systemy automatyki.Komputerowe systemy automatyki.Komputerowe systemy automatyki.Komputerowe systemy automatyki.Komputerowe systemy automatyki.
Celem przedmiotu jest zdobycie praktycznej
umiejętności rozwiązywania problemów
związanych z projektowaniem i realizacją
komputerowych systemów sterowania. Labo−
ratorium umożliwia zapoznanie się z różny−
mi typami systemów sterujących: układy PLC
i systemy wizualizacji stanu procesu; cyfro−
we sterowanie bezpośrednie; algorytmy spe−
cjalistyczne; mikrokontrolery, systemy wbu−

Uproszczony model helikoptera

Fizyczny model linii montażowej
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dowane; sterowanie w językach wysokiego
poziomu; manipulatory i linie produkcyjne.

Laboratorium dysponuje następującymi
zestawami: model windy sterowanej za po−
mocą sterownika PLC współpracującego z
komputerem PC, umożliwiającego tworze−
nie i uruchamianie programów w języku
PLC oraz oprogramowania wizualizacji sta−
nu procesu sterowania i konsoli operatorskiej
na podstawie informacji wymienianych ze
sterownikiem PLC poprzez łącze w standar−
dzie RS232; serwomechanizm cyfrowy nad−
zorowany z komputera PC, umożliwiające−
go realizację różnych algorytmów sterowa−
nia oraz ocenę jakości sterowania w powią−
zaniu z doborem parametrów regulatora;
model helikoptera na uwięzi, wyposażone−
go w dwa ortogonalnie umieszczone śmigła
napędowe oraz zestaw czujników tachome−
trycznych oraz położenia kątowego modelu
w dwóch osiach sterowany z komputera PC;
model suwnicy bramowej, umożliwiający
przenoszenie obciążenia w przestrzeni trój−
wymiarowej, wyposażony w czujniki pręd−
kości i położenia w poszczególnych osiach
sterowania; nadzorowany komputerowo
model sterowania światłami na skrzyżowa−
niu ulic, nadzorowany przez mikrokontro−
ler; zestaw typowych bloków funkcjonal−
nych systemów sterowania, takich jak: prze−
tworniki A/C i C/A, wejścia i wyjścia cy−
frowe, elementy konsoli operatorskiej (mi−
kroprzełączniki, klawiatura matrycowa, wy−
świetlacze itp.); układ trzech zbiorników cie−
czy zasilanych dwoma pompami oraz wy−
posażonych w zestaw zaworów ręcznych i
elektrozaworów. Zestaw sterowany za po−
mocą pulpitu operatorskiego oraz kompute−
ra PC umożliwia zarówno identyfikację tego
nieliniowego obiektu sterowania, jak i two−
rzenie aplikacji sterujących poziomem cie−
czy; robot MENTOR o sześciu stopniach
swobody, współpracujący z transporterem
taśmowym i bramą umożliwiającym pomiar
wymiaru liniowego transportowanych obiek−
tów; model linii produkcyjnej składającej
gotowy wyrób z dwóch podzespołów (ste−
rowany poprzez PLC).

Dostępne na stanowiskach komputery PC
umożliwiają tworzenie i uruchamianie opro−
gramowania sterującego za pośrednictwem
łącza szeregowego RS232, które może być
również wykorzystane jako terminal konso−
li operatorskiej. Na niektórych stanowiskach
komputer wyposażony jest w pakiet progra−
mowy MatLab wraz z modułem sterowania
w czasie rzeczywistym, umożliwiający re−
alizację zaawansowanych algorytmów ste−
rowania oraz śledzenie ich efektywności i
jakości sterowania; oprogramowanie zawie−

rające między innymi kompilator języka C,
umożliwiający tworzenie różnego rodzaju
aplikacji sterujących dostępnym sprzętem
lub specjalistyczne oprogramowanie umoż−
liwiające edycję, uruchamianie i śledzenie
programów tworzonych w wyspecjalizowa−
nym języku obiektu, robota bądź sterowni−
ka PLC oraz wizualizację stanu procesu z
wykorzystaniem przemysłowego oprogra−
mowania InTouch.

Technika cyfrowa.Technika cyfrowa.Technika cyfrowa.Technika cyfrowa.Technika cyfrowa. Celem zajęć w la−
boratorium jest poznanie zasad działania
układów cyfrowych i wybranych układów
scalonych oraz umożliwienie studentom
praktycznego sprawdzenia umiejętności pro−
jektowania z wykorzystaniem katalogów
układów scalonych, a także uruchamiania i
testowania prostych układów cyfrowych.
Ćwiczenia odbywają się na gotowych sta−
nowiskach wyposażonych w zestawy labo−
ratoryjne, przyrządy i zasilacze niezbędne do
wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

Przed przystąpieniem do wykonywania
każdego ćwiczenia studenci zobowiązani są
do: zapoznania się z budową i działaniem
układów scalonych, wykorzystywanych w
zestawie laboratoryjnym; wykonania zada−
nych projektów, opracowania układów po−
miarowych, napisania programów; przemy−
ślenia sposobów uruchamiania, testowania i
demonstracji poprawnego działania zapro−
jektowanych układów; przygotowania spra−
wozdania dokumentującego pracę oraz
opracowany projekt układów.

Sterowanie analogowe. Sterowanie analogowe. Sterowanie analogowe. Sterowanie analogowe. Sterowanie analogowe. W ramach za−
jęć laboratoryjnych, studenci wykonują sześć
ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących:
identyfikację modeli analogowych procesów

przemysłowych; badanie jakości i dokład−
ności sterowania; stabilizację i korekcję li−
niowych układów regulacji; zastosowanie
regulatorów PID w serwo−mechanizmach
prądu stałego; badanie przekaźnikowych
układów sterowania; komputerowe wspoma−
ganie analizy i syntezy układów sterowania.

Laboratorium oparte jest na 7 stanowi−
skach, na których mieszczą się następujące
obiekty dynamiczne: zestaw analogowych
modeli procesów przemysłowych (model
inercyjny, oscylacyjny, całkujący, niemini−
malnofazowy, opóźnienie transportowe);
zestaw modeli całkująco−inercyjnych, dwu−
inercyjnych; układy statycznego sprzężenia
korekcyjnego; uniwersalny zestaw laborato−
ryjny Servo Fundamentals Trainer firmy
Feedback (zawierający blok mechaniczny i
analogowy); zestaw regulatorów (całkująco−
inercyjnych, dwu− i trójpołożeniowych, ko−
rekcyjnych, różniczkujących).

Roboty mobilne.Roboty mobilne.Roboty mobilne.Roboty mobilne.Roboty mobilne. Celem przedmiotu jest
zdobycie praktycznej umiejętności rozwiązy−
wania problemów projektowania i realizacji
zespołów robotów mobilnych. Zasoby labo−
ratoryjne umożliwiają zaprojektowanie, kon−
strukcję i programowanie własnego robota
mobilnego, realizującego postawione przez
prowadzącego zadania, oraz organizację gru−
py robotów potrafiących ze sobą współpra−
cować w celu rozwiązania bardziej złożone−
go problemu. Niektóre algorytmy współpra−
cy robotów mobilnych można testować na do−
stępnym w laboratorium symulatorze robo−
tów mobilnych grających w piłkę nożną.

W skład laboratorium wchodzą różne
urządzenia oraz systemy, w tym boisko do
rozgrywania przez roboty mobilne meczów
piłkarskich, system wizyjny, zestawy robo−
tów mobilnych (FIRA oraz Q−fix) wraz z od−
powiednimi czujnikami oraz nadajniki radio−
we służące do przesyłania rozkazów do ro−
botów.

Na koniec warto zauważyć, iż poza pro−
gramowymi zadaniami laboratoryjnymi, re−
alizowanymi przez studentów Automatyki i
Robotyki, wszystkie obiekty laboratoryjne
oraz zestawy montażowe służące do konstru−
owania robotów są do dyspozycji kół nauko−
wych studentów Automatyki i Robotyki
(SKALP i SafeIDEA), którzy rozwijają swo−
je umiejętności zawodowe i organizacyjne –
realizując rozmaite projekty oraz proponując
zawody i pokazy, których celem jest zainte−
resowanie młodych ludzi, przede wszystkim
uczniów liceów, zagadnieniami związanymi
z szeroko rozumianą automatyką i automaty−
zacją, w tym problematyką robotów mobil−
nych.

