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W dniu 26 marca 2008 roku na zebraniu wy-
borczym Kolegium Elektorów prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Kurnik został wybrany na
funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej
w kadencji 2008–2012 (będzie to druga
z rzędu kadencja profesora Kurnika). Nato-
miast w dniu 9 kwietnia 2008 roku na zebra-
niu wyborczym Kolegium Elektorów na funk-
cję Prorektorów Politechniki Warszawskiej
w kadencji 2008–2012 zostali wybrani:
♦ prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

— Prorektor ds. Ogólnych,
♦ prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński — Pro-

rektor ds. Szkoły Nauk Technicznych i Spo-
łecznych w Płocku,

♦ prof. dr hab. Franciszek Krok — Prorek-
tor ds. Studiów,

♦ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik — Pro-
rektor ds. Nauki,

♦ prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
— Prorektor ds. Studenckich.

Na posiedzeniu Senatu w lutym br. na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony mianowano dr. hab. inż. Artura
Jerzego Przelaskowskiego z Instytutu Ra-
dioelektroniki.

Serdecznie gratulujemy!

Doktorat honoris causa
Politechniki Warszawskiej

dla Profesora Franco Giannini z Rzymu

W dniu 26 marca 2008 roku, po zakończeniu
przewidzianych statutem naszej uczelni pro-
cedur, Senat Politechniki Warszawskiej pod-
jął uchwałę o przyznaniu tytułu Doktora Ho-
noris Causa Politechniki Warszawskiej Pro-
fesorowi Franco Gianniniemu z Tor Vergata
University z Rzymu.

Profesora Gianniniego łączy z naszą uczel-
nią i wydziałem ponad 20-letnia współpraca.
Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie
się w dniu 9 czerwca 2008 roku w Małej Auli
Gmachu Głównego Politechniki Warszaw-
skiej.

Wiadomoœci z Rady Wydzia³u
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 18
marca br. tytuł doktora nauk technicznych
otrzymał mgr inż. Przemysław Sołdacki za
pracę pt. Zastosowanie metod płytkiej analizy
tekstu do przetwarzania dokumentów w języ-
ku polskim (promotor — prof. dr hab. inż.
Mieczysław Muraszkiewicz).

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo!

Marzec i kwiecień w tym roku są na naszej uczelni okresem wyborczym. Jesteśmy już po wybo-
rze Rektora i Prorektorów oraz większości dziekanów. Stanowisko dziekana na naszym wydziale
będzie od września piastował profesor Jan Szmidt z IMiO.

Wiodącym tematem w tym numerze Biuletynu są wypowiedzi profesora Józefa Modelskiego oraz
doktora Marka Rusina — laureatów nagrody czasopisma „Świat Telekomunikacji ” — Złote Anteny
2008, w kategorii Człowiek Roku.

Następnie przedstawimy rozmowę z profesorem Bogdanem Majkusiakiem na temat jego udzia-
łu w europejskim programie wymiany studentów ATHENS oraz korespondencję z działajacego od
pół roku na naszym wydziale Studenckiego Koła Naukowego Cybernetyki.

Życzymy Państwu miłego spędzenia majowych świątecznych week-endów!

Redakcja

Profesor Jan Szmidt — w środku, po lewej stronie —
profesor Jerzy Woźnicki, po prawej obecny dziekan
— profesor Bogdan Galwas.

Wiadomoœci z Wydzia³u  

Wyró¿nienia

Dziekanem WEiTI w kadencji 2008–2012 zo-
stał wybrany prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
z Instytutu Mikro- i Optoelektroniki. Prodzie-
kanami zostali:
— prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkie-

wicz (prodziekan ds. nauki i współpracy
międzynarodowej),

— dr inż. Dariusz Turlej (prodziekan ds. na-
uczania),

— dr inż. Roman Szabatin (prodziekan ds.
studenckich).

