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Katedrze In¿ynierii Dwiêku i Obrazu, kierowanej przez
prof. Andrzeja Czy¿ewskiego, opracowano nowego rodzaju system rekonstruowania nagrañ archiwalnych, wykorzystuj¹c do tego celu modelowanie pewnych funkcji s³uchu i elementy sztucznej inteligencji, które funkcjonuj¹ jako modele
komputerowe. Jednym z g³ównych autorów systemu jest mgr
in¿. Rafa³ Królikowski, przygotowuj¹cy na ten temat rozprawê
doktorsk¹ pod kierunkiem prof. Andrzeja Czy¿ewskiego. Przy
realizacji programu wykorzystano w³aciwoci s³uchu ludzkiego, który nie wszystko s³yszy, oraz zdolnoæ uczenia siê
sztucznej sieci neuronowej.
Aby udostêpniæ wyniki tych badañ, które maj¹ ju¿ obecnie charakter aplikacyjny, postanowiono utworzyæ w sieci Internet specjalny serwis rekonstrukcji nagrañ archiwalnych.
Serwis WWW

Powiêcony on jest rekonstrukcji zak³óconych sygna³ów fonicznych. Za porednictwem Internetu Autorzy oferuj¹ eksperymentalny serwis rekonstrukcji nagrañ, nie tylko materia³ów
muzycznych, ale tak¿e s³ownych, reporterskich, specjalnych
(typu: poprawianie jakoci zapisów dokumentalnych, zarejestrowanych w trudnych warunkach transmisyjnych wymiany
informacji dwiêkowych) itp. Docelowo planuje siê wprowadzenie rekonstrukcji na ¿¹danie, dokonywanej samodzielnie
przez zdalnego u¿ytkownika. Poniewa¿ Katedra In¿ynierii
Dwiêku i Obrazu zajmuje siê t¹ dziedzin¹, tak¿e tu mo¿na znaleæ informacje na temat opracowanych metod rekonstrukcji
sygna³ów. Zamieszczono ponadto przewodniki po dziedzinach
zwi¹zanych z prac¹ badawcz¹ Katedry, a mianowicie: psychoakustyce i modelowaniu funkcji s³uchu, sztucznej inteligencji
oraz cyfrowym przetwarzaniu sygna³ów dla potrzeb redukcji
szumu.
Obecna forma serwisu jest form¹ pocz¹tkow¹ (mo¿e ona ulec
zmianie) i ma pos³u¿yæ do zebrania dowiadczeñ odnonie do
funkcjonowania serwisu rekonstrukcja dwiêku na ¿¹danie".
Uruchomienie pe³nego serwisu, planowane w drugiej po³owie
roku, musi byæ poprzedzone rozstrzygniêciem sposobu ochrony praw do nagrañ oraz budow¹ odpowiednio pojemnej bazy
nagrañ na serwerze katedralnym. Ponadto planowane jest pod³¹czenie serwera do ³¹cza satelitarnego, aby poprawiæ warunki
transmisji plików dwiêkowych.
Zanim uruchomiona zostanie mo¿liwoæ dokonywania rekonstrukcji nagrañ samodzielnie przez zainteresowane osoby i instytucje, postanowiono zaoferowaæ mo¿liwoæ dokonywania
rekonstrukcji wybranych nagrañ przez Katedrê na zlecenie w³acicieli unikatowych nagrañ, w szczególny sposób wartych zrekonstruowania.
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Mo¿liwe jest wiêc odrestaurowanie bia³ych kruków w dziedzinie nagrañ muzycznych lub nagrañ o szczególnie cennej zawartoci informacyjnej (w przypadku nagrañ mowy). Jednak¿e
pracownicy Katedry rezerwuj¹ sobie prawo swobodnego wyboru nagrañ, które bêd¹ stanowi³y albo unikatowe, wartociowe i wczeniej nie rekonstruowane fragmenty lub te¿ interesuj¹ce od strony technicznej. Ponadto Katedra nie zajmuje siê
przygotowaniem nagrañ do ekspertyz o charakterze dokumentalnym i ekspertyz kryminalistycznych.
Na obecnym etapie pracownicy Katedry nie maj¹ mo¿liwoci systematycznego wiadczenia us³ug tego typu na zamówienie zainteresowanych osób i instytucji, ale bêd¹ d¹¿yli do zaoferowania takiej mo¿liwoci w przysz³oci.
Rekonstrukcja nagrañ
Przedmiotem opracowañ jest zastosowanie metod sztucznej
inteligencji oraz modelowania pewnych funkcji s³uchu do re-

konstruowania dwiêkowych nagrañ archiwalnych oraz w
ogólnoci  do usuwania trzasków i szumów z nagrañ fonicznych, nie tylko archiwalnych.
Problem rekonstruowania takich nagrañ za pomoc¹ przetwarzania komputerowego nie jest nowy, jednak metody, które by³y
dotychczas stosowane, opieraj¹ siê na uproszczonej i przez to
doæ odleg³ej od rzeczywistoci matematycznej teorii sygna³ów. W Katedrze In¿ynierii Dwiêku i Obrazu uda³o siê zastosowaæ do tego celu fragment sztucznego ucha i elementy
sztucznego mózgu, które funkcjonuj¹ jako modele komputerowe. Wykorzystano w³aciwoci s³uchu, który nie wszystko
s³yszy" oraz zdolnoæ uczenia siê sztucznej sieci neuronowej.
Nauczono zatem sztuczn¹ sieæ neuronow¹, jak odró¿niaæ trzaski w nagraniach od czystej" muzyki lub mowy. Ponadto nauczono opracowany model s³uchu, tak¿e wspó³- pracuj¹cy z
algorytmami sztucznej inteligencji, jak nie s³yszeæ szumów i
podobnych mu zak³óceñ sygna³u akustycznego.
Metody opracowane w Katedrze In¿ynierii Dwiêku i Obrazu dotycz¹ redukcji lub ca³kowitej eliminacji takich zak³óceñ,
jak:
 trzaski (usuwanie trzasków). Klasyczne metody usuwania
trzasków z nagrañ opieraj¹ siê na badaniu ci¹g³oci sygna³u
fonicznego, a tak¿e filtracji adaptacyjnej. W podejciu do
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tego problemu skorzystano ze sztucznych sieci neuronowych
oraz predykcji neuronalnej;
 szum (redukcja szumu). Standardowe techniki redukcji szumu wykorzystuj¹ filtracjê adaptacyjn¹, niejednokrotnie wspomagan¹ predykcj¹ liniow¹ LPC, odejmowanie widmowe, czy
te¿ metody korelacyjne dla sygna³ów wielokana³owych. W
tej metodzie wykorzystano matematyczne modele s³yszenia
oraz inteligentn¹ analizê szumu, opart¹ na sztucznych sieciach neuronowych;
 echo (eliminacja echa). Standardowe metody eliminacji echa
wykorzystuj¹ przewa¿nie filtracjê LMS. Zastosowano tutaj
oryginalny sposób usuwania echa oparty na algorytmach
genetycznych.
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Darowizna na rzecz Politechniki Gdañskiej