Zdzisław Kowalczuk
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Dominacja udziału elektroniki w życiu
codziennym społeczeństwa, w bada−

niach naukowych, w kontroli procesów
technologicznych, w diagnostyce i terapii
medycznej, w rozwiązywaniu problemów
i zagrożeń bezpieczeństwa, w rozwoju spo−
łeczeństwa opartego na wiedzy, w tworze−
niu globalnej struktury telekomunikacyjnej
i systemów pozyskiwania, przetwarzania i
wizualizacji informacji – jest ważnym ele−
mentem kompleksowego rozwoju cywili−
zacji.

Rozwój elektroniki następuje przez roz−
szerzanie zakresu częstotliwości sygnałów
(GHz, THz, domena optyczna – VIS, IR),
działania systemowe, nowe technologie (in−
tegracja, nanotechnologia, hybrydowe
układy optoelektroniczne), nowe techniki
pozyskiwania (sensory), przetwarzania
(DSP) i przesyłania informacji (sieci bez−
przewodowe, światłowodowe).

Katedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i Systemów
ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych (Katedra OiSE) bierze
aktywny udział w rozwoju elektroniki, za−
równo w domenie edukacji kadr, badań na−
ukowych, jak i prac wdrożeniowych, opra−
cowywanych dla przemysłu czy ośrodków
badawczych.

Działania prowadzone w dziedzinach:
optoelektroniki, fotoniki, elektroniki, me−
trologii, technologii i charakteryzacji no−
woczesnych materiałów (opto− i elektro−
nicznych, LTCC, SiC), komputerowych
systemów pomiarowych, infosystemów,
unikatowych metod diagnostyki i miernic−
twa, są interesującym i wartościowym
wkładem w rozwój elektroniki.

Katedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i SystemówKatedra Optoelektroniki i Systemów
ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych została utworzona w
2006 roku z połączenia Katedry Optoelek−
troniki i Katedry Metrologii i Systemów
Elektronicznych.

Katedra OptoelektronikiKatedra OptoelektronikiKatedra OptoelektronikiKatedra OptoelektronikiKatedra Optoelektroniki została po−
wołana w 1992 roku z Zakładu Optoelek−
troniki  Instytutu Technologii Elektronicz−
nej PG, kierowanego przez prof. dr. hab.
inż. dr h.c. Henryka Wierzbę. Od roku 1993
Katedra Optoelektroniki jest kierowana
przez dr. hab. inż. Bogdana Kosmowskie−
go, prof. nadzw. PG.

Katedrę Metrologii  i  SystemówKatedrę Metrologii  i  SystemówKatedrę Metrologii  i  SystemówKatedrę Metrologii  i  SystemówKatedrę Metrologii  i  Systemów
ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych powołano w 2003 roku,
integrując Katedrę Aparatury Pomiaro−Katedrę Aparatury Pomiaro−Katedrę Aparatury Pomiaro−Katedrę Aparatury Pomiaro−Katedrę Aparatury Pomiaro−
wej,wej,wej,wej,wej, kierowaną przez prof. dr. hab. inż. Lu−
dwika Spiralskiego, oraz Katedrę Mier−Katedrę Mier−Katedrę Mier−Katedrę Mier−Katedrę Mier−

nictwa Elektronicznegonictwa Elektronicznegonictwa Elektronicznegonictwa Elektronicznegonictwa Elektronicznego,     kierowaną
przez prof. dr. inż. Romualda Zielonko.
Obecnie Katedrą OiSE kieruje dr hab. inż.
Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG, a za−
stępcą kierownika Katedry jest prof. dr hab.
inż. Alicja Konczakowska.

Biorąc pod uwagę historię Katedry
OiSE, oczywiste jest, że dorobek jej skła−
da się z efektów działalności trzech Katedr,
a i obecna specyfika aktywności, zarówno
w zakresie dydaktyki, jak i badań nauko−
wych, jest następstwem drogi rozwoju Ze−
społów Katedry.

W Katedrze OiSE działają dwa Zespoły
dydaktyczne: Optoelektroniki oraz Metro−
logii i Systemów Elektronicznych oraz trzy
Zespoły naukowe: Optoelektroniki, Info−
systemów Pomiarowych i Diagnostycz−
nych  oraz Miernictwa Sygnałów Loso−
wych i Aparatury Pomiarowej.

Aktualnie w Katedrze OiSE pracuje 27
nauczycieli akademickich i pracowników
naukowo−badawczych, w tym 4 samodziel−
nych pracowników naukowych, 17 pra−
cowników ze stopniem doktora, 6 asysten−
tów i 7 pracowników inżynieryjno−tech−
nicznych (fot. 1).

Katedra OiSE prowadzi dwie specjalno−
ści dydaktyczne: optoelektronikęoptoelektronikęoptoelektronikęoptoelektronikęoptoelektronikę oraz

komputerowe systemy elektronicznekomputerowe systemy elektronicznekomputerowe systemy elektronicznekomputerowe systemy elektronicznekomputerowe systemy elektroniczne.
Program dydaktyczny,Program dydaktyczny,Program dydaktyczny,Program dydaktyczny,Program dydaktyczny, realizowany w

zespołach Katedry, zapewnia uzyskanie
przez studentów gruntownej wiedzy pod−
stawowej, kierunkowej (inżyniera elektro−
nika), jak i specjalizacyjnej (w zakresie
optoelektroniki oraz infosystemów elektro−
nicznych).

W Zespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole Optoelektroniki są wykła−
dane między innymi: Inżynieria materiało−
wa, Optoelektronika, Urządzenia i systemy
optoelektroniczne, Technika laserowa, Sys−
temy wizualizacji informacji, Współczesne
systemy telekomunikacji światłowodowej,
Optyczne przetwarzanie informacji – ho−
lografia, Komputerowe projektowanie
układów elektronicznych, Twórcze kierow−
nictwo oraz Innowacyjne rozwiązywania
zadań inżynierskich.

Kształcenie obejmuje zastosowania me−
tod optycznych w pozyskiwaniu informacji,
jej transmisji (systemy światłowodowe),
przetwarzaniu i wizualizacji (displeje).

W Zespole Metrologii i Systemów Zespole Metrologii i Systemów Zespole Metrologii i Systemów Zespole Metrologii i Systemów Zespole Metrologii i Systemów
ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych oferta dydaktyczna obej−
muje przedmioty: Metrologia, Metrologia
i technika eksperymentu, Metody nume−
ryczne, Metodyka projektowania i techni−
ka realizacji, Mikrokontrolery i mikrosys−

Katedra Optoelektroniki i Systemów ElektronicznychKatedra Optoelektroniki i Systemów ElektronicznychKatedra Optoelektroniki i Systemów ElektronicznychKatedra Optoelektroniki i Systemów ElektronicznychKatedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
Elektronika w nowym świetleElektronika w nowym świetleElektronika w nowym świetleElektronika w nowym świetleElektronika w nowym świetle

Fot. 1. Pracownicy Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Od lewej – rząd I: R.
Zielonko, A. Konczakowska, B. Kosmowski; rząd II: J. Pluciński,  W. Gruszczyński, L. Spiral−
ski, A. Iwan; rząd III:  J. Cichosz, A. Mazikowski, P. Wroczyński, J. Hoja; rząd IV: M. Sienkie−
wicz, E. Gasperowicz,  B. Bartosiński, L. Hasse, W. Toczek, Z. Czaja, R. Hypszer,
L. Maj, A. Michalczyk;  rząd V: P. Wierzba, R. Bogdanowicz, J. Smulko, G. Lentka, M. Niedo−
statkiewicz, M. Strąkowski, M. Kowalewski, S. Galla, A. Szewczyk, B. Stawarz−Graczyk
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temy, Procesory sygnałowe, Kompatybil−
ność elektromagnetyczna, Interfejsy syste−
mów elektronicznych, Mikrosterowniki i mi−
krosystemy rozproszone, Projektowanie i or−
ganizacja systemów elektronicznych, Inte−
gracja sprzętu i oprogramowania, Skompu−
teryzowana technika pomiarowa, Modelowa−
nie i symulacja systemów, Oprogramowa−
nie systemów elektronicznych, Architektura
infosystemów elektronicznych, Niezawod−
ność elementów i systemów, Telemetria in−
ternetowa, Urządzenia peryferyjne, Projek−
towanie pakietów elektronicznych, Diagno−
styka elektroniczna, Zastosowanie cyfrowe−
go przetwarzania sygnałów w metrologii,
oraz prowadzone dla kierunku Informatyka:
Podstawy elektroniki i metrologii.

Kształcenie obejmuje w szerokim zakre−
sie zagadnienia miernictwa, systemów po−
miarowych, konstrukcji podzespołów, pa−
kietów i systemów, ze szczególnym
uwzględnieniem infosystemów.