Dwa wyróżnienia Człowiek Roku 2008
na WEITI

Profesor Józef Modelski
Otrzymałem Złotą Antenę 2008 przede wszyst-
kim za promocję nauki polskiej w świecie —

szczególnie w aspekcie moich dwóch funcji
w IEEE — Institute of Electrical and Electronics
Engineers — czyli wyboru w 2006 roku na pre-
zydenta Microwave Theory and Techniques
Society (MTT-S) w kadencji na 2008 rok oraz
kilka miesięcy później na dyrektora Regionu
8. IEEE na kadencję 2009–2010. Region ten
skupia ponad 60 tysięcy członków w 56 krajach
i we wszystkich stowarzyszeniach. Obejmuje
obszar Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Wybory te traktuję jako wyraz uznania dla
całego polskiego środowiska naukowego, a tak-
że rosnącej rangi Polski na arenie międzynaro-
dowej. Szczególnie miłym, ale dużym zaskocze-
niem był dla mnie wybór na prezydenta MTT-S,
gdyż w prawie 60-letniej historii tego bardzo
prestiżowego towarzystwa po raz drugi na to

stanowisko została wybrana osoba nie będąca
Amerykaninem. W tym roku duży nacisk będzie
kładziony na rozwój nowych form kształcenia
oraz poszerzenie aktywności w najszybciej roz-
wijających się obecnie krajach, jakimi są Chiny
i Indie. W jednym z kolejnych numerów Biule-
tynu chętnie przedstawię bardziej szczegóło-
wo działania dotyczące promocji nauki polskiej
w świecie.

cd. na str. 2
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Wyró¿nienia

Profesor Józef Modelski

cd. ze str. 1

Jeśli chodzi o mój wkład w pracę nad realiza-
cją strategii regulacyjnej telekomunikacji w Pol-
sce — to statuetkę Złotej Anteny przyjmuję jako
szczególne wyróżnienie za lata pracy w Radzie
Telekomunikacji przy Urzędzie Regulacji Tele-
komunikacji i Poczty (w latach 2002–2006). Ra-
dzie tej miałem zaszczyt przewodniczyć przez

dwa lata. W jej skład wchodziło wielu uznanych
parlamentarzystów oraz osoby, będące auto-
rytetami na rynku telekomunikacji i w świecie
akademickim.

Dotychczas wszyscy wyróżniani Złotą Ante-
ną wywodzili się z dużych firm działających na
rynku telekomunikacji. Byli to także ministrowie
i przedstawiciele parlamentu. Tak się złożyło, że
jestem pierwszym laureatem od 8 lat istnienia
tej nagrody, który reprezentuje środowisko aka-
demickie. Mam nadzieję, że różnego typu dzia-
łania łączące ludzi ze świata biznesu, polityki
i nauki będą mogły się rozwijać w naszym kra-
ju z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych
stron. Ideę tę starałem się zacząć realizować
od dawna — m.in. za pośrednictwem Fundacji
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Tech-
nik Multimedialnych, której mam przyjemność
przewodniczyć od początku.

Dr in¿. Marek Rusin
Byłem oczywiście bardzo zaskoczony tym

wyróżnieniem, ponieważ już od prawie 6 lat nie
zajmuję się aktywnie regulacją rynku telekomu-
nikacji i poczty. Wyróżnienie odnosi się zatem
do moich przeszłych działań na stanowisku pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Łączności (la-
ta 1990–2000; w tym kierownika resortu łącz-
ności w rządzie Jana Olszewskiego), wicepre-
zesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji (lata
2000–2002), a także członka Zespołu Negocja-
cyjnego ds. Akcesji RP do Unii Europejskiej,
odpowiedzialnego za negocjacje w zakresie
dwóch obszarów — telekomunikacja oraz
techniki audiowizualne (lata 1999–2001).

W tym okresie byłem współautorem, a póź-
niej realizatorem, licznych strategii rozwoju tele-
komunikacji w Polsce, opracowanych w Mini-
sterstwie Łączności w latach 1990–2000, po-
święconych modernizacji sieci, wprowadzaniu
nowych usług telekomunikacyjnych (jak np.
paging, telefonia komórkowa, trunking, teleko-
munikacja satelitarna itp.), a także rozwojowi
konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego.
W ramach tych strategii dokonana została m.in.
bezprecedensowa transformacja polskiej tele-
komunikacji z elektromechanicznej do cyfrowej.