dniu 29 stycznia 2001 roku, firma Olicom Poland Sp. z
o.o. przekaza³a ponad 50 urz¹dzeñ sieciowych (w tym:
prze³¹czniki ATM, FastEthernet, TR, Huby, CAU, MAU) Wydzia³owi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej.
Darowizna ta zwi¹zana jest z zakoñczeniem dzia³alnoci
Olicomu na terenie Polski.
Olicom Poland powsta³a w roku 1997 w wyniku po³¹czenia
Olicom A/S i CrossComm Corporation, lokuj¹c siê w nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym w Gdañsku-Rêbiechowie.
Zatrudnia³a ponad 120 osób, w wiêkszoci absolwentów Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdañskiej.
W padzierniku 1999 r. wiêkszoæ zasobów firmy, w tym
wszystkich pracowników, przej¹³ Intel Technology Poland gdañski dzia³ badawczo-rozwojowy Intela. Powsta³ nowy podmiot gospodarczy na mapie Pomorza, bardzo wzmacniaj¹c informacyjny wizerunek naszego regionu.
Jest to kolejny gest sympatii i wsparcia firmy z sektora teleinformatycznego w kierunku Politechniki Gdañskiej. Dziêki tej
pomocy znacznie poprawi siê wyposa¿enie naszych laboratoriów. Tym samym wzrosn¹ mo¿liwoci Wydzia³u w zakresie
prowadzenia dydaktyki na poziomie wymaganym przez szybko rozwijaj¹cy siê rynek. Bez wsparcia i dotacji takich firm, jak
Olicom czy Intel, nie bylibymy w stanie rozbudowywaæ i modernizowaæ infrastruktury Wydzia³u w niezbêdnym tempie.
Gdybymy chcieli zakupiæ podobne do otrzymanych od Olicomu urz¹dzenia na rynku, musielibymy przeznaczyæ na nie kilkadziesi¹t tysiêcy dolarów. Dziêki Olicomowi nie musimy wydawaæ nic  powiedzia³ prof. dr hab. in¿. Józef Woniak, dziekan Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej.
Olicom przez ca³y okres dzia³alnoci na polskim rynku cile wspó³pracowa³ z Politechnik¹ Gdañsk¹. Jako jedna z pierwszych trójmiejskich firm wprowadzilimy stypendia fundowane dla najlepszych studentów Wydzia³u. Dziêki temu wielu absolwentów uczelni znajdowa³o zatrudnienie w naszej firmie.
Umiejêtnoci, pasja i dowiadczenie naszych pracowników by³y
decyduj¹cym powodem tego, ¿e stalimy siê czêci¹ Intela. Cieszê siê, ¿e w³anie takim gestem mogê zakoñczyæ obecnoæ
Olicomu w Polsce. Dowodzi on znaczenia, jakie dla rozwoju
naszej firmy mia³a Politechnika Gdañska  stwierdzi³ Leszek
Pankiewicz, by³y Prezes Olicom Poland, obecnie Prezes i Dyrektor Generalny  Intel Technology Poland.
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Zapraszamy zatem osoby i instytucje, które chcia³yby powierzyæ Katedrze do odrestaurowania szczególnie cenne bia³e kruki". Nale¿y jednak jeszcze raz podkreliæ, ¿e Katedra
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nagrañ.
Wynikami badañ i nowym serwisem zainteresowa³y siê bowiem media i to spowodowa³o, ¿e do Katedry nap³ywa bardzo
wiele zg³oszeñ od zainteresowanych osób i instytucji, które
chcia³yby powierzyæ materia³ dwiêkowy do zrekonstruowania.
Opracowano na podstawie strony domowej:
http://www.akustyka.com/
Janina Poæwiardowska
Zespó³ ds. Informacji i Promocji

Przekazanie darowanego sprzêtu

Duñski Olicom A/S oferuje pomoc w finansowaniu przedsiêwziêæ oraz aktywne zaplecze mened¿erskie wraz z zorganizowan¹ administracj¹ przedsiêbiorcom, którzy chcieliby zbudowaæ firmê, maj¹ pomys³y mog¹ce doprowadziæ do sytuacji
prze³omowej na rynku i chc¹ stworzyæ zupe³nie nowy produkt.
Firma specjalizuje siê w tworzeniu bezprzewodowych technologii i wspomagaj¹cych je aplikacji. Olicom skupia siê wy³¹cznie na wiod¹cych technologiach, w szczególnoci na takich dziedzinach, jak rozleg³e sieci bezprzewodowe (w³¹czaj¹c WAP),
technologie lokalizacyjne oraz oparte na g³osie zaawansowane
technologie komunikacji pomiêdzy cz³owiekiem i maszyn¹,
bezprzewodowe sieci komputerowe w budynkach, bezprzewodowe osobiste sieci komputerowe (ma³ego zasiêgu). Poza finansowaniem firma proponuje równie¿ aktywne wsparcie partnerów biznesowych w zakresie zarz¹dzania, tworzenia specyfikacji produktów, produkcji, dystrybucji i marketingu. Olikom
oferuje tak¿e pomieszczenia biurowe, laboratoria, wsparcie
administracyjne i ksiêgowe oraz infrastrukturê IT.
Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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¯u¿el pomiedziowy na Kaszubach

