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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

Pracownicy, laboratoria,Pracownicy, laboratoria,
wyposażeniewyposażenie

Ważniejsze osiągnięcia Ważniejsze osiągnięcia 
naukowe ostatnich latnaukowe ostatnich lat

Nauczanie: co, kogo i jakNauczanie: co, kogo i jak
            (25 minut)(25 minut)
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

Pracownicy, laboratoria,Pracownicy, laboratoria,
wyposażeniewyposażenie

Ważniejsze osiągnięcia Ważniejsze osiągnięcia 
naukowe ostatnich latnaukowe ostatnich lat

Nauczanie: co, kogo i jakNauczanie: co, kogo i jak
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

  Laboratorium sterowania logicznego, lata 60 - 70Laboratorium sterowania logicznego, lata 60 - 70

1960 – 20041960 – 2004
        (44 lata) (44 lata) 
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

  

1960 – Katedra Automatyki Mechanicznej1960 – Katedra Automatyki Mechanicznej
                                      Kierownik: Henryk J. Leśkiewicz, prof. dr inż..Kierownik: Henryk J. Leśkiewicz, prof. dr inż..  

System pneumatycznych membranowych elementówSystem pneumatycznych membranowych elementów
logicznych MERALOG – współpraca z logicznych MERALOG – współpraca z MERA PnefalMERA Pnefal
Warszawa-FalenicaWarszawa-Falenica
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

  

1970 – Instytut Automatyki Przemysłowej1970 – Instytut Automatyki Przemysłowej
                                      Dyrektor: Henryk J. Leśkiewicz, prof. dr inż.Dyrektor: Henryk J. Leśkiewicz, prof. dr inż.  

Modułowy system manipulatorów ze sterowaniemModułowy system manipulatorów ze sterowaniem
programowalnym – współpraca z programowalnym – współpraca z OBR PTiKM OBR PTiKM 
Warszawa-AninWarszawa-Anin
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

  

1981 – Instytut Automatyki Przemysłowej1981 – Instytut Automatyki Przemysłowej
                                      Dyrektor: ś.p.Wiesław Niewczas, prof. dr hab. inż.Dyrektor: ś.p.Wiesław Niewczas, prof. dr hab. inż.  

Sterowanie pozycyjne napędu pneumatycznego – napęd Sterowanie pozycyjne napędu pneumatycznego – napęd 
pompy dozujacej , współpraca z pompy dozujacej , współpraca z Instytutem PneumatycznychInstytutem Pneumatycznych
  i Hydraulicznych Napędów i Sterowania RWTH Aacheni Hydraulicznych Napędów i Sterowania RWTH Aachen
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

  

1994 – Instytut Automatyki i Robotyki1994 – Instytut Automatyki i Robotyki
                                      Dyrektor: Mariusz Olszewski, dr hab. inż. Dyrektor: Mariusz Olszewski, dr hab. inż.   

Sterowanie pozycyjne napędu pneumatycznego – trójosiowy Sterowanie pozycyjne napędu pneumatycznego – trójosiowy 
manipulator montażowy z napędem pneumatycznymmanipulator montażowy z napędem pneumatycznym
i sterowaniem pozycyjnym, współpraca z firmą i sterowaniem pozycyjnym, współpraca z firmą FESTO-NiemcyFESTO-Niemcy
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

Pracownicy, laboratoria,Pracownicy, laboratoria,
wyposażeniewyposażenie

Ważniejsze osiągnięcia Ważniejsze osiągnięcia 
naukowe ostatnich latnaukowe ostatnich lat

Nauczanie: co, kogo i jakNauczanie: co, kogo i jak
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Pracownicy, Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutulaboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Obecnie:  Obecnie:  4 profesorów4 profesorów
                                    2 adiunktów z habilitacją2 adiunktów z habilitacją
                                11 adiunktów (11 adiunktów (2 habilitacje w przygotowaniu2 habilitacje w przygotowaniu))
                                    3 wykładowców (3 wykładowców (+ 3 zajęcia zlecone+ 3 zajęcia zlecone))
                                    9 asystentów 9 asystentów (8 w wymiarze ½ etatu)(8 w wymiarze ½ etatu)

                                18 doktorantów18 doktorantów
                                    7 pracowników technicznych7 pracowników technicznych
                                    3 pracowników administracyjnych3 pracowników administracyjnych
Dla porównania:Dla porównania: w 1979 –  w 1979 – 98 pracowników98 pracowników
                                                            w 1985 – w 1985 – 81 pracowników81 pracowników
                                                            w 1996 – w 1996 – 48 pracowników48 pracowników
„„Dzień Instytutu”Dzień Instytutu”
       –        – czerwiec 2003czerwiec 2003
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Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  InstytutuPracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Zakład Automatyki i DiagnostykiZakład Automatyki i Diagnostyki
Procesów PrzemysłowychProcesów Przemysłowych
Kierownik: Jerzy Kurek, prof. dr hab. inż. Kierownik: Jerzy Kurek, prof. dr hab. inż. 