Prowadzona w Zespole Metrologii i Sys−
temów Elektronicznych specjalność kom−
puterowe systemy elektroniczne cieszy się
dużą popularnością wśród studentów kie−
runku Elektronika i Telekomunikacja, i od
kilku lat pod względem zgłoszeń studen−
tów plasuje się na 2. lub 3. miejscu.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Ka−
tedrze są modernizowane w sposób ciągły,
ze szczególnym uwzględnieniem zajęć la−
boratoryjnych. Laboratoria są realizowane
w przestronnych pomieszczeniach, są wy−
posażone w nowoczesne, często unikato−
we przyrządy pomiarowe oraz komputery.
Jako pomoce dydaktyczne opracowano 10
skryptów. W prowadzonych pracach ba−
dawczych biorą udział studenci, czego
efektem są wspólne publikacje.

Badania naukoweBadania naukoweBadania naukoweBadania naukoweBadania naukowe realizowane w Ka−
tedrze OiSE koncentrują się na nowocze−

snych metodach pozyskiwania (metrologia,
sensory), przetwarzania (infosystemy),
transmisji i wizualizacji informacji.

W Zespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole Optoelektroniki badania
obejmują zastosowanie nowoczesnych
optoelektronicznych metod pomiarowych
do charakteryzowania i monitorowania sta−
nu obiektów technicznych, środowiska oraz
przebiegu procesów technologicznych.

Optoelektronika jest bardzo rozległą
dziedziną nauki, dlatego też w Zespole
Optoelektroniki skupiono się na badaniach
obejmujących: zastosowanie optoelektro−
nicznych metod pomiarowych w nauce,
technice, medycynie, ekologii, modelowa−
nie i konstrukcję optoelektronicznych sen−
sorów (światłowodowych), badanie obiek−
tów technicznych i biologicznych nieinwa−
zyjnymi metodami optycznymi (OCT –
koherentna tomografia optyczna, transilu−
minacja), badanie i optymalizację konstruk−
cji barwnych wyświetlaczy ciekłokrysta−
licznych. Obiektem badań są również pro−
blemy inżynierii materiałowej; synteza,
badania i aplikacje nowych materiałów
cienkowarstwowych (ceramik PLZT oraz
DLC) oraz metody wytwarzania cienkich
warstw optoelektronicznych i mikroelek−
tronicznych (PVD i CVD). Metrologia
optyczna obejmuje spektrofotometryczne
metody pomiarowe (spektroskopia Rama−
na, emisyjna, absorpcyjna), stosowane w
badaniach materiałów i procesów techno−
logicznych. Opracowywane systemy i urzą−
dzenia optoelektroniczne wspomagają oso−
by niepełnosprawne w codziennych aktyw−
nościach (fot. 2).

Dorobek w postaci opracowań nauko−
wych i prac wdrożeniowych Zespołu Opto−
elektroniki, jest znaczny. Przykładami
mogą być następujące prace:
····· opracowanie teorii działania zgięcio−

wych sensorów światłowodowych; zre−
alizowany na tej podstawie sensor zo−
stał wdrożony w fińskiej papierni, gdzie
służy do określenia składu pulpy drzew−
nej,

····· opracowanie metod określenia parame−
trów optycznych ośrodków silnie roz−
praszających; metoda ta została już za−
stosowana do bezkrwawej diagnostyki
obrzęku mózgu,

····· opracowanie metod laserowej spektro−
skopii ramanowskiej do monitorowania
in situ procesu syntezy warstw polime−
rów hybrydowych; metoda została wdro−
żona w Instytucie VTT w Finlandii,

····· opracowanie technologii wytwarzania li−
tych i grubowarstwowych optoelektro−
nicznych ceramik PLZT,

····· konstrukcja stanowiska technologiczne−
go do plazmowej syntezy materiałów
cienkowarstwowych,

····· opracowanie układów detekcji dla inter−
ferometrycznych czujników wybranych
wielkości fizycznych,

····· opracowanie technologii wykonywania
warstw dwójłomnych z polimerów cie−
kłokrystalicznych i nanoszenia ich na
powierzchnie elementów optycznych,

····· opracowanie układu optycznej koherent−
nej tomografii optycznej do badania
obiektów technicznych (fot. 3).
Podsumowując działalność badawczą

Zespołu Optoelektroniki, można wskazać,
że rezultaty badań zostały przedstawione
w ponad 170 publikacjach, w tym wiele  w
najpoważniejszych czasopismach między−
narodowych, były referowane na licznych
konferencjach międzynarodowych i krajo−
wych i zaowocowały (od roku 2000), 3 dy−
sertacjami doktorskimi i 1 rozprawą habi−
litacyjną, otwarto 4 przewody doktorskie,
a 2 rozprawy habilitacyjne są w przygoto−
waniu. Zrealizowano 24 granty MNiSzW
oraz 2 projekty europejskie. Prace te zy−
skały duże uznanie w kraju, czego efektem
są liczne nagrody Rektora Politechniki
Gdańskiej. Dr inż. Marcin Gnyba uzyskał
nagrodę IMEKO za najlepszy referat oraz
nagrodę firmy LOTOS za wyróżniającą się
rozprawę doktorską.

Zespół Infosystemów PomiarowychZespół Infosystemów PomiarowychZespół Infosystemów PomiarowychZespół Infosystemów PomiarowychZespół Infosystemów Pomiarowych
i Diagnostycznych i Diagnostycznych i Diagnostycznych i Diagnostycznych i Diagnostycznych  był prekursorem w
kraju w zakresie opracowań skomputery−
zowanych systemów pomiarowych i ich
wdrożeń na liniach produkcyjnych. Obec−
nie Zespół prowadzi badania podstawowe
i stosowane z dziedzin: Teoria i zaawanso−
wane techniki pomiarów i diagnostyki ukła−
dów i systemów elektronicznych oraz in−
nych obiektów modelowanych obwodami

Fot. 2. System PECVD do badania procesów
wytwarzania warstw DLC (diamond like carbon)

Fot. 3. System OCT (optycznej  tomografii ko−
herencyjnej) do badania struktur hybrydowych
materiałów opto− i mikroelektronicznych)



PISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PG

Nr 1/2008Nr 1/2008Nr 1/2008Nr 1/2008Nr 1/2008

3333333333

elektrycznymi, Projektowanie, modelowa−
nie i realizacja systemów i mikrosystemów
pomiarowych oraz diagnostycznych, Pre−
cyzyjne pomiary impedancji oraz rozwój i
zastosowanie spektroskopii impedancyjnej,
Telemetria, telediagnostyka oraz metrolo−
giczne zastosowanie technologii bezprze−
wodowych.

Do ważniejszych osiągnięć Zespołu
można zaliczyć:
····· sformułowanie zasad projektowania

specjalizowanych sygnałów pomiaro−
wych o niekonwencjonalnych kształtach
i synteza metod pomiarowych bazują−
cych na sygnałach o projektowanych
kształtach,

····· opracowanie nowych metod diagno−
stycznych uszkodzeń układów analogo−
wych i mieszanych sygnałowo, w tym
słownikowych, weryfikacyjnych, magi−
stralowych oraz testerów wbudowanych
typu BIST,

····· opracowanie nowych metod i rozwiązań
systemów do precyzyjnych pomiarów
impedancji i spektroskopii impedancyj−
nej, w tym jej zastosowanie do monito−
rowania zabezpieczeń antykorozyjnych.
W wymienionym zakresie badań zreali−

zowano 7 grantów MNiSzW, jeden projekt
Unii Europejskiej Eureka!3174 HIADAC,
w realizacji są 2 granty MNiSzW oraz grant
rozwojowy dotyczący opracowań i wdro−
żeń do produkcji zaawansowanych urzą−
dzeń pomiarowych spektroskopii impedan−
cyjnej, dedykowanych do zastosowania w
różnych dziedzinach nauki i techniki. Obro−
niono 4 doktoraty, 3 otwarte przewody dok−
torskie są zaawansowane. W przygotowa−
niu są 2 rozprawy habilitacyjne.

W Zespole redagowane jest anglojęzyczne
czasopismo naukowe o zasięgu międzynaro−
dowym – kwartalnik PAN „Metrology and
Measurement Systems”, którego redaktorem
naczelnym jest prof. Romuald Zielonko.