Towarzyszące tej transformacji szybkie,
wręcz skokowe, zmiany technik transmisji

(w tym np. pojawienie się Internetu!), a także
oczekiwana akcesja Polski do Unii Europejskiej,
wymuszały konieczność nadążającej za tymi
zmianami adaptacji polskiego systemu prawne-
go. Nowe regulacje musiały uwzględniać wy-
magania stawiane zarówno przez nowoczesną
technikę, jak również przez akty normatywne
z zakresu regulacji telekomunikacyjnej wdraża-
ne w tym czasie w państwach Unii Europejskiej.

To właśnie było moim głównym wyzwaniem
w okresie pracy w Ministerstwie Łączności,
skutkującym przyjęciem przez Sejm trzech fun-
damentalnych aktów prawa dotyczących regula-
cji telekomunikacji, a mianowicie: dwóch ustaw
o łączności (1990 i 1995) oraz Prawa Teleko-
munikacyjnego (2000). Przygotowany przeze
mnie autorski projekt Prawa Telekomunikacyj-
nego, wymagający analizy i implementacji zapi-
sów ponad 100 aktów prawnych wydanych w la-
tach 1989–1998 w Unii Europejskiej (łącznie
ok. 1200 stron), przedłożony Sejmowi RP jako
projekt rządowy, uzyskał od Rady Legislacyjnej
Rządu opinię najbardziej spójnego aktu praw-
nego, przedłożonego Radzie w III RP. Opinia ta
do dziś stanowi dla mnie (osoby z wykształce-
niem inżynierskim, a nie prawniczym) przed-
miot szczególnej satysfakcji.

Odczuwam duże zadowolenie, że pomimo
licznych, chyba zbyt częstych jak na oczekiwa-
nia polskiego rynku telekomunikacyjnego,
nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego z 2000
roku, jego podstawowe założenia i konstrukcja
prawna, dotyczące współcześnie rozumianej
regulacji tego rynku, obowiązują do dzisiaj —
także w zmienionym przez ostanie lata otocze-
niu technicznym (konwergencja usług teleko-

Pracownicy WEiTI w mediach

Listy z Powstania Warszawskiego
W dniu 31 marca br. profesor Stefan Lud-
wik Hahn (IT) przekazał Muzeum Powstania
Warszawskiego listy swojej żony. Pani Danu-
ta jeszcze w okresie narzeczeństwa podczas
Powstania Warszawskiego była sanitariusz-
ką na Czerniakowie, podczas gdy jej przyszły
mąż walczył w powstańczej Służbie Łączno-
ści w Śródmieściu. Listy to sześć małych po-
żółkłych karteczek ze stęplami harcerskiej
cenzury. Przesyłki te są bardzo cenne, bo nie
tylko zostay wysłane, ale także dostarczone
adresatom w czasie Powstania. W uroczys-
tości, która odbyła się 31 marca br. w Sali Se-
natu PW, wziął udział rektor PW profesor
Włodzimierz Kurnik oraz Jan Ołdakowski —
dyrektor Muzeum Powstania Warszawskie-
go i zaproszeni goście oraz przedstawiciele
mediów.

Krótki artykuł na ten temat pojawił się
w „Gazecie Wyborczej — Stołeczna” w dniu
1 kwietnia 2008 roku.

Dziewczyny na Politechniki
W dniu 10 kwietnia br. w Małej Auli Politech-
niki Warszawskiej odbyło się spotkanie z kan-
dydatkami na naszą uczelnię. Sala wypeł-
niona była po brzegi. Po spotkaniu około 40
dziewcząt udało się na zwiedzanie naszego
wydziału i wybranych laboratoriów. Krótka
rozmowa z Panią dziekan ds. nauczania Ma-
rzeną Kryszkiewicz oraz m.in. migawki z na-
szych wydziałowych laboratoriów zostały po-
kazane tego dnia wieczorem w Wiadomoś-
ciach TVP 1 o godzinie 19:30 w materiale na
temat ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na
Politechniki.