a III Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazków
Innowa
cje 2000  Gdañsk 11-13.10.2000
r. otrzyma³em z r¹k znanego patrioty
kaszubskiego Kazimierza Klawittera
Puchar Marsza³ka Województwa Pomorskiego Jana Zarêbskiego przyznany Politechnice Gdañskiej przez Miêdzynarodowe Jury i Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za wynalazki pt. Kompozyty nape³nione ¿u¿lem pomiedziowym.
Puchar, dyplom i eksponaty mo¿na
zobaczyæ w oszklonej szafie obok
mojej pracowni  Chemia A, pok. 34.
Ewentualne pytania mo¿na zostawiaæ
w skrzynce na drzwiach.
Wynalazki powy¿sze przyczyni³y
siê te¿ do otrzymania innego pucharu.
Za³¹czam kopie pisma Pana Prorektora w tej sprawie. Stanowi ono integraln¹ czêæ tego artyku³u. Pismo to oddaje krótko sens brania udzia³u w takich wystawach. Jest te¿ zachêt¹ dla ka¿dego do wynalazczoci, dla ka¿dego, komu zale¿y na dobrej opinii, losach
Politechniki, Kraju.
Ju¿ po raz drugi z rzêdu przynoszê Politechnice Gdañskiej
szczególnie dobr¹ opiniê. Nigdy te¿ nie przynios³em jej z³ej
opinii. Przed laty dane mi by³o us³yszeæ od recenzenta mojej
pracy doktorskiej, prof. Ruciñskiego, wtedy prorektora Politechniki £ódzkiej: Pan uratowa³ honor waszego Wydzia³u, tj.
Wydzia³u Chemicznego PG.
Na Innowacjach 99  Gdynia, 6-8.10.1999 r. za moje opracowanie pt. Gospodarcze wykorzystanie zu¿ytego cierniwa z
¿u¿la pomiedziowego Politechnika Gdañska otrzyma³a srebrny medal, jeden z dwóch, jakie wtedy przyznano Politechnice 
drugi za pomys³ elektronika dr. in¿. Wies³awa Kordalskiego.
Nie by³o wtedy dla PG ¿adnego z³otego medalu, ¿adnego pucharu. By³ jeszcze medal br¹zowy dla elektryków, równie¿ nieprofesorów, tych samych, dziêki którym na Innowacjach 2000
PG otrzyma³a Puchar Wojewody Pomorskiego, drugi wrêczony na rêce wynalazców z PG.
O wystawie Innowacje 99 dowiedzia³em siê na oko³o 2 tygodnie przed jej otwarciem. Wczeniej wiadomoæ na ten temat na by³a Wydziale Chemicznym reglamentowana  tylko
dla niektórych.
Do udzia³u w Innowacjach 99 zosta³em przywo³any, podobnie jak inni medalici, przez prof. W³odzimierza Przybylskiego, prorektora ds. rozwoju, prawie w ostatniej chwili. Z tego
wynika, ¿e na innych wydzia³ach te¿ wiadomoæ o Wystawie
by³a reglamentowana. Powo³ano nas po to, aby ratowaæ honor
Politechniki; nikt nie zg³osi³ wynalazków na Wystawê, ¿aden
profesor nie mia³ niczego godnego do zaprezentowania  temat
do rozwa¿añ. A to, ¿e w³adze uczelni wiedz¹, gdzie s¹ wynalazki, mo¿na przypisaæ dobremu wywiadowi na PG. Szkoda
tylko, ¿e ci, którzy czego po¿ytecznego dokonuj¹ dla tej uczelni,
s¹ raczej dyskryminowani.
Oczywicie prezentacja opracowania: Gospodarcze wykorzystanie zu¿ytego cierniwa z ¿u¿la pomiedziowego by³a nader skromna, tylko w zarysie. Co mo¿na by³o zrobiæ natychstr. 5

miast? I do tego w czasie mego urlopu, kiedy by³em zajêty innymi sprawami? Ponadto badania w tym zakresie przerwa³em.
Dlaczego? Odpowiem w innym artykule.
Waga tego, co skromnie zaprezentowa³em w 1999 r., jest bez porównania wiêksza od wynalazków prezentowanych w
2000 r. W poprzednim poda³em sposób
rozwi¹zania problemu gronego, jak s¹dzono przedtem, przed moimi badaniami, odpadu na Wybrze¿u. Wynalazki zaprezentowa- ne w 2000 r. stanowi³y tylko fragment tamtego rozwi¹zania.
Opracowanie z 1999 r., ju¿ poprawione, dziêki wsparciu finansowemu prof. Jana
Godlewskiego, prorektora ds. nauki, zosta³o zaprezentowane na VII Pokazie Wynalazków nagrodzonych na wiatowych wystawach innowacji w 1999 r.  Muzeum
Techniki, Warszawa, luty 2000 r. oraz na
72. Miêdzy- narodowych Targach Poznañskich. Dziêki temu, Politechnika Gdañska, po Politechnice
Warszawskiej, zajê³a drugie miejsce w rankingu wynalazków
politechnik krajowych.
By³y lata, kiedy w polskim przemyle stoczniowym rocznie
zu¿ywano oko³o 100 000 ton cierniwa ¿u¿lowego. W 1993 r.
w Stoczni Gdañskiej zu¿yto 16 000 ton.
Mniej wiêcej tyle¿ samo powsta³o odpadu  zu¿ytego cierniwa, odpadu, który stworzy³ problem ekologiczny na Wybrze¿u. ¯u¿el pomiedziowy, podobnie jak wiele innych ¿u¿li, wykazuje podwy¿szon¹ radioaktywnoæ naturaln¹. By³o g³ono na
ten temat w stoczniach, urzêdach, zw³aszcza w Urzêdzie Wojewódzkim w Gdañsku.
G³ono te¿ by³o w rodkach masowego przekazu. Oto jeden
z tytu³ów w Dzienniku Ba³tyckim z dnia 25.08.1993 r. W
objêciach brunatnego py³u. Szlaka. A pod nim s³owa, które
krótko oddawa³y problem: Wybrze¿e  ska¿one ju¿ w powa¿nym stopniu toksycznymi py³ami  staje siê wielkim sk³adowiskiem odpadu hutniczego  szlaki pomiedziowej.... S³owo
szlaka jest to¿same ze s³owem ¿u¿el.
Mo¿na by³o odnieæ siê obojêtnie do zaistnia³ego zagro¿enia i nadal tkwiæ w ma³o komu potrzebnych szczególikach
jakich teoryjek  ulubione zajêcie wielu na PG, szczególnie na
Wydziale Chemicznym, na pewno bardzo przydatne by uzyskaæ kolejne wy¿sze stopnie, tytu³y, stanowiska, godnoci, wydaj¹c przy tym sporo spo³ecznych pieniêdzy. Oczywicie z myl¹
o sobie, raczej tylko o sobie, o w³asnej karierze.
Mo¿na by³o te¿ pomyleæ o innych, o ziemi, na której siê
¿yje, szczególnie o mieszkañcach tej ziemi. W tym te¿ o sobie.
Oddychamy tym samym powietrzem, pijemy tê sam¹ wodê.
Teorie raczej trzeba zostawiæ uniwersytetom. Po to s¹ powo³ane. Uczelnie techniczne, w tym te¿ i Politechnika Gdañska, powinny zajmowaæ siê w pierwszej kolejnoci aspektami
praktycznymi, szczególnie tymi, które jawi¹ siê w ich otoczeniu, w regionie. A regionem PG jest przede wszystkim ziemia
kaszubska  piêkna ziemia. Nie mo¿na dopuciæ do jej ska¿enia.
Ka¿dy, kto cokolwiek wniós³ do mojej pracy, np. poda³ dane
ze Stoczni, stawa³ siê wspó³autorem publikacji; kto dobrze
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wykona³ eksponaty, wniós³ do tego co od siebie, stawa³ siê
wspó³twórc¹ wynalazków. Nie wszystkich dopisywa³em do sukcesu, ale to oni zwykle sami uznawali, ¿e nie przys³uguje im
udzia³ w publikacjach b¹d prawo do wspó³udzia³u w wynalazkach, zbyt ma³o  ich zdaniem  wnieli pracy, aby im przypisywaæ zas³ugi  ludzie skromni, uczciwi, ludzie bez d³ugich
dopisków przed i po nazwisku. Pamiêtam o Was i dziêkujê Wam.
Ale byli tacy, którzy chêtnie chcieli siê dopisaæ do wyników
moich prac, choæ niczego nie wnieli, wrêcz utrudniali.
Ju¿ od kilku lat nie mówi siê, nie pisze o zagro¿eniu Wybrze¿a odpadem ¿u¿lowym  odpad sta³ siê surowcem, i to trudno dostêpnym. Nie tylko dlatego, ¿e jest go mniej, bo stocznie
mniej zu¿ywaj¹ tego cierniwa. Ci, którzy dysponuj¹ zu¿ytym
cierniwem z ¿u¿la pomiedziowego, gromadz¹ go b¹d zu¿ywaj¹. Nawet o cenie i o odsprzeda¿y nie chc¹ mówiæ.
A to, ¿e zu¿yte cierniwo nale¿y traktowaæ jak surowiec,
napisa³em ju¿ w pierwszej publikacji w czasopimie Rudy
Metali 1994, 6,158. W nastêpnych publikacjach wykaza³em
wiele zalet tego surowca, i co trzeba czyniæ, aby uzyskaæ dobre
kompozyty, nape³nione tym surowcem, oraz gdzie je stosowaæ.
Og³osi³em 8 prac na temat zagospodarowania zu¿ytego cierniwa z ¿u¿la pomiedziowego, zg³osi³em 2 zastrze¿enia patentowe. Wydatkowa³em z kasy spo³ecznej, tzw. badañ w³asnych,
na wszystko kilkanacie tysiêcy z³ brutto, nieco powy¿ej 10 tysiêcy netto. Na wszystko, bo i na pomiary promieniotwórczoci
badanych materia³ów, i op³acenie maszynopi- sów publikacji.
Ile wy³o¿y³em z w³asnej kieszeni, nie podam, bo na to nie mam
dowodów. Niczego nie dosta³em z dzia³alnoci statutowej. Jedynie op³acono z kasy wydzia³owej, drug¹ zdaje siê z kasy katedralnej, op³aty patentowe 2 x 500 z³. Pracowa³em du¿o. Przez
prawie dwa lata ju¿ o godz. 5.00 rano by³em w swoim laborato-
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Antoni Rudnicki
Wydzia³ Chemiczny