Najważniejszym osiągnięciem nauko−
wym Zespołu, w ostatnim okresie, jest
opracowanie i wdrożenie do seryjnej pro−
dukcji „Analizatora spektroskopii wy−„Analizatora spektroskopii wy−„Analizatora spektroskopii wy−„Analizatora spektroskopii wy−„Analizatora spektroskopii wy−
sokoimpedancyjnej do diagnostyki po−sokoimpedancyjnej do diagnostyki po−sokoimpedancyjnej do diagnostyki po−sokoimpedancyjnej do diagnostyki po−sokoimpedancyjnej do diagnostyki po−

włok antykorozyjnych HIADAC”.włok antykorozyjnych HIADAC”.włok antykorozyjnych HIADAC”.włok antykorozyjnych HIADAC”.włok antykorozyjnych HIADAC”.
Analizator ten, którego cechą charaktery−
styczną są nowe metody pomiarowe opar−
te na technice cyfrowego przetwarzania
sygnałów (CPS), niskie koszty oraz przy−
stosowanie do badań w terenie, opracowa−
ny w ramach programu UE Eureka, został
wdrożony w roku 2005 do produkcji seryj−
nej w Zakładzie Systemów Elektronicznych
Atlas−Sollich w Gdańsku, w ramach uczel−
nianej umowy wdrożeniowej. Projekt ten
został wyróżniony nagrodą za wysoki po−
ziom naukowy na 6. Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków INNOWACJE
2005. W ramach Targów „Politechnika
Gdańska dla Gospodarki Innowacyjnej”, w
czerwcu 2007 roku, w konkursie „Najlep−
sze Wdrożenie” zdobył jedną z dwóch
głównych nagród (fot. 4).

Zespół Miernictwa Sygnałów Loso−Zespół Miernictwa Sygnałów Loso−Zespół Miernictwa Sygnałów Loso−Zespół Miernictwa Sygnałów Loso−Zespół Miernictwa Sygnałów Loso−
wych i Aparatury Pomiarowejwych i Aparatury Pomiarowejwych i Aparatury Pomiarowejwych i Aparatury Pomiarowejwych i Aparatury Pomiarowej, kiero−
wany przez prof. Ludwika Spiralskiego, był
liderem konstrukcji przyrządów i systemów
do oceny właściwości przyrządów półprze−
wodnikowych, zwłaszcza ich właściwości
szumowych. Zyskały one szerokie zasto−
sowanie i w kraju i za granicą.

Najważniejsze kierunki badań nauko−
wych Zespołu, kierowanego obecnie przez
prof. dr hab. inż. Alicję Konczakowską, to:
teoria i techniki pomiarów szumowych wła−
ściwości elementów, układów i systemów
elektronicznych; metody i układy do po−
miaru elektrofizycznych właściwości ma−
teriałów, elementów i obiektów przez ba−
danie zjawisk fluktuacyjnych; cyfrowe
przetwarzanie sygnałów losowych, w tym
niestacjonarnych; ocena niezawodności
elementów, układów i urządzeń elektro−
nicznych na podstawie ich szumów mało−
częstotliwościowych; projektowanie profe−
sjonalnej aparatury pomiarowej; metody i
urządzenia do określania kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń; modelowa−
nie zjawisk przypadkowych, badania nie−
niszczące obiektów.

Efektem dotychczas prowadzonych w
Zespole badań (od roku 2000) jest ponad 200
publikacji oraz udział w licznych krajowych
i zagranicznych sympozjach i konferencjach
naukowych. Pracownicy Zespołu są autora−
mi lub współautorami 9 monografii.

W Katedrze Aparatury Pomiarowej, kie−
rowanej przez prof. Ludwika Spiralskiego
(w latach 1989–2005) zorganizowano cykl
seminariów pt. „Miernictwo sygnałów
przypadkowych”.

W latach 2000–2007 pracownicy Zespo−
łu uczestniczyli w realizacji 9 projektów
badawczych KBN i MNiSzW, opracowali

8 zgłoszeń patentowych, uzyskali 2 patenty
oraz wdrożyli 3 opracowania. Obroniono 1
pracę doktorską, 5 prac doktorskich ze−
wnętrznych oraz jedną rozprawę habilita−
cyjną, otwarto 3 przewody doktorskie, a 2
rozprawy habilitacyjne są w przygotowaniu.

Pracownicy Zespołu wykonują prace na−
ukowe na rzecz gospodarki, jak np. „Ba−
dania eksperymentalne zakłóceń wielkiej
częstotliwości w energetycznych liniach za−
silania niskiego napięcia, występujących w
środowisku o podwyższonym poziomie
pola elektromagnetycznego” (PIE, 2001 r.),
„Opracowanie systemu do pomiaru natę−
żenia pola elektromagnetycznego w paśmie
5 Hz ÷ 30 MHz z komputerowym przetwa−
rzaniem danych pomiarowych” (URTiP,
2003 r.). W ramach umowy międzyrządo−
wej o współpracy naukowej i naukowo−
technicznej na lata 2005–2007 z Czech
Noise Reaserch Laboratory (Brno Univer−
sity of Technology),  prowadzone są 2 pro−
jekty badawcze.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu
należy zaliczyć:
····· opracowanie metody i techniki wykry−

wania gazów w czujnikach za pomocą
zjawisk fluktuacyjnych; zakończony
projekt badawczy MNiSzW – „Techni−
ka wykrywania mieszanin gazów za po−
mocą zjawisk fluktuacyjnych w czujni−
kach gazów”, 2006 r. (fot. 5),

····· opracowanie sposobu wykrywania szu−
mów wybuchowych zwłaszcza w przy−
rządach elektronicznych; zgłoszenie pa−
tentowe P375610, 2005 r.,

····· opracowanie metody i układów do po−
miaru szumów nadmiarowych struktur
dwójnikowych elektrycznych, zgłosze−
nie patentowe P368669, 2004 r.,

····· opracowanie metod oceny jakości przy−
rządów z SiC na podstawie ich szumów
z zakresu małych częstotliwości, co za−
owocowało włączeniem w 2007 r. Zespo−
łu do realizacji projektu badawczego za−
mawianego pt. „Nowe technologie na
bazie węglika krzemu i ich zastosowania
w elektronice wielkich częstotliwości,
dużych mocy i wysokich temperatur”.

Fot. 4. Analizator spektroskopii wysokoimpe−
dancyjnej HIADAC w badaniach terenowych

Fot. 5. Stanowisko do badania zjawisk fluktu−
acyjnych w rezystancyjnych sensorach gazu
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Podsumowując, w Katedrze OiSE zre−
alizowano badania w ramach kilkunastu
projektów badawczych finansowanych
przez MNiSzW, projektów międzynarodo−
wych (POLECER, TEMPUS), a także w
ramach bezpośredniej współpracy między−
narodowej oraz w kooperacji i na potrzeby
środowiska gospodarczego Regionu Pomo−
rze. Zespoły badawcze Katedry OiSE pro−
wadzą szeroką współpracę naukową i dy−
daktyczną z wieloma wyróżniającymi się
ośrodkami badawczymi. Najważniejsze z
nich, to: Uniwersytet Oulu, VTT Oulu (Fin−
landia), Uniwersytet Karlsruhe, Uniwersy−
tet Stuttgart, Uniwersytet Rostok, Uniwer−
sytet Greifswald, TU Berlin, TU Paderborn
(Niemcy), Uniwersytet Uppsala (Szwecja),
Uniwersytet Texas A&M (USA), ENSERG
Grenoble (Francja), Uniwersytet Trento
(Włochy), Brno University of Technology
(Czechy).

Plany rozwoju Katedry Optoelektro−Plany rozwoju Katedry Optoelektro−Plany rozwoju Katedry Optoelektro−Plany rozwoju Katedry Optoelektro−Plany rozwoju Katedry Optoelektro−
niki i Systemów Elektronicznychniki i Systemów Elektronicznychniki i Systemów Elektronicznychniki i Systemów Elektronicznychniki i Systemów Elektronicznych obej−
mują zarówno problemy dydaktyki, badań
naukowych, jak i organizacyjne – rozwoju
kadry oraz bazy aparatury badawczej.

W dziedzinie dydaktyki Katedra inten−
sywnie uczestniczy w przygotowaniu tre−
ści merytorycznych nowych programów
studiów 3−stopniowych, opracowywanych
w ramach wprowadzonego Procesu Boloń−
skiego.

Nowe założenia programu studiów wy−
magają bardzo szczegółowego zdefiniowa−
nia zakresów treści przedmiotów, zarów−
no teoretycznych, jak i przedmiotów słu−
żących przekazaniu wiedzy oraz wykształ−
ceniu praktycznych umiejętności inżynier−
skich.

Dynamiczny rozwój dyscypliny – elek−
troniki, determinuje konieczność ciągłej
modernizacji i wprowadzania do programu
dydaktyki wiedzy o najnowszych osiągnię−
ciach teoretycznych i o realizacjach nowych
technologii. Procesy te określają zakres
prac nad podnoszeniem poziomu procesu
dydaktycznego w Katedrze OiSE.