W tygodniku „ Angora” nr 12 (927) z dnia
23 marca 2008 roku ukazała się informacja
o zbiorze wierszy pod tytułem Może jeż łże
jeżom, z których każdy zawiera palindrom
autorstwa profesora Tadeusza Morawskiego
(IRE). Więcej szczegółów na stronie:

www.palindromy.pl

Zaproszenia

Zapraszamy na wyk³ad dla licealistów
W dniu 29 maja (czwartek) od 15:30 do 17:00
w sali 133 na pierwszym piętrze Gmachu
Elektroniki odbędzie się wykład profesora Ry-
szarda Jachowicza (ISE) dla uczniów liceów
pt. Czy krzem może latać — czyli o mikro-
systemach, które myślą czują i pracują.

Serdecznie zapraszamy!

Z£OTE ANTENY CZASOPISMA „ŒWIAT TELEKOMUNIKACJI”



Zaproszenia

Zaproszenie do wspó³pracy
z Singapurem

W lutym br. odbyło się w Sali Rady WEiTI
spotkanie z profesorem Wiesławem L. No-
wiński dyrektorem laboratorium badawczego
Biomedical Imaging Lab (BIL) z Biomedical
Science Institutes, działającego w ramach
Agencji Rządowej Singapuru do spraw nauki
A*STAR. BIL — Laboratorium Obrazowania
Medycznego jest ściśle powiązane z przemys-
łem. W trakcie spotkania, w którym uczestni-
czyło ok. 100 osób, prezentowana była jego
działalność. Profesor Wiesław L. Nowiński
omawiał projekt cyfrowej mapy mózgu. Roz-
mawiano także o możliwości współpracy na-
ukowej oraz o ofercie studiów trzeciego stop-
nia dla polskich studentów i „postdokach” dla
młodych pracowników naukowych.

Więcej szczegółów na stronie:
www.a-star.edu.sg

Seminarium QoSim’2008
na konferencji SIMUTools

Marsylia, 3 marca 2008 roku
Wracamy do tematu Warsztatów QoSim’2008,
zasygnalizowanego w poprzednim numerze
Biuletynu WEiTI.

QoSim były wynikiem udziału zespołu
z Instytutu Telekomunikacji w projekcie 6. PR
EuQoS — End-to-end Quality of Service Sup-
port over Heterogeneous Networks. W pro-
jekcie tym, IT był liderem grupy badawczej
odpowiedzialnej za opracowanie narzędzi sy-
mulacyjnych i przeprowadzenie badań efek-
tywności systemu zaprojektowanego w ra-
mach projektu.

Na QoSim zgłoszono 25 artykułów, spo-
śród których 12 zostało zaakceptowanych do
wygłoszenia (i zamieszczenia w bazie da-
nych ACM Digital Library). Zaproszonym
ekspertem był profesor Benjamin Melamed
z Rutgers University and Rutgers Business
School (Newark and New Brunswick, US),
który wygłosił wykład poświęcony zagadnie-
niom tzw. symulacji hybrydowej: Hybrid Sto-
chastic Fluid Simulation: Modeling, Imple-
mentation and IPA. Profesor Melamed od-
wiedził Instytut Telekomunikacji w czerwcu
2007 roku.

Warsztaty udały się i dr inż. Halina Tara-
siuk została zaproszona do ponownego zor-
ganizowania QoSim w 2009 roku.

Więcej informacji o Warsztatach QoSim
można znaleźć na stronie www.qosim.org,
zaś o o samej Konferencji SIMUTools i to-
warzyszących jej imprezach na stronie
www.simutools.org.
Kontakt: dr inż. Halina Tarasiuk,

halina@tele.pw.edu.pl
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Wyró¿nienia
munikacyjnych) i prawnym (dyrektywy „nowego
podejścia”).

Z Instytutem Radioelektroniki jestem zwią-
zany „od zawsze”, czyli od 44 lat, kiedy jeszcze
jako dyplomant „terminowałem” prowadząc
ćwiczenia z Telewizji. Tutaj obroniłem pracę dy-
plomową (1965) i rozprawę doktorską (1976).
Pracy w Instytucie nie przerwałem (choć ogra-
niczyłem oczywiście jej zakres) podczas 12 lat
działalności w naczelnych organach państwa.
Z tego właśnie okresu datuje się — jak widać
po skutkach — bardzo owocna moja współpra-
ca z profesorem Józefem Modelskim — oso-
bą współwyróżnioną tytułem Człowieka Roku
2008.