DZIEKANAT  SOD

ziekanat to z ca³¹ pewnoci¹ miejsce w uczelni, które wie
lokrotnie odwiedza³ ka¿dy student. Choæ, jak wieæ gminna niesie, zdarzali siê tak¿e tacy, którzy przez wiele lat swojego
studiowania z dziwn¹ konsekwencj¹ omijali to miejsce. Nie
da siê w ka¿dym razie zakwestionowaæ tezy, ¿e w okolicach
dziekanatu zawsze by³o t³oczno. Poniewa¿ znane s¹ w literaturze faktu odstêpstwa od tezy, b¹d tzw. wyj¹tki, przeto i w tej
sprawie jest tak samo. By³ pocz¹tek lutego roku 2001, a na korytarzu I piêtra w budynku ETI panowa³a cisza. By³o po prostu
pusto. ¯adna to zagadka. Wiadomo  sesja! Za³oga dziekanatu
ceni sobie te chwile ciszy i pozornego spokoju, bo pracy przez
to wcale nie ma mniej. Prowadzenie tysiêcy spraw, skoro s¹
tysi¹ce studentów, nigdy nie by³o proste. Student zapytany o
niezbêdne dokumenty wymieni³ jedynie legitymacjê i indeks
oczywicie. One to s¹ niezbêdne do normalnego funkcjonowania. Rosn¹ca niemal lawinowo liczba dokumentów wymaga
nadzwyczajnych zabiegów organizacyjnych w celu w³aciwego, czyli sprawnego administrowania.
Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdañskiej zrealizowano System Obs³ugi Dziekanatu (SOD), zapewniaj¹cy komputerowe wspomaganie pracy
dowolnego dziekanatu wydzia³u wy¿szej uczelni w jego funkcjach zwi¹zanych z przebiegiem procesu dydaktycznego. System umo¿liwia prowadzenie pe³nej ewidencji studentów i programów studiów, realizuje automatyczne przygotowanie sesji
egzaminacyjnej i zaliczanie semestru wed³ug parametryzowa-
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rium na PG. Pracê koñczy³em póno wieczorem.
By³o trochê przesady dziennikarskiej odnonie do tego, co
zrobi³em. Cudowna zmiana w³aciwoci napisa³ o mojej pracy dziennikarz Gazety Morskiej  16.12.1996 r.
Tym, którzy twierdz¹, ¿e moje wynalazki, przy wspó³udziale moich kolegów, s¹ proste i oczywiste, odpowiadam, ¿e wszystkie wynalazki s¹ proste. A im bardziej proste, tym wiêksza jest
ich wartoæ. Kto kiedy zrobi³ dziurkê w igle w innym miejscu
ni¿ robili to jego poprzednicy, a by³ to wynalazek wielki i oczywicie prosty. Oczywicie moje wynalazki s¹ bez porównania
skromniejsze. Wa¿ne, ¿e problem zagro¿enia zanieczyszczenia
Kaszub odpadem znik³. Jeszcze w jakim stopniu istnieje, ale
rozwi¹zanie go mieci siê ju¿ poza nauk¹, choæ jest jeszcze do
zrobienia w pracowniach naukowych doæ wiele.
Istot¹ wynalazku jest to, ¿e ka¿de ziarno odpadu mo¿e byæ
wykorzystane. Najgrubsza frakcja (40-50% masy) mo¿e s³u¿yæ
jako cierniwo zregenerowane, cierniwo o znacznie lepszych
w³aciwociach ni¿ cierniwo pierwotne. Wskaza³em na zjawisko samoostrzenia siê ziaren, a nie ich têpienia siê, jak to b³êdnie wskazywa³ inny autor. Frakcje drobnoziarniaste nadaj¹ siê
do wytwarzenia kompozytów jako nape³niacze, zw³aszcza do
kompozytów z matryc¹ (spoiwem) organiczn¹  znaczny spadek radioaktywnoci, czego nie ma w przypadku kompozytów
z matryc¹ nieorganiczn¹. Szczegó³y w publikacjach oraz u mnie
 nie wszystko bowiem zosta³o opublikowane.
Wracaj¹c do pocz¹tku, to nikt godniejszy nie móg³ mi wrêczyæ Pucharu ni¿ Kaszuba. Zapewne by³o to zrz¹dzenie Opatrznoci, ¿e tak siê sta³o. Tak mylê.