W domenie rozwoju nauki W domenie rozwoju nauki W domenie rozwoju nauki W domenie rozwoju nauki W domenie rozwoju nauki Zespoły
Katedry OiSE realizują nowoczesne bada−
nia, o bardzo interesujących i ważnych te−
matach, leżących w głównym nurcie tren−
dów dziedziny.

Problematyka badawcza Katedry jest
również ważna z uwagi na potencjalne
możliwości wdrożenia i zainteresowania
nią jednostek badawczych i firm elektro−
nicznych z regionu pomorskiego.

W Zespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole OptoelektronikiZespole Optoelektroniki planowa−
ne prace badawcze koncentrują się na:
1) opracowaniu unikatowych optoelektro−

nicznych metod charakteryzacji i moni−
toringu technologii materiałów (w tym
anizotropowych) i elementów opto− i mi−
kroelektronicznych przez zastosowanie
metod polarymetrycznej optycznej to−
mografii koherentnej (PS−OCT),

2) zastosowanie optycznych metod moni−
toringu in situ procesów w PECVD
(spektroskopia Ramana, spektroskopia
emisyjna w układzie goniometrycznym),

3) zastosowanie nowych technologii do
wytwarzania unikatowych elementów
optycznych.
Prace rozwojowe Zespołu Infosyste−Zespołu Infosyste−Zespołu Infosyste−Zespołu Infosyste−Zespołu Infosyste−

mów Pomiarowych i Diagnostycznychmów Pomiarowych i Diagnostycznychmów Pomiarowych i Diagnostycznychmów Pomiarowych i Diagnostycznychmów Pomiarowych i Diagnostycznych
obejmują:
1) rozwijanie zaawansowanych metod oraz

systemów pomiarowych i diagnostycz−
nych, wykorzystujących techniki sztucz−
nej inteligencji, klasyfikatory neurono−
we, algorytmy genetyczne, strategie
ewolucyjne,

2) rozwijanie telemetrii i telediagnostyki
bezprzewodowej, wykorzystującej czuj−
niki i mikrosystemy typu wireless oraz
nowe standardy komunikacji bezprze−
wodowej (Wi Max, Zig Bee),

3) badania nad przyspieszoną identyfikacją
parametryczną modeli obiektów tech−
nicznych, zwłaszcza powłok przeciwko−
rozyjnych i konstrukcji żelbetowych.
Natomiast plany rozwojowe ZespołuZespołuZespołuZespołuZespołu

Miernictwa Sygnałów Losowych iMiernictwa Sygnałów Losowych iMiernictwa Sygnałów Losowych iMiernictwa Sygnałów Losowych iMiernictwa Sygnałów Losowych i
Aparatury PomiarowejAparatury PomiarowejAparatury PomiarowejAparatury PomiarowejAparatury Pomiarowej przewidują bada−
nia w zakresie:
1) metod, aparatury i systemów do pomia−

rów szumów, zwłaszcza nowoczesnych
elementów wykonanych z SiC,

2) metodyki oceny zjawisk korozji na pod−

stawie badania fluktuacji elektroche−
micznych w celu opracowania czujni−
ków i układów zasilanych bezprzewo−
dowo, montowanych w instalacjach
przemysłowych,

3) nieniszczących metod badania obiektów
z zastosowaniem spektroskopii szumo−
wej, ultradźwiękowej i elektro−ultra−
dźwiękowej, ze szczególnym uwzględ−
nieniem nowych metod oceny trwałości
warystorów wysokonapięciowych.
Rozwój badań Katedry OiSE jest zwią−

zany z nowymi wnioskami o granty badaw−
cze, nawiązaniem nowej współpracy za−
równo w kraju, jak i z ośrodkami europej−
skim, np. w ramach Programu INTERREG
oraz PHOTONICS 21.

Rozwój kadry to również realizacja prac
kwalifikacyjnych prowadzących do uzy−
skania stopni i tytułów naukowych. Obec−
nie w Katedrze OiSE są przygotowywane
4 rozprawy habilitacyjne oraz realizuje się
10 (otwartych) przewodów doktorskich.

Prace rozwojowe w Katedrze OiSE
obejmują również przygotowania dla szer−
szego włączenia studentów do działalno−
ści Katedry przez powołanie Koła Nauko−
wego Optoelektroniki w ramach światowej
organizacji SPIE w formie Student Chap−
ter of SPIE.

Obecnie, bardzo aktywne działanie
wszystkich zespołów Katedry OiSE, przy
współdziałaniu władz Wydziału ETI, stwa−
rza dobre przesłanki dla dalszego efektyw−
nego rozwoju kadry, na wszystkich, a tak
różnorodnych, jej polach działania.

Alicja Konczakowska
Bogdan Kosmowski

Jednostki administracyjne Wydziału ETI
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Katedra Systemów Automatyki jest
uznanym w kraju ośrodkiem badań w

tematyce sterowania adaptacyjnego i predyk−
cyjnego, modelowania i identyfikacji proce−
sów, wybranych zagadnień optymalizacji
oraz cyfrowej filtracji i rekonstrukcji sygna−
łów, które to zagadnienia mieszczą się w
szerszej interdyscyplinarnej  dziedzinie na−
ukowej, jaką jest Automatyka i Robotyka.
W zakresie dydaktyki, Katedra pełni wio−
dącą rolę w kształceniu studentów kierunku
Automatyka i Robotyka i prowadzi specjal−
ność komputerowe systemy automatyki.

Historia Katedry sięga połowy lat sześć−
dziesiątych, kiedy to na ówczesnym Wydzia−
le Elektroniki powstała Katedra Teorii Ste−
rowania i Informacji, kierowana przez prof.
Jerzego Seidlera. W 1969 roku, w wyniku
reorganizacji Wydziału,  w ramach Instytu−
tu Cybernetyki Technicznej został utworzo−
ny Zakład Automatyzacji i Obróbki Sygna−
łów, którego kierownikiem został doc. dr inż.
Zenon Boguś. Zakład ten, pod późniejszą
nazwą Zakładu Systemów Automatyki, dzia−
łał do roku 1991 w ramach Instytutu Infor−
matyki, a od roku 1992, po powrocie Wy−
działu do struktury katedralnej, powołana zo−
stała Katedra Systemów Automatyki, kiero−
wana przez 10 lat przez doc. Janusza Nowa−
kowskiego, a od września 2002 roku – przez
prof. dr. inż. Macieja Niedźwieckiego.

Aktualnie kadrę Katedry stanowi 9 pra−
cowników naukowo−dydaktycznych i 2 spe−
cjalistów inżynieryjno−technicznych. Ich dzia−
łalność naukowo−badawcza ukierunkowana
jest na takie zagadnienia, jak: modelowanie i
identyfikacja procesów, zarówno z czasem
ciągłym, jak dyskretnym, w tym procesów
niestacjonarnych, sterowanie procesami, a w
szczególności sterowanie predykcyjne, stero−
wanie robotami mobilnymi (przeznaczonymi

do wykonywania specjalizowanych zadań w
sferze cywilnej i wojskowej), diagnostyka
obiektów przemysłowych, a w szczególno−
ści badanie stanu technicznego rurociągów,
cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów, es−
tymacja stanu obiektów dynamicznych oraz
wybrane zagadnienia optymalizacji. Dorobek
naukowy pracowników Katedry to ponad 200
publikacji naukowych, w tym ponad 50 arty−
kułów w czołowych zagranicznych czasopi−
smach z dziedziny automatyki i przetwarza−
nia sygnałów oraz opublikowana w 2000 r. i
już w następnym roku wznowiona w Wiel−
kiej Brytanii książka autorstwa M. Nie−
dźwieckiego pt.: „Identification of Time−va−
rying Systems”, jedna z ważniejszych mono−
grafii z dziedziny identyfikacji procesów.

Uzupełnieniem badań teoretycznych pro−
wadzonych w Katedrze jest działalność
wdrożeniowa, w wyniku której powstały
konkretne rozwiązania praktyczne, takie jak:
····· System detekcji i klasyfikacji stanu tech−

nicznego rurociągu wraz z wizualizacją
danych.

····· Automatyzacja procesu podejmowania
decyzji przy analizie i ocenie stanu tech−
nicznego rurociągów.

····· Adaptacyjne programowanie składu cie−
czy w elucyjnej chromatografii cieczowej.

····· Sterowanie robotem mobilnym za po−
mocą głosu.

····· Wykorzystanie systemu wizyjnego do
automatyzacji procesu spawania.

····· Eliminacja szumu i zakłóceń impulso−
wych z sygnałów fonicznych.