Działalność naukowa:Działalność naukowa:  
- teoria sterowania- teoria sterowania
- diagnostyka procesów przemysłowych- diagnostyka procesów przemysłowych
      i układów automatykii układów automatyki
- zastosowanie metod sztucznej inteligencji- zastosowanie metod sztucznej inteligencji
      w automatyce i diagnostycew automatyce i diagnostyce
- projektowanie i aplikacja przemysłowych- projektowanie i aplikacja przemysłowych
      układów automatykiukładów automatyki
- projektowanie i badanie nowych systemów- projektowanie i badanie nowych systemów
    i urządzeń automatykii urządzeń automatyki
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Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  InstytutuPracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Zakład Urządzeń WykonawczychZakład Urządzeń Wykonawczych
Automatyki i RobotykiAutomatyki i Robotyki
Kierownik: Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż.Kierownik: Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż.

Działalność naukowa:Działalność naukowa:  
- konstrukcja i nawigacja robotów mobilnych - konstrukcja i nawigacja robotów mobilnych 
-  identyfikacja i modelowanie obiektówidentyfikacja i modelowanie obiektów
    dynamicznychdynamicznych
-  algorytmy sterowania elementówalgorytmy sterowania elementów
      wykonawczych automatyki i robotykiwykonawczych automatyki i robotyki
-  pneumatyczne, hydrauliczne i elektrycznepneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne
      układy pozycyjne układy pozycyjne 
-  sterowanie w układach dyskretnychsterowanie w układach dyskretnych
-  nowe konstrukcje pneumatycznych i nowe konstrukcje pneumatycznych i 
    hydraulicznych elementów wykonawczychhydraulicznych elementów wykonawczych
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Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  InstytutuPracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Pracownia Mechaniki PłynówPracownia Mechaniki Płynów
Kierownik: Krzysztof  Cieślicki, prof. dr hab. inżKierownik: Krzysztof  Cieślicki, prof. dr hab. inż

Działalność naukowa:Działalność naukowa:  
-  teoretyczno-eksperymentalne badaniateoretyczno-eksperymentalne badania
    przepływów cieczy niutonowskichprzepływów cieczy niutonowskich
    i nieniutonowskich  i nieniutonowskich  
-  przepływy w ośrodkach porowatychprzepływy w ośrodkach porowatych
-  przepływy w sieciach o różnych topologiachprzepływy w sieciach o różnych topologiach
-  fizyczne modelowanie przepływu krwifizyczne modelowanie przepływu krwi
    w głównych tętnicach zasilających mózgowiaw głównych tętnicach zasilających mózgowia
- cząsteczkowa wizualizacja przepływów- cząsteczkowa wizualizacja przepływów
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Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  InstytutuPracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Pracownia DiagnostykiPracownia Diagnostyki
i Automatyzacji Badań Maszyni Automatyzacji Badań Maszyn
Kierownik: Stanisław Kornacki, dr inż. Kierownik: Stanisław Kornacki, dr inż. 

Działalność naukowa:Działalność naukowa:  
-  modelowanie procesów w strukturachmodelowanie procesów w strukturach
    sztucznych sieci neuronowychsztucznych sieci neuronowych
-  diagnostyka wykonawczych elementówdiagnostyka wykonawczych elementów
    automatyki i robotykiautomatyki i robotyki
-  diagnozowanie stanu dynamicznegodiagnozowanie stanu dynamicznego
    procesów i maszyn energetycznychprocesów i maszyn energetycznych
- diagnostyka inteligentnych pozycjonerów- diagnostyka inteligentnych pozycjonerów
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Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  InstytutuPracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Pracownia ModelowaniaPracownia Modelowania
GeometrycznegoGeometrycznego
Kierownik: Barbara Putz, dr hab. inż. Kierownik: Barbara Putz, dr hab. inż. 

Działalność naukowa:Działalność naukowa:  
-  modelowanie geometryczne modelowanie geometryczne 
    i grafika komputerowai grafika komputerowa
-  komputerowe wspomaganie programowaniakomputerowe wspomaganie programowania
    obrabiarek i maszyn przemysłowychobrabiarek i maszyn przemysłowych
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Łącznie: - 16 laboratoriów naukowo-dydaktycznychŁącznie: - 16 laboratoriów naukowo-dydaktycznych
                                - pracownia warsztatowa- pracownia warsztatowa

- 105 stanowisk laboratoryjnych- 105 stanowisk laboratoryjnych

- 120 komputerów- 120 komputerów

- 3 lokalne sieci komputerowe- 3 lokalne sieci komputerowe
Współpraca: FESTO, SIEMENS, HONEYWELL,Współpraca: FESTO, SIEMENS, HONEYWELL,
                                          WESTINGHOUSE, FISHER-ROSEMOUNT ...WESTINGHOUSE, FISHER-ROSEMOUNT ...

-  3 pracownie medialne (z salami3 pracownie medialne (z salami
      wykładowymi)wykładowymi)
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

SStanowisko do badania metod detekcji i identyfikacji uszkodzeń w procesachtanowisko do badania metod detekcji i identyfikacji uszkodzeń w procesach  
prze-prze-    mysłowychmysłowych::  ffizyczny model obiektu diagnozowania umożliwiający symulacjęizyczny model obiektu diagnozowania umożliwiający symulację  
kilkukilkunastu uszkodzeń jest połączony z komputerem przez sterownik SAIA PCD4 i nastu uszkodzeń jest połączony z komputerem przez sterownik SAIA PCD4 i 
regulator regulator wielofunk wielofunk cyjny PSW-8cyjny PSW-8;;  ooprogramowanie