nych kryteriów. Jest wyposa¿ony w mechanizmy archiwizacji,
ochrony i odtwarzania danych. Umo¿liwia pracê wspó³bie¿n¹
w sieci. Posiada rozbudowany system raportowania i wydruków.
Na System sk³adaj¹ siê podsystemy:
 Danych Osobowych i Raportów,
 Dydaktyczny,
 Administratora,
 Stypendialny,
Planu Zajêæ.
Realizatorzy bardzo precyzyjnie zdefiniowali zadania, dla
których wykonania tworzono System. I tak Podsystem Danych
Osobowych realizuje m.in. nastêpuj¹ce funkcje:
♦ rejestracja i utrzymywanie danych osobowych o studentach,
♦ ewidencja urlopów, skreleñ, nagród,
♦ informowanie o wynikach w nauce,
♦ ewidencja dyplomów,
♦ przydzia³ studentów do grup studenckich,
♦ zmiana sposobu studiowania,
♦ wydruk raportów standardowych (typowe listy studentów),
♦ definiowanie i wydruk raportów niestandardowych.
Z kolei Podsystem Dydaktyczny realizuje m.in.:
♦ funkcje zwi¹zane z programem studiów:
• definiowanie przedmiotów,
• definiowanie i edycjê programów studiów dla poszczególnych rodzajów, kierunków i specjalnoci,
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 zarz¹dzanie danymi o nauczycielach i ich powi¹zaniach z
przedmiotami,
 wybór przedmiotów obieralnych,
 wydruk danych dotycz¹cych programu studiów;
♦ funkcje zwi¹zane z tokiem studiów
 przygotowanie sesji egzaminacyjnej,
 zaliczanie semestru,
 przygotowanie wzorów wpisów do indeksu i kart egzaminacyjnych,
 przygotowanie protoko³ów zaliczeñ (papierowych lub plikowych),
 wpisywanie ocen do protoko³ów plikowych,
 drukowanie wyników semestru,
 drukowanie odpisów indeksów,
 przegl¹danie i edycja ocen.
Kolejny Podsystem Administratora realizuje m.in. takie funkcje, jak:
♦ archiwizacja danych osobowych i wyników w nauce,
♦ edycja s³owników systemowych,
♦ zmiana parametrów systemu (liczby dopuszczalnych braków,
daty semestrów),
♦ funkcje niezawodnociowe i odtwarzania po awarii,
♦ funkcje statystyczne.
Podsystem Stypendialny zapewnia:
♦ obliczanie wysokoci stypendiów socjalnych i naukowych
na podstawie przyjêtych parametrów,
♦ wydruk list przyznanych stypendiów.
Jest tak¿e Podsystem Planu Zajêæ, który realizuje m.in. nastêpuj¹ce funkcje:
♦ prowadzenie ewidencji sal z podzia³em na kategorie,
♦ wspomaganie w rozplanowywaniu zajêæ na podstawie programu studiów,
♦ uwzglêdnianie ograniczeñ i preferencji prowadz¹cych,
♦ wydruk planu zajêæ dla grup studenckich, obci¹¿enia sal itd.
System SOD aktualnie pracuje na prawie wszystkich wydzia³ach Politechniki Gdañskiej, a tak¿e w Dziale Kszta³cenia. Ostatnim wydzia³em, który najd³u¿ej nie móg³ siê zdecydowaæ na
informatyzacjê swojego dziekanatu z wykorzystaniem SODu, by³ Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, ale i on ostatnio
z³o¿y³ wniosek o wdro¿enie SOD. System jest ponadto wdra¿any na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdañsku- Oliwie.
Na ostatnim etapie uzgodnieñ jest te¿ wdro¿enie w jednej z prywatnych szkó³ na Wybrze¿u.
Warto tu podkreliæ, ¿e System jest nieustannie rozwijany.
Aktualnie wykonywane prace rozwojowe przebiegaj¹ w dwóch
kierunkach:
• Przeniesienie SOD do rodowiska Windows.
SOD zosta³ pierwotnie napisany w jêzyku Clipper dla systemu DOS; obecnie 2 podsystemy: Danych Osobowych i Raportów oraz Stypendialny pracuj¹ w rodowisku Windows.
• Wyniesienie szeregu funkcji SOD na poziom WWW.
Niektóre funkcje Systemu stan¹ siê niebawem dostêpne w
sieci WWW. Bêd¹ to przede wszystkim funkcje dla studentów, takie jak przegl¹danie ocen (z zagwarantowaniem poufnoci), przegl¹danie programu studiów i zapisywanie siê
na przedmioty obieralne. Dziêki temu dziekanat zostanie
odci¹¿ony, a studenci uzyskaj¹ szybki dostêp do aktualnych
informacji. Dla celów zachowania bezpieczeñstwa utrzymana zostanie fizyczna izolacja internetowej bazy danych od
bazy danych znajduj¹cej siê w dziekanacie.
SOD jest dzie³em zbiorowym, realizowanym w zespole kierowanym przez doktora hab. in¿. Krzysztofa Goczy³ê. Sk³ad
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osobowy zespo³u jest zmienny, ale jego trzon stanowi mgr in¿.
Janusz Czaja, który od pocz¹tku prac nad SOD-em pe³ni funkcjê g³ównego programisty. Ponadto do powstania systemu przyczynili siê pracownicy wydzia³u ETI: mgr in¿. Andrzej Owczarski i mgr in¿. Patryk Nowak oraz liczne grono studentów, którzy w ramach prac dyplomowych realizowali niektóre funkcje
systemu (m.in. S³awomir Cichy, Tomasz Jadczak, Ma³gorzata
Przestrzelska, Liliana Sawczuk, Mariusz Krupa, Micha³ O³owiak i inni).
G³ównym administratorem SOD-u na PG jest mgr in¿. Janusz Czaja, w sprawach sprzêtowych pomaga mu in¿. Jerzy
Szumski.
O wartoci produktu wiadczy opinia u¿ytkownika. Panie z
dziekanatu Wydzia³u ETI s¹ bardzo wdziêczne za to narzêdzie
ogromnie u³atwiaj¹ce im pracê. Z umiechem odpowiadaj¹, ¿e
na powrót do rêcznej roboty ju¿ siê zdecydowanie nie zgadzaj¹. Sugeruj¹ nowe pomys³y i rozszerzenia, a to one w³anie
w codziennej praktyce dowiadczaj¹ po¿ytków, jakie daje System.
Ogólnie rzecz bior¹c, mamy badania podstawowe i te stosowane. Zastosowanie w³anie SOD-u z takimi efektami przekonuje o praktycznym aspekcie nauki.
Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