Katedra Systemów Automatyki wspólnie
z Katedrą Systemów Decyzyjnych prowa−
dzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kie−
runku Automatyka i Robotyka na dwóch
specjalnościach: komputerowe systemy au−
tomatyki i inteligentne systemy decyzyjne
oraz oferuje specjalność uzupełniającą dla
studentów kierunku Elektronika i Telekomu−
nikacja. Prowadzi również jeden z podsta−
wowych dla wszystkich kierunków studiów
na wydziale ETI przedmiotów, jakim jest
Technika cyfrowa.

Praktyczna  weryfikacja zdobywanej wie−
dzy teoretycznej odbywa się w nowocze−
snych laboratoriach, wśród których najważ−
niejsze, to:
····· Laboratorium Komputerowych Syste−

mów Automatyki, które umożliwia wdra−
żanie opracowanych algorytmów stero−
wania oraz śledzenie ich efektywności i
jakości sterowania na modelach takich

urządzeń, jak np. helikopter na uwięzi,
robot−manipulator, winda, czy linia pro−
dukcyjna składająca gotowy produkt z
kilku elementów.

····· Laboratorium Robotów Mobilnych, w
którym można wykazać się umiejętnością
zaprojektowania, wykonania i zaprogra−
mowania własnego robota mobilnego, re−
alizującego konkretne zadanie, lub stwo−
rzenie grupy robotów współpracujących
ze sobą i komunikujących się za pomocą
łączy bezprzewodowych. Służą do tego
zestawy konstrukcyjne LEGO Mind−
Storms Robotics Invention, roboty mo−
bilne FIRA i Q−fix oraz boisko do gry w
piłę nożną, wyposażone w system wizyj−
ny i nadajnik radiowy.

Absolwent specjalności komputerowe sys−
temy automatyki jest przygotowany do rozwią−
zywania złożonych, interdyscyplinarnych pro−
blemów z dziedziny szeroko pojętej automa−
tyzacji i robotyki. W czasie studiów uzyskuje
on wiedzę potrzebną do twórczego działania
w zakresie wykorzystania właściwych metod
projektowania i konstrukcji układów automa−
tyki, sterowania mikroprocesorowego urządze−
niami przemysłowymi oraz oprogramowania
robotów i zautomatyzowanych centrów obrób−
czych. Posiada umiejętności programowania
zarówno komputerów uniwersalnych, jak i ste−
rowników cyfrowych oraz łączenia ich z róż−
nymi urządzeniami zewnętrznymi.

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi
kierunku Automatyka i Robotyka wykazać
się znajomością:
····· układów pomiarowych i wykonawczych;

składa się na to znajomość czujników i
elementów wykonawczych stosowanych
w układach i systemach automatyki oraz
umiejętność ich wykorzystania do projek−
towania zautomatyzowanych systemów
pomiarowych, kontrolnych i sterujących,

····· metod przetwarzania sygnałów; dotyczy to
umiejętności zastosowania nowoczesnych

Katedra Systemów AutomatykiKatedra Systemów AutomatykiKatedra Systemów AutomatykiKatedra Systemów AutomatykiKatedra Systemów Automatyki

Fot. 1. Robot inspekcyjny do badania stanu
technicznego rurociągów (fot. P. Raczyński)

Fot. 2.  Roboty w akcji na boisku piłkarskim
               Fot. M. Pazio
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metod analizy i obróbki sygnałów do roz−
wiązywania problemów praktycznych,

····· systemów i metod sterowania; wiąże się
to z umiejętnością zastosowania nowo−
czesnych metod wnioskowania i analizy
systemów do projektowania systemów
sterowania oraz systemów decyzyjnych,

····· metod i środków obliczeniowych; obej−
muje to umiejętność zastosowania nowo−
czesnych metod i środków obliczenio−
wych do realizacji zaprojektowanych sys−
temów pomiarowych, systemów sterowa−
nia i systemów podejmowania decyzji.

Dobrym przykładem różnorodności i
atrakcyjności oferty dydaktycznej specjalno−
ści komputerowe systemy automatyki mogą
być tytuły zrealizowanych ostatnio przez stu−
dentów prac dyplomowych: „Oprogramowa−
nie systemu wizyjnego dla mobilnej platfor−
my robotów wielozadaniowych, wykorzy−
stującej technikę stereowizji”, „Współdzia−
łanie grupy robotów przy rozwiązywaniu
problemów transportowych”, „Modelowanie
i symulacja zespołu napędowego w mobil−
nych maszynach roboczych”, „Transkrypcja
i separacja polifonicznych sygnałów mu−
zycznych”. Ostatnia z wymienionych prac
została wyróżniona w 2006 roku Nagrodą
im. Profesora Romualda Szczęsnego za naj−
lepszą pracę dyplomową wykonaną w Poli−
technice Gdańskiej.

Studenci kierunku Automatyka i Robo−
tyka, entuzjaści robotyki, działają w Kole
Naukowym Automatyków SKALP, gdzie
mają szansę już od pierwszych lat studiów
realizować swoje innowacyjne projekty z tej
dziedziny. I tak np.: autonomiczny robot mo−
bilny, oprogramowany przez studentów,
uczestniczy rokrocznie w zawodach MiniSu−
mo, roboty mobilne skonstruowane z zesta−
wów Lego MindStorms biorą udział w tur−
niejach organizowanych w ramach Targów

Nauki i Techniki TECHNICON, a proble−
my współpracy wielu automatów są rozwią−
zywane  na przykładzie robotów grających
w piłkę nożną.

Członkowie Koła, oprócz realizowania
własnych pasji starają się również popula−
ryzować zagadnienia automatyki i robotyki
wśród uczniów szkół średnich, studentów
innych wydziałów oraz mieszkańców Trój−
miasta poprzez organizację otwartych im−
prez naukowych, a także konkursów i warsz−
tatów dla dzieci i młodzieży w ramach Bał−
tyckiego Festiwalu Nauki i Dni Robota.

SKALP jest również kuźnią talentów biz−
nesu, co udokumentowane zostało w roku
2006 pierwszą nagrodą w konkursie „Jaskół−
ki przedsiębiorczości” w kategorii „Najlep−
szy biznesplan zbliżający Politechnikę
Gdańską do gospodarki”, przyznaną dla pię−
ciu studentów Koła.

Automatyka i Robotyka jest dynamicz−
nie rozwijającą się dziedziną interdyscypli−
narną, łączącą wiedzę i umiejętności pocho−
dzące z różnych dyscyplin naukowych,
wśród których wymienić można Teorię ste−

rowania, Teorię sygnałów i systemów, Teo−
rię decyzji, Informatykę, Telekomunikację,
Elektronikę, Mechanikę i Mechatronikę.
Jako nowoczesna dyscyplina naukowo−tech−
niczna Automatyka i Robotyka zajmuje się
zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją
urządzeń sterujących obiektami techniczny−
mi i procesami technologicznymi bez udziału
człowieka lub z jego ograniczonym udzia−
łem. Układy i systemy automatyki wkraczają
we wszystkie niemal dziedziny życia,
zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę.
Korzyści wynikające z automatyzacji i ro−
botyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w prze−
myśle (samochodowym, okrętowym, lotni−
czym i zbrojeniowym), komunikacji, medy−
cynie, energetyce oraz rolnictwie. Z ekono−
micznego punktu widzenia upowszechnia−
nie automatyzacji i robotyzacji jest ze
wszech miar pożądane, gdyż rosnąca kon−
kurencyjność gospodarki oraz postępujący
w skali światowej proces globalizacji wy−
muszają obniżanie kosztów produkcji, przy
jednoczesnym zwiększaniu jakości i nieza−
wodności produktu oraz skracaniu czasu

         a)        b)
Fot. 3. Prototyp dwunożnego robota kroczącego, stworzony przez Macieja Paczkowskiego –
członka Koła Naukowego SKALP, dyplomanta w Katedrze Systemów Automatyki: a) w cało−
ści, b) stopa                                                                                                  Fot. M. Paczkowski

Fot. 4. Dni Robota na Politechnice Gdańskiej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych               Fot. T. Bal, A. Kozłowski
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potrzebnego na jego wytworzenie. Znamien−
ne wreszcie jest również to, że obecnie po−
ziom cywilizacyjny państw ocenia się, bio−
rąc pod uwagę między innymi stopień skom−
puteryzowania i zautomatyzowania różnych
gałęzi gospodarki.

Obserwowany w ostatnich latach inten−
sywny rozwój mikroelektroniki, informaty−
ki i bezprzewodowych technik komunikacji
umożliwił znaczny postęp w projektowaniu
i realizacji układów i systemów automaty−
ki, otwierając tym samym przed Automatyką
i Robotyką zupełnie nowe perspektywy.