Dzięki bliskiej, osobistej znajomości z Profe-
sorem, mogłem podczas licznych dyskusji —
nieskrępowanych oficjalnym protokołem uzgod-
nień, konsultować z nim w trybie roboczym
konsekwencje proponowanych rozwiązań legi-
slacyjnych, widziane nie z pozycji decydenta
lecz uznanego przedstawiciela świata polskiej
nauki. Należne swe miejsce w zapisach współ-
czesnych regulacji telekomunikacyjnych znala-
zły także liczne propozycje i inicjatywy, propo-

nowane przez profesora Modelskiego podczas
prowadzonych w tym trybie konsultacji. Są one
osobistym jego wkładem w merytoryczne zapi-
sy tych regulacji, co znalazło swój wyraz w uza-
sadnieniu przyznania wyróżnienia.

Jako symboliczny wręcz można uznać fakt,
że gdy w 2002 roku kończyłem swoją aktyw-
ność regulacyjną, to właśnie profesor Modelski
(jako Przewodniczący Rady Telekomunikacji
przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty) kontynuował wdrażanie do praktyki
wypracowanych wspólnie rozwiązań.

Oznacza to, że tegoroczne dwie, równorzęd-
ne Złote Anteny Świata Telekomunikacji w kate-
gorii Człowiek Roku 2008, przyznane profeso-
rowi Modelskiemu i mnie, są — jak się wydaje
— symbolicznym uznaniem dla tej, nie często
niestety współcześnie spotykanej, efektywnej
symbiozy teorii z praktyką, a w tym przypadku
nauki i regulacji jednego z najbardziej współ-
cześnie znaczących sektorów gospodarki naro-
dowej. Podkreślona i doceniona została także
rola Instytutu Radioelektroniki PW jako zaple-
cza merytorycznego polskiego regulatora tele-
komunikacyjnego.

Wywiad miesi¹ca 
ka kwantowa, wykorzystująca falowe właściwo-
ści elektronu i wynikające z nich efekty fizyczne
lub też elektronika pojedynczego elektronu, wy-
korzystująca zjawiska jednoelektronowe w złą-
czach tunelowych.

Celem przedmiotu jest przekazanie przede
wszystkim podstaw fizycznych i języka opisu,
stąd duża zawartość mechaniki kwantowej,
oraz przedstawienie podstawowych koncepcji

przyrządowych. Moim założeniem było to, aby
przedmiot był otwarty zarówno dla studentów
z głębokimi podstawami fizycznymi, jak i stu-
dentów o słabszym przygotowaniu. Dla rozluź-
nienia, w programie była też wizyta w laborato-
rium technologicznym IMiO, gdzie studenci
mieli okazję (w większości po raz pierwszy) zo-
baczyć jak wytwarzane są mikro- i nanoelektro-
niczne struktury półprzewodnikowe.

Ciąg dalszy rozmowy ukaże się w kolejnym
numerze Biuletynu WEiTI.

Rozmowa z profesorem
Bogdanem Majkusiakiem

Program międzynarodowej wymiany stu-
dentów ATHENS odbywa się na Politechni-
ce Warszawskiej już od dwóch lat. W ciągu
jednego tygodnia w listopadzie i w marcu
studenci z uczelni europejskich z ponad 10
krajów podróżują, żeby zaliczyć wybrany

przez siebie przedmiot i zwiedzić miasto,
w którym znajduje się uczelnia. Na początku
przyjeżdżało do nas około 20 studentów za-
granicznych, zaś w bieżącym roku akade-
mickim liczba ta zwiększyła się dwukrotnie.
Mimo że ATHENS jest programem ogólno-
uczelnianym uczestniczy w nim tylko nasz
wydział.