POWITANIE WIOSNY
Witajmy wiosnê, jak wita siê ¿ycie,
Witajmy wiosnê kwiatami, pucharem,
I z g³ów zdejmijmy zimowe nakrycie
By godnie z natury przywitaæ siê darem.
I serca otwórzmy na s³oñce wiosenne,
Niech radoæ dope³nia ptasz¹t piewanie,
I stañmy nad rzek¹, której wody senne,
Pieñ smutn¹ piewaj¹ ju¿ na po¿egnanie.
Witajmy wiosnê ró¿owym porankiem,
W lesie, na polu, w zielonym ogrodzie,
Gdzie nas czaruje kwiecistym ubrankiem
Nawet gdy s³oñce myli o zachodzie.
Witajmy wiosnê szczerym umiechem,
Odnow¹ myli, intencji czystoci¹
Niech wieæ, ¿e przysz³a, rozniesie siê echem.
Cieszmy siê m³odej przyrody hojnoci¹!
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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ODA DO RADOCI
Wyrzuæmy z pamiêci wszelkie urazy,
W piekielnej niech sp³on¹ otch³ani,
I z serc zdejmijmy ci¹¿¹ce g³azy,
Wielkoci, pychy, megalomanii.
wiat wówczas bêdzie pe³en s³odyczy,
Ciep³a, szczeroci, zwyk³ego oddania,
Spieszmy siê leczyæ dusze z goryczy,
Wewnêtrznej pró¿noci i zak³amania.
Zerwijmy czarne kotary wrogoci,
S³onecznej radoci wzniemy pomniki,
Z odwag¹ w sercu  bez niemia³oci,
S³uchaj¹c dwiêków szlachetnej muzyki.
A wierni nawykom pracowitoci,
Szanujmy z³udn¹ wartoæ pieni¹dza,
Lecz niech siê nigdy w nas nie rozgoci,
Jego podstêpna i wszechw³adna ¯¹dza.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

II Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
EXPLO-DIESEL  GAS TURBINE 01
pod has³em Utrzymanie w ruchu silników o zap³onie
samoczynnym i turbinowych silników spalinowych

zap³onie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych
(jako systemów sterowanych i diagnozowanych) oraz tych maszyn (np. sprê¿arek, pomp itd.) i innych urz¹dzeñ (np. wirówek, ch³odnic, filtrów itd.), które umo¿liwiaj¹ utrzymanie
wspom- nianych silników w ruchu, w okrelonym przedziale
czasu ich eksploatacji.
Celem Konferencji jest umacnianie sprzê¿eñ nauka-praktyka i wspó³tworzenie krajowego forum wymiany informacji o
walorach poznawczych i utylitarnych z zakresu projektowania,
wytwarzania i szeroko rozumianej eksploatacji silników o zap³onie samoczynnym, a tak¿e tych maszyn i innych urz¹dzeñ,
których uszkodzenia uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie ich w ruchu,
czyli w stanach energetycznych umo¿liwiaj¹cych ich pracê w
danych warunkach zewnêtrznych.
Zakres merytoryczny Konferencji
 Projektowanie silników o zap³onie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz uk³adów napêdu g³ównego
statków z tymi silnikami, a tak¿e maszyn i innych urz¹dzeñ
niezbêdnych do utrzymania tych silników w ruchu, ze szczególnym uwzglêdnieniem: w³asnoci energetycznych i proekologicznych, jak równie¿ ich trwa³oci, niezawodnoci,
diagnostyki i bezpieczeñstwa funkcjonowania.
 Wytwarzanie silników o zap³onie samoczynnym turbinowych
silników spalinowych oraz maszyn i innych urz¹dzeñ niezbêdnych do utrzymania tych silników w ruchu, ze szczególnym uwzglêdnieniem: w³asnoci energetycznych i proekologicznych, a tak¿e ich trwa³oci, niezawodnoci, diagnostyki i bezpieczeñstwa funkcjonowania.
 Eksploatacja silników o zap³onie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz maszyn i innych urz¹dzeñ
niezbêdnych do utrzymania tych silników w ruchu, ze szczególnym uwzglêdnieniem: w³asnoci energetycznych i proekologicznych, a tak¿e ich trwa³oci, niezawodnoci, diagnostyki i bezpieczeñstwa funkcjonowania, przede wszystkim
za  racjonalnego (w tym optymalnego) sterowania procesami ich eksploatacji, w którym istotne s¹ ró¿ne dzia³ania,
jak racjonalne obs³ugiwanie (w tym systemów steruj¹cych i
diagnozuj¹cych), analizowanie w³aciwoci i przygotowanie
(obróbka) paliw ciek³ych, pielêgnowanie olejów smarowych
itd.
Konferencja odbêdzie siê w dniach 23-27 kwietnia 2001 r. w
Miêdzyzdrojach; w programie przewidzano rejs do Kopenhagi, w czasie którego bêd¹ prowadzone badania empiryczne w
si³owni oraz sesja referatowa w firmie MAN-B&W, po³¹czona
ze zwiedzaniem jej laboratorium silnikowego.
Jerzy Girtler
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa

O

rganizatorem konferencji s¹: Katedra Si³owni Okrêtowych
oraz Katedra Automatyki Okrêtowej i Napêdów Turbinowych Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki
Gdañ- skiej; wspó³organizatorami s¹: Zespó³ Techniki Morskiej
 Sekcja Technicznych rodków Transportu Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Bezpieczeñstwa i Niezawodnoci oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Jerzy Girtler, kierownik Katedry Si³owni Okrêtowych.
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich zajmuj¹cych
siê projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacj¹ silników o
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Po¿egnanie Krystyny*

Pi¹te miêdzynarodowe seminarium

Zwiêkszanie g³êbokoci i
nonoci istniej¹cych nabrze¿y

S

¯

7 lutego 2001 r.

egnamy dzi p. Krystynê. Odesz³a nagle i niespodziewa
nie. My, których pozostawi³a, nie mo¿emy tego poj¹æ, bo
przecie¿ do ostatnich chwil by³a z nami  tak bardzo ¿ywotna,
lgn¹ca do ludzi. Nasza m¹droæ ludzka dozna³a szoku.
Prorok Izajasz mówi:
W niwecz obrócê m¹droæ m¹drych,
a roztropnoæ roztropnych odrzucê (1 Kor 1,19)**,
a tak¿e:
Gdzie jest m¹dry? Gdzie uczony?
Gdzie badacz wieku tego?
Czy¿ Bóg nie obróci³ w g³upstwo m¹droci wiata?
(1 Kor 1,20).
Zatem mieræ p. Krystyny ma byæ dla nas nauk¹. A ona sama?
Mylê, ¿e mo¿na tu przywo³aæ s³owa w. Paw³a:
I to, co jest niskiego rodu u wiata
i co wzgardzone, to wybra³ Bóg,
w ogóle to, co jest niczym,
aby to, co jest czym, unicestwiæ, ... (1 Kor 1,28).
S³owa te mówi¹ nam, ¿e nasze zmagania ¿yciowe maj¹ charakter bardzo wzglêdny; tajemnica ¿ycia i mierci p. Krystyny
raz jeszcze to potwierdza.
Stoj¹c dzi nad grobem p. Krystyny, powiedzmy zatem s³owami Pisma wiêtego:
Wiemy bowiem, ¿e jeli ten namiot,
który jest naszym ziemskim mieszkaniem siê rozpadnie,
mamy budowlê od Boga, dom w niebie,
nie rêkami zbudowany, wieczny (2 Kor 5,1).
Pociech¹ niech nam bêd¹ dzi s³owa:
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹,
albowiem oni bêd¹ pocieszeni (Mat 5,4).
¯egnaj Krysiu  do zobaczenia w lepszym wiecie.
Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG
*