Zauważalnym trendem jest poszerzanie pod−
stawowych zadań sterowania i kontroli o
coraz bardziej złożone procedury diagno−
styczne oraz zwiększanie decentralizacji za−
dań w systemie i poszerzanie autonomii po−
szczególnych jego elementów. Wydaje się,
iż w dalszej perspektywie rozwój tej dzie−
dziny ukierunkowany zostanie na:
····· rozwój adaptacyjnych systemów sterowa−

nia oraz inteligentnych systemów kontro−
lno−pomiarowych i kontrolno−diagno−
stycznych,

····· konstruowanie robotów mobilnych, prze−
znaczonych do wykonywania specjalizowa−
nych zadań w sferze cywilnej i wojskowej,

····· integrację systemów zarządzania i stero−
wania produkcją oraz powszechne wpro−
wadzanie elastycznych systemów pro−
dukcyjnych,

····· dążenie do komunikowania systemów

Fot. 5. Prototyp systemu nawigacji dla osób niewidomych (praca doktorska, Sz. Ceranka, 2006)
  Fot. Sz. Ceranka

automatyki z zakładowymi sieciami in−
formatycznymi (intranet) oraz sieciami o
zasięgu międzynarodowym (Internet),

····· upowszechnianie komputeryzacji i auto−
matyzacji w celu polepszenia stanu bez−
pieczeństwa obywateli i podniesienia
komfortu życia (inteligentne budynki,
automatyka samochodowa, kontrola urzą−
dzeń domowych za pośrednictwem sieci
Internet i GSM oraz wspomaganie osób
niepełnosprawnych).

Oczekiwać można, iż dalsza globalizacja
gospodarki światowej wpłynie stymulująco na
rozwój nowych technologii, co sprzyjać bę−
dzie upowszechnieniu i rozwojowi systemów
automatyki. W konsekwencji wzrośnie rów−
nież liczba zastosowań robotów i układów au−
tomatyki, a powstające systemy z pewnością
charakteryzować się będą większą uniwersal−
nością i niezawodnością. Spodziewać się
można nie tylko dalszego pogłębiania inter−
dyscyplinarności w Automatyce i Robotyce,
ale również głębszego przenikania tej dzie−
dziny wiedzy do mikroelektroniki, mechatro−
niki oraz informatyki i technologii informa−
cyjnych.

Irena Postawka
Maciej Niedźwiecki

Katedra Systemów Elektroniki Mor−
skiej, rok założenia 1955 – taką nazwą

opatrywalibyśmy nasze produkty, gdyby−
śmy byli przedsiębiorstwem zabiegającym
o klienta. Długa historia firmy wzbudza bo−
wiem zaufanie, świadczy, że jej działalność
na przestrzeni lat była zgodna z potrzeba−
mi rynku i zaspokajała je na wysokim po−
ziomie. Ta analogia jest całkowicie upraw−
niona, gdyż od początku istnienia Katedry
przyświecały jej zawsze cele utylitarne. Jej
twórca, prof. Zenon Jagodziński był prze−
konany i wpajał to przekonanie swoim
uczniom, że nasza rola jest służebna wzglę−
dem kraju i polega na kształceniu inżynie−
rów o wiedzy i umiejętnościach potrzeb−
nych gospodarce oraz rozwiązywaniu rze−
czywistych problemów technicznych, słu−
żących jej rozwojowi. Uważał ponadto, że
Politechnika Gdańska, z racji jej lokaliza−
cji, powinna ściśle związać swoją działal−
ność dydaktyczną, naukową i techniczną z
gospodarką morską. Olbrzymie straty wo−
jenne i znaczne rozszerzenie granicy mor−
skiej wymagały odbudowy i budowy in−
frastruktury (portów, stoczni, zakładów

wyposażenia okrętowego) oraz budowy
floty transportowej i rybackiej. Do reali−
zacji tych zadań potrzebna była kadra in−
żynierów o odpowiednich specjalnościach,
spośród których jako przedmiot działalno−

ści dydaktycznej i naukowej prof. Z. Jago−
dziński wybrał radionawigację. Wybór ten
był prawdopodobnie podyktowany wcze−
śniejszą karierą zawodową profesora, któ−
ry po powrocie z Wielkiej Brytanii praco−

Katedra Systemów Elektroniki MorskiejKatedra Systemów Elektroniki MorskiejKatedra Systemów Elektroniki MorskiejKatedra Systemów Elektroniki MorskiejKatedra Systemów Elektroniki Morskiej

Fot. 1. Prof. Zenon Jagodziński w otoczeniu asystentów i studentów na laboratorium
terenowym nad Jeziorakiem (1979 r.).                                                    Autor nieznany
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wał w Morskiej Obsłudze Radiowej Stat−
ków. Praca ta uświadomiła mu z pewno−
ścią ogrom potrzeb floty w zakresie wypo−
sażenia elektronicznego. Radionawigacja
rozumiana była w owych czasach szeroko
i obejmowała także urządzenia hydroaku−
styczne, które w następnych latach stały się
przedmiotem działalności Katedry.

Standaryzacja systemów radionawiga−
cyjnych i brak przemysłu produkującego
te systemy w Polsce spowodowały, że
kształcenie inżynierów predysponowanych
do ich projektowania straciło sens. Zwa−
żywszy ponadto, że kształcenie inżynierów
pod kątem wyłącznie eksploatacji nie było
– w opinii profesora – zgodne z misją poli−
technik, zmieniono profil dydaktyczny i na−
ukowy Katedry, czego wyrazem było po−
wołanie w 1969 roku Zakładu Hydroaku−
styki i Elektrofonii. W Zakładzie istniały
dwa zespoły połączone ze względów for−
malno−organizacyjnych, lecz zajmujące się
w znacznym stopniu odrębną tematyką.
Zespół Hydroakustyki, kierowany przez
prof. Z. Jagodzińskiego, działał na polu
akustyki podwodnej, zaś zespół doc. Gu−
stawa Budzyńskiego –  w dziedzinie aku−
styki mowy i muzyki. Z pierwszego zespo−
łu wywodzą się obecne Katedry Systemów
Elektroniki Morskiej i Systemów Geoin−
formatycznych, zaś z drugiego – Katedra
Systemów Multimedialnych. Zarys wspól−
nej historii dwóch pierwszych katedr Czy−
telnik znajdzie w artykule Katedry Geoin−
formatycznej. Uzupełnimy go o te elemen−
ty, które rzutują, bądź są kontynuowane w
Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej.

Charakterystyczną cechą procesu dy−
daktycznego prowadzonego w Katedrze
było dążenie do uświadomienia studentom
zasadniczej roli, którą w systemach hydro−
akustycznych pełni środowisko. Jakkol−
wiek w każdym systemie pracującym w
naturalnym środowisku jego wpływ jest co

najmniej zauważalny, to oceany, morza i
wody śródlądowe, w których rozchodzą się
fale akustyczne wykorzystywane w syste−
mach hydroakustycznych, są szczególnie
trudnym medium. Zróżnicowana konfigu−
racja przestrzenna akwenów, silny wpływ
czynników atmosferycznych, hydrologicz−
nych, biologicznych i działalności człowie−
ka powodują, że propagacja dźwięku wy−
kazuje duże zmiany lokalne, sezonowe, a
nawet dobowe. Kierując się tymi przesłan−
kami, do programu studiów w specjalno−
ści hydroakustyka włączono laboratorium
terenowe, w ramach którego studenci za−
poznawali się z pracą systemów w warun−
kach rzeczywistych. Pierwsze laboratorium
odbyło się w 1970 roku na Wiśle w Gór−
kach Zachodnich, a szereg następnych na
jeziorze Jeziorak w miejscowości Dziemia−
ny lub na wyspie Bukowiec. Z relacji wie−
lu roczników absolwentów specjalności
wynika, że zachowało się ono w ich pamię−
ci, jako bardzo pożyteczny i jednocześnie
miły element studiów. Niewątpliwie,
oprócz podnoszonego z roku na rok jego
poziomu merytorycznego, na tę ocenę mia−
ła duży wpływ osobowość prof. Z. Jago−
dzińskiego. Jego wiedza, kultura osobista,
łatwość nawiązywania kontaktów ze stu−
dentami, barwny życiorys i talent gawę−
dziarski, w połączeniu z atmosferą wieczor−
nych spotkań przy ognisku i wycieczek
jachtowych  – wywierały na studentach
duże wrażenie. Pod koniec lat osiemdzie−
siątych laboratorium przeniesiono nad je−
zioro Wdzydze, nad którym Katedra zbu−
dowała Laboratorium Badań Hydroaku−
stycznych. Laboratorium to, wyposażone
w aparaturę pomiarową, jednostki pływa−

jące, zaplecze techniczne i socjalne, do dzi−
siaj wykorzystywane jest w celach dydak−
tycznych i badawczych.