– Już po raz drugi został Pan wykładowcą
ATHENS. Jaki przedmiot Pan prowadził?
Fundamentals of Nanoelectronics czyli Pod-

stawy Nanoelektroniki. Tytuł wydaje się zrozu-
miały, poniekąd standardowy, ale pod warun-
kiem, że wiemy czym jest nanoelektronika
i czym na przykład różni się ona od mikroelek-
troniki, bo zapewne dla wielu osób nanoelek-
tronika to taka mikroelektronika, tylko na sku-
tek miniaturyzacji realizowana przez przyrządy
o rozmiarach w skali nanometrów. Jest to jed-
nak zaledwie część prawdy, bo podstawowym
wyróżnikiem nanoelektroniki jest wykorzystanie
zjawisk kwantowo-mechanicznych, charakte-
rystycznych dla tej skali rozmiarów. A to jest już
różnica jakościowa. Może to więc być elektroni-

ATHENS PO RAZ CZWARTY NA WEiTI
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Sukces m³odych autorów
na Krajowej Konferencji

Radiokomunikacji, Radiofonii
i Telewizji — KKRRiT 2008

Wrocław 11–13 kwietnia br.

Podobnie jak w ubiegłych latach Fundacja
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Tech-
nik Multimedialnych zorganizowała konkurs
dla młodych autorów prezentujących swoje
prace w trakcie Konferencji KKRRiT 2008. Do
tegorocznego konkursu zgłoszono 33 refera-
ty: 11 z Politechniki Warszawskiej, 7 z Poli-
techniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Wro-
cławskiej, 4 z Politechniki Gdańskiej oraz po
jednym referacie z Politechniki Białostockiej,
Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii
Technicznej i Instytutu Łączności. Przy tak
dużej konkurencji reprezentanci Instytutu Ra-
dioelektroniki WEiTI odnieśli olbrzymi sukces
zdobywając dwie nagrody i jedno z trzech
wyróżnień.

Nagrody otrzymali:
I Jan Kosiński (student z Pracowni Miernic-

twa Radiokomunikacyjnego, opiekun — dr
inż. Jerzy Kołakowski) za referat Realiza-
cja układów sterujących w ultraszerokopas-
mowym systemie lokalizacyjnym;

II Paweł Bajurko (doktorant z Pracowni
Techniki Antenowej i Satelitarnej, opiekun
— dr hab. inż. Eugeniusz Jaszczyszyn) za
referat Antena planarna z kołową szczeliną.
Wyróżnienie otrzymał Adam Lewandow-

ski (student z Pracowni Miernictwa Radioko-
munikacyjnego, opiekun — dr inż. Jerzy Koła-
kowski) za referat Realizacja układów części
analogowej ultraszerokopasmowego systemu
lokalizacyjnego.

Podsumowanie konkursu i wręczenie dy-
plomów odbyło się w trakcie sesji zamykają-
cej KKRRiT 2008.

Serdecznie gratulujmy laureatom
oraz ich opiekunom!

Wszystkie Biuletyny WEiTI są dostępne na stronie internetowej: www.elka.pw.edu.pl
Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy z Redakcją

przy tworzeniu kolejnych numerów!
Biuletyn Wydziału EiTI redaguje mgr Dorota Myko, specjalista ds. informacji na naszym Wydziale.

Kontakt: pok. 114B,1 piętro; tel. 0-22 234-70-81; e-mail: D.Myko@elka.pw.edu.pl

Z ¿ycia studentów 
Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki działa
już prawie pół roku przy Zespole Aparatury Bio-
cybernetycznej w Instytucie Systemów Elek-
tronicznych pod opieką profesora Antoniego
Grzanki. Inicjatorem koła jest Tomasz Cedro
— student 9 semestru na kierunku Elektronika
i Inżynieria Komputerowa.

Skupiamy w swoich szeregach entuzjastów
nauki i techniki, którzy chcieliby wykorzystywać
swoją wiedzę w celu praktycznego rozwiązywa-
nia interdyscyplinarnych problemów. W szcze-
gólności chodzi tu o takie dziedziny jak biocy-
bernetyka oraz techniki przetwarzania informa-
cji na styku relacji „człowiek–maszyna”. Już od
pół roku na spotkaniach naszego koła pojawia-
ją się nowe ciekawe pomysły, a kilka z nich
skrystalizowało się nawet w postaci konkret-
nych projektów.

Jesteśmy otwarci na wyzwania, szczególnie
te nowatorskie, łączące wiele dziedzin nauki,
ale i bliskie praktycznej realizacji. Takim projek-
tem jest Stymulator Prądowy Narządu Słuchu,
tworzony pod czujnym okiem magistra Wojcie-
cha Zaworskiego przez Marcina Maciejewskie-
go i Macieja Grelę na potrzeby Szpitala Klinicz-
nego w Łodzi.

Prototyp tego urządzenia będzie wykorzysty-
wany w nowej metodzie leczenia schorzenia
słuchu, w której środki farmakologiczne wydają
się być nieskuteczne.

Drugim urządzeniem, które może przynieść
rewolucję — nie tylko w medycynie, ale również
w zakresie interakcji ludzi z maszynami — jest
Brain Computer Interface (nad którym już To-
masz Cedro rozpoczął pracę). Samo hasło BCI,
czy Neural-Interface, znane do niedawna jedy-
nie z powieści science-fiction, spotykane jest
obecnie coraz częściej. Doniesienia o sukce-
sach w dziedzinie sterowania „siłą myśli” po-
zwalają zastanawiać się nad praktyczną reali-
zacją tego typu rozwiązań.

Kolejnym dużym projektem naszego koła
jest Inteligentny Dom, w którym techniki prze-
twarzania informacji mają za zadanie ułatwić
codzienne życie. W chwili obecnej Agnieszka
Małkiewicz oraz Mikołaj Podbielski prowadzą
prace nad metodami identyfikacji (biometria
oraz RFID — Radio Frequency Identification,

czyli metoda identyfikacji z wykorzystaniem fal
radiowych znana chociażby z piszczących bra-
mek w sklepach), a Iwo Perkowski opracowuje
system utrzymujący zadany mikroklimat w po-
mieszczeniach dla osób skłonnych do alergii.

Przemysław Nestoruk rozpoznaje systemy
obecnie implementowane w inteligentnym bu-
downictwie, a w szczególności będące zasto-
sowaniem logiki rozmytej. Pracujemy także
nad metodami transmisji informacji przez sieć
energetyczną oraz sposobami integracji czę-
sto niezgodnych ze sobą systemów. W dalszej
perspektywie planujemy zająć się systemem
monitoringu.

Dla studentów szczególnie zainteresowa-
nych sieciami teleinformatycznymi oraz ich
bezpieczeństwem przygotowujemy projekt
HackBox — Autonomiczne Urządzenie Prze-
znaczone do Audytu Bezpieczeństwa Sieci
(bez)Przewodowych. Jeśli znajdzie się odpo-
wiednia liczba chętnych do wzięcia udziału
w proponowanym eksperymencie (przy wspar-
ciu merytorycznym doktora Wojciecha Zabołot-
nego), być może uda się nam stworzyć pierwszy
w Polsce system Ogólnodostępnej Bezprzewo-
dowej Sieci Kratowej.

Zajmujemy się również czystą elektroniką:
uczymy się programować mikrokontrolery ARM
i AVR, poznajemy darmowy system czasu rze-
czywistego FreeRTOS oraz planujemy stwo-
rzyć własny bootloader do programowania
urządzeń przez port USB. Zdobytą w ten spo-
sób wiedzę członkowie koła mogą sprawdzić
w naszym dydaktycznym projekcie Frezarki
CNC, prowadzonym przez Marcina Maciejew-
skiego oraz Filipa Matuszewskiego. Inne pro-
jekty mikroprocesorowe to Krzemowy Synteza-
tor Mowy Wojciecha Góreckiego oraz Miernik
Prędkości Wylotowej Pocisku Łukasza Kola-
szewskiego.

W naszym kole wcielamy w życie zasadę na-
uki i rozwoju przez praktykę. Koło Naukowe Cy-
bernetyki jest otwarte dla osób zafascynowa-
nych różnymi dziedzinami wiedzy, ale także dla
wszystkich, którzy po prostu chcieliby nauczyć
się czegoś nowego budując urządzenia. Po-
trzebujemy zarówno rąk do pracy, jak i cennych
pomysłów.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!
Szczegóły na stronie:

http://cyber.ise.pw.edu.pl

STUDENCKIE KO£O NAUKOWE CYBERNETYKI
NA WYDZIALE EiTI

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Malkiewicz, Marcin
Maciejewski, Tomasz Cedro (zarząd koła) oraz Łu-
kasz Kasztelan