Krystyna Czerniewska (12.04.1940  2.02.2001), pracowa³a na Politechnice Gdañskiej od 15.05.1958 r., a na Wydziale Budownictwa L¹dowego
(obecnie In¿ynierii L¹dowej) od 1.02.1960 r.
** Nowy Testament. The Gideons International, Charles Letts&Co, Ltd 
wydanie kieszonkowe
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eminarium, które odbêdzie siê w dniach 28-30 maja 2001 r.
na Politechnice Gdañskiej, jest dedykowane prof. Boles³awowi Mazurkiewiczowi z okazji jego 70. urodzin. Celem seminarium organizowanego przez Katedrê Budownictwa Morskiego, Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska
jest stworzenie mo¿liwoci spotkania siê oraz wymiany pogl¹dów dotycz¹cych metod renowacji oraz udoskonalania konstrukcji istniej¹cych nabrze¿y. Przewiduje siê, ¿e spotkanie to zaowocuje opracowaniem metod oraz kierunków dzia³añ pozwalaj¹cych na zmniejszenia kosztów inwestycyjnych wynikaj¹cych z przed³u¿enia okresu eksploatacji konstrukcji istniej¹cych
nabrze¿y. Zostan¹ poruszone nastêpuj¹ce problemy:
 Wp³yw zmian przeznaczenia istniej¹cych nabrze¿y na zmiany ich obci¹¿enia i zakresy koniecznej przebudowy.
 Wp³yw stopnia zniszczenia konstrukcji nabrze¿a na warunki jego bezpiecznej eksploatacji.
 Metody oceny stopnia zniszczenia konstrukcji nabrze¿y.
 Metody i sposoby zwiêkszenia g³êbokoci istniej¹cych nabrze¿y.
 Metody i sposoby zwiêkszenia nonoci istniej¹cych nabrze¿y.
 Przystosowanie nabrze¿y do nowych urz¹dzeñ dwignicowych.
 Przystosowanie nabrze¿y do nowych typów statków.
 Kierunki zmian urz¹dzeñ cumowniczo-odbojowych w warunkach koniecznego zwiêkszenia nonoci i g³êbokoci istniej¹cych nabrze¿y.
 Modernizacja nawierzchni nabrze¿y.
 Zabezpieczenie istniej¹cych nabrze¿y przed niszczeniem oraz
zalecenia dotycz¹ce sta³ych przegl¹dów i napraw.

J

Dni Kariery

ak co roku odbêdzie siê kolejna edycja Trójmiejskch Dni
Kariery, organizowana przez AIESEC (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych).
Historia projektu, znanego wówczas pod nazw¹ Targi Pracy,
siêga 1992 roku. Cieszy³y siê one du¿¹ popularnoci¹ zarówno
ze strony studentów, jak i firm. Z czasem nazwê zmieniono na
Dni Kariery, jednak ich charakter pozosta³ wci¹¿ ten sam.
Dni Kariery to spotkania organizowane w celu zapoznania
przysz³ych pracowników z potencjalnymi pracodawcami. Studenci maj¹ szansê poznania procesu rekrutacji, wymagañ, jakie
stawia przedsiêbiorstwo przed kandydatem, i potrzeb odnonie
do znalezienia miejsca pracy. Firmy z kolei zyskuj¹ szansê bezporedniego zaprezentowania swojej dzia³alnoci, osi¹gniêæ i
mo¿liwoci zatrudnienia najlepszych studentów.
Warto podkreliæ du¿¹ wartoæ warsztatów prowadzonych
przez zaproszone firmy. Szkolenia te poruszaj¹ kwestiê w³aciwego uk³adania stosunków studentów- przysz³ych pracowników
 z pracodawcami.
Nale¿y dodaæ, ¿e Dni Kariery, obok programu wymiany praktyk ITEP, stanowi¹ integraln¹ czêæ dzia³alnoci Stowarzyszenia.
PISMO PG

W tym roku Trójmiejskie Dni Kariery odbêd¹ siê w dniach
2- 6 kwietnia na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego (w Auli i Sali Gimnastycznej).
G³ównym dniem targowym jest 5 kwietnia, kiedy to zaprezentuje siê 25 firm, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.
W dniach od 2 do 4 oraz 6 kwietnia bêd¹ odbywa³y siê ró¿nego rodzaju treningi, m.in. na temat planowania w³asnej cie¿ki
kariery, jak byæ atrakcyjnym absolwentem oraz techniki autoprezentacji, czyli: nie dajmy siê zaskoczyæ w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, i wiele innych.
Szczegó³ów dotycz¹cych tego, co siê bêdzie dzia³o, szukajcie na plakatach i ulotkach, lub skontaktujcie siê z Komitetem
Lokalnym AIESEC na waszej uczelni.
Jakub Bieszke
Student Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

K

X Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Konstrukcje metalowe  Gdañsk 2001

onferencja odbêdzie siê w dniach 5-8
czerwca 2001 r. w Auditorium Novum
Politechniki Gdañskiej. Organizatorami
Konferencji s¹: Komitet In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet
Konstrukcji Metalowych przy Zarz¹dzie
G³ównym Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i
Techników Budownictwa, Mostostal
Gdañsk SA, Politechnika Gdañska, Polska Izba Konstrukcji
Stalowych oraz Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa Oddzia³ w Gdañsku.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Jerzy Zió³ko, kierownik Katedry Konstrukcji Metalowych Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Politechniki Gdañskiej.
Konferencja dotyczyæ bêdzie najnowszych osi¹gniêæ naukowo-technicznych z okresu ostatnich piêciu lat. Celem Konferencji jest prezentacja tych osi¹gniêæ oraz wymiana pogl¹dów







dotycz¹cych konstrukcji metalowych. Prezentowane referaty bêd¹ przedstawiaæ stan wiedzy oraz najnowsze osi¹gniêcia w zakresie
wszystkich aspektów badañ, projektowania i
realizacji konstrukcji stalowych, aluminiowych
i zespolonych.
Referaty zostan¹ podzielone na nastêpuj¹ce grupy tematyczne:
zagadnienia teoretyczne i badania konstrukcji metalowych
oraz konstrukcji zespolonych;
materia³y, wytwarzanie i monta¿, jakoæ oraz certyfikacja;
nowe technologie oraz rozwi¹zania konstrukcyjne;
utrzymanie, badania stanu technicznego i rekonstrukcja;
zabezpieczenia przez korozj¹ i zabezpieczenia przed skutkami po¿arów.
W programie przewidziano równie¿ wycieczkê techniczn¹.
Strona domowa http://www.pg.gda.pl/gda2001/
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onferencja pod tym tytu³em jest po raz
czwarty organizowana przez Katedrê Systemów Elektroenergetycznych Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej, w Juracie, w dniach 6-8 czerwca 2001
roku.
Celem Konferencji jest prezentacja najbardziej aktualnych problemów elektroenergetyki oraz kreowanie jej perspektyw rozwojowych. Przedstawiane i dyskutowane bêd¹ w
szczególnoci problemy techniczne oraz zagadnienia wynikaj¹ce ze zmiany struktury polskiej
elektro- energetyki: wydzielenia samodzielnych przedsiêbiorstw energetycznych, integracji naszego systemu z systemami innych krajów (CENTREL, UCTE) i przygotowania do
prywatyzacji.

Za³o¿eniem Konferencji jest dalsza integracja elektroenergetyków. Zaszczytn¹
tradycj¹ Konferencji APE jest jednakowo
liczny udzia³ pracowników uczelni i instytutów naukowych oraz wybitnych specjalistów z PSE SA, spó³ek dystrybucyjnych i
elektrowni.
Tematami preferowanymi w obradach
Konferencji bêd¹:
 Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i rynków energii elektrycznej w zdecentralizowanej strukturze kierowania.
 Rozwój systemu elektroenergetycznego w
wietle nowych uregulowañ prawnych i organizacyjnych.
 Us³ugi systemowe: problemy techniczne,
organizacyjne, ekonomiczne i prawne.

 Struktury, algorytmy i wyposa¿enie uk³adów sterowania systemu elektroenergetycznego z uwzglêdnieniem wymagañ
zdecentralizowanego sterowania.
 Problemy techniczne wspó³pracy krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami CENTREL, UCTE i NORDEL.
 Niezawodnoæ oraz stany nieustalone i nienormalne systemu elektroenergetycznego.
 Polska elektroenergetyka w Unii Europejskiej: problemy
rynku energii i regulacji prawnych.
 Rozwi¹zania techniczne uk³adów pomiarów, sterowania i
automatyki (w tym automatyki zabezpieczeniowej). Zastosowanie informatyki i teleinformatyki w uk³adach sterowania i regulacji.
 Nowe rozwi¹zania i rodki poprawiaj¹ce sterowalnoæ systemu elektroenergetycznego, w tym  oparte na elementach
energoelektronicznych.
 Prognozowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ i
jego pokrycia na rynkach energii elektrycznej z uwzglêdnie-

niem uwarunkowañ ekologicznych i nowych technologii
wytwarzania.
Liczba referatów podstawowych: 140.
Liczba referatów plenarnych: 2.
Liczba referatów generalnych zawieraj¹cych recenzje: 12.
Liczba uczestników: 250, w tym z zagranicy 30.
Komitet Naukowy Konferencji skupia grono 26 wybitnych
specjalistów elektroenergetyków z kraju i z zagranicy pod przewodnictwem prof. dr. hab. in¿. Zbigniewa Szczerby. Sekretarzem naukowym jest dr in¿. Les³aw Olbrycht.
Komitet Organizacyjny Konferencji: pracownicy Katedry
Systemów Elektroenergetycznych z prof. dr. hab. in¿. jako przewodnicz¹cym i mgr. in¿. Ryszardem Pochylukiem jako wiceprzewodnicz¹cym.
Strona internetowa: http://www.ely.pg.gda.pl/ape01
Adres: <ape01@ely.pg.gda.pl>
Ryszard Pochyluk
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

SZANOWNI ABSOLWENCI POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
DRODZY CZ£ONKOWIE SPO£ECZNOCI AKADEMICKIEJ
KOLE¯ANKI I KOLEDZY
Jubileuszowy rok akademicki 2004/2005 w Politechnice Gdañskiej bêdzie rokiem szczególnym. Historiê naszej Alma
Mater wyznaczaj¹ dwie daty: 6 padziernika 1904 r. i 24 maja 1945 r. Pierwsza z nich wi¹¿e siê z otwarciem Królewskiej
Wy¿szej Szko³y Technicznej w Gdañsku (Königliche Technische Hochschule zu Danzig), druga za, to przekszta³cenie
gdañskiej uczelni technicznej w polsk¹ akademick¹ szko³ê pañstwow¹  Politechnikê Gdañsk¹. Zatem Uczelnia obchodziæ bêdzie w padzierniku 2004 r. setn¹ rocznicê pierwszej inauguracji roku akademickiego w Gdañsku, a w maju
2005 r.  60-lecie Politechniki Gdañskiej. Jubileuszom tym pragniemy nadaæ szczególn¹ rangê.

Czeka nas wiele miesiêcy przygotowañ. Komitet Organizacyjny Roku Jubileuszowego 2004/2005 otwarty jest na
wszelkie propozycje i inicjatywy, które pozwol¹ uwietniæ nasz Jubileusz. Z pewnoci¹ bêdzie on okazj¹ do publikacji
wydawnictw okolicznociowych oraz organizacji wystaw, specjalnych imprez naukowych, rodowiskowych, integracyjnych i innych. Ju¿ dzisiaj zwracamy siê z prob¹ o nadsy³anie anegdot, na podstawie których powstanie ksi¹¿eczka pod
roboczym tytu³em Politechnika Gdañska w anegdocie. Teksty prosimy nadsy³aæ do Biura Rektora PG (Gm. G³. pok.
216, tel. 347 17 10, e-mail: borg@pg.gda.pl ). W Pimie PG pojawi siê kolumna powiêcona materia³om wspomnieniowym, ukazuj¹cym ludzi i wydarzenia na naszej Uczelni oraz przyczynki historyczne do jej dziejów. Materia³y redakcyjne
przyjmuje Zespó³ ds. Informacji i Promocji (Gm. G³. skrzyd³o B pok. 205, tel. 347 17 09).
Szanowni Pañstwo,
zwracam siê do wszystkich z serdecznym zaproszeniem do wspó³udzia³u w przygotowaniu obchodów Roku Jubileuszowego Politechniki Gdañskiej i zachêcam do wspó³pracy.
Prof. Janusz Rachoñ
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Roku Jubileuszowego