Od początku swego istnienia, obok dzia−
łalności dydaktycznej i naukowej, Katedra
prowadziła prace projektowe i konstrukcyj−
ne na zlecenie przedsiębiorstw żeglugo−
wych, marynarki wojennej, portów i innych
instytucji związanych z morzem. Przy Ka−
tedrze funkcjonował i do dzisiaj funkcjo−
nuje zespół pracowników inżynieryjno−
technicznych, których zadaniem była reali−
zacja tych prac. Brali w nich udział rów−
nież zawsze pracownicy naukowo−dydak−
tyczni Katedry, dla których było to dosko−
nałą okazją do zdobycia praktycznych
umiejętności inżynierskich, przekazywa−
nych z kolei studentom. Do większych
osiągnięć w pierwszych latach działalno−
ści Katedry można zaliczyć opracowanie
automatycznego radionamiernika i budo−
wę radiolatarni w Brzeźnie, obsługującej
podejście do Nowego Portu.

Wraz ze zamianą profilu dydaktyczne−
go Katedry, od początku lat siedemdziesią−
tych działalność projektowo−konstrukcyj−
na koncentrowała się na urządzeniach i sys−
temach hydroakustycznych. Opracowano i
wyprodukowano krótkie serie miniaturo−
wych sonarów FM, wielofunkcyjny system
hydrolokacyjny oraz system komunikacji
podwodnej, hydroakustyczny system nawi−
gacji lokalnej – wszystkie przeznaczone dla
płetwonurków. Ponieważ urządzenia te
znalazły uznanie u użytkowników, a w tym
głównie marynarki wojennej, w latach
osiemdziesiątych znacznie wzrosło zapo−
trzebowanie na uslugi świadczone przez
Zakład Hydroakustyki. Aby sprostać na−

Fot. 3. Laboratorium terenowe – studenci w trakcie ćwiczeń                 Fot. J. Marszal

Fot. 2. Pracownicy Katedry Systemów Elek−
troniki Morskiej uruchamiają sonar na okrę−
cie marynarki wojennej         Fot. J. Marszal
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pływającym zamówieniom, konieczne sta−
ło się powiększenie potencjału naukowe−
go, projektowego, konstrukcyjnego i wy−
twórczego Zakładu. W połowie lat osiem−
dziesiątych utworzono przy Zakładzie Ze−
spół Naukowo−Badawczy Systemów Hy−
droakustycznych, który w okresie szczy−
towego rozwoju zatrudniał blisko 50 na−
ukowców, inżynierów i techników. Dys−
ponując taką kadrą, Zespół mógł podjąć się
ambitniejszych zadań. W rezultacie po−
wstały oryginalne opracowania sonaru
bocznego, wielowiązkowych sonarów czo−
łowych i innych mniejszych urządzeń hy−
droakustycznych. Pomimo istniejącego w
owych czasach ograniczonego dostępu do
współczesnych technologii, systemy te
miały dobre walory użytkowe, o czym
świadczy fakt, że do dnia dzisiejszego są
wykorzystywane na okrętach marynarki
wojennej.

W 1993 zlikwidowano Zespół N−B
Systemów Hydroakustycznych, którego
liczebność w latach dziewięćdziesiątych
znacznie zmalała w związku z okresowym
spadkiem zapotrzebowania na nowe sys−
temy hydroakustyczne. Pozostali pracow−
nicy Zespołu weszli w skład osobowy Ka−
tedry Akustyki, powołanej w 1992, skła−
dającej się z Zakładu Hydroakustyki i Za−
kładu Inżynierii Dźwięku. Od połowy lat
dziewięćdziesiątych następuje ponowny
wzrost zapotrzebowania na systemy hy−
droakustyczne, a tendencja ta utrzymuje
się do dnia dzisiejszego. W tym przeszło
dziesięcioletnim okresie opracowano (lub
gruntownie zmodernizowano) i wdrożo−
no szereg systemów hydroakustycznych,

z których najważniejsze to: sonar z anteną
opuszczaną na śmigłowce, wielowiązko−
wy sonar do poszukiwania min, sonar z
anteną cylindryczną do poszukiwania
okrętów podwodnych, sonar z anteną ho−
lowaną i procesor akustyczny systemu ra−
diohydroboi (wspólnie z Przemysłowym
Instytutem Telekomunikacji). Wszystkie
te systemy pracują na okrętach, śmigłow−
cach i samolotach marynarki wojennej.
Zbudowano także dwa systemy hydroaku−
styczne przeznaczone do kontroli manew−
rów dużych statków przy nabrzeżach Por−
tu Północnego.

Działalność naukowa Katedry w zakre−
sie hydroakustyki od początku jej istnie−
nia była w znacznym stopniu inspirowana
potrzebami wynikającymi z prac na rzecz
rybołówstwa, żeglugi i marynarki wojen−
nej. Tematyka badań naukowych obejmo−
wała i nadal obejmuje: przetwarzanie sy−
gnałów akustycznych, systemy hydroaku−
styczne, przetworniki ultradźwiękowe, teo−
rię promieniowania fal akustycznych i za−
gadnienia propagacji fal akustycznych w
morzu. Pracownicy Katedry, zajmujący się
tą tematyką, uzyskali 3 tytuły profesora, 5
stopni doktora habilitowanego i 16 stopni
doktorskich. Pod kierunkiem promotorów
z Katedry  dodatkowo 3 osoby otrzymały
stopnie doktorskie. Katedra szczyci się fak−
tem, że jej założyciel, prof. Zenon Jago−
dziński otrzymał w 1996 tytuł doktora ho−
noris causa na University of Surrey w Wiel−
kiej Brytanii.

Profil dydaktyczny Katedry ulegał
zmianom, których celem było dostosowa−
nie tematyki prowadzonych zajęć do zapo−

trzebowania rynku pracy na określone
umiejętności dyplomantów. I tak, po wspo−
mnianych już specjalnościach radionawi−
gacja i hydroakustyka, krótko prowadzo−
no specjalność akustyka środowiska, a od
roku 1966 – specjalność systemy telemo−
nitoringu. Równolegle, wspólnie z Katedrą
Systemów Automatyki, prowadzono spe−
cjalność automatyka obiektów ruchomych.
W 2003 roku Katedra Akustyki zmieniła
nazwę na obowiązującą obecnie i urucho−
miła specjalność o nazwie systemy elek−
troniki morskiej. Ze zmianą nazwy wiąza−
ło się rozszerzenie profilu kształcenia. Poza
systemami hydroakustycznymi prowadzo−
no przedmioty dotyczące radiolokacji, na−
wigacji, automatyki, okrętowych syste−
mów łączności i kierowania. Katedrze po−
wierzono także prowadzenie dwóch przed−
miotów podstawowych, a mianowicie
Techniki analogowej i Układów elektro−
nicznych, części dotyczącej układów nie−
liniowych. Była to możliwe dzięki przej−
ściu do Katedry czterech doświadczonych
specjalistów z tej dziedziny.

Kolejnym krokiem w kierunku rozsze−
rzenia zakresu tematycznego specjalności
jest utworzenie w 2007 roku nowej spe−
cjalności o nazwie systemy czasu rzeczy−
wistego. Spotkała się ona z dużym zain−
teresowaniem studentów, o czym świad−
czy liczba chętnych do jej studiowania.
Program nowej specjalności stwarza moż−
liwość uzyskania ogólnej wiedzy i umie−
jętności w zakresie projektowania dedy−
kowanych systemów czasu rzeczywiste−
go. Jednocześnie pozwala poznać prak−
tyczne aplikacje takich systemów, zwią−
zane z pozyskiwaniem informacji o sze−
roko rozumianym środowisku. Tym sa−
mym, przed absolwentami specjalności
powinny otworzyć się szersze, atrakcyjne
możliwości zatrudnienia.

Powołanie nowej specjalności jest dla
Katedry poważnym i ambitnym wyzwa−
niem. Konieczne jest przygotowanie w
krótkim czasie nowych wykładów, zajęć
projektowych i zbudowanie nowych labo−
ratoriów. Szczęśliwie, kadra naukowa i
techniczna Katedry posiada wieloletnie
doświadczenie w projektowaniu systemów
czasu rzeczywistego, liczne opracowane i
wdrożone systemy mają rozwiązania opar−
te na najnowszej technologii komputero−
wej i mikroprocesorowej. Wykorzystanie
tych doświadczeń w procesie dydaktycz−
nym jest priorytetowym zadaniem Katedry
w najbliższych latach.
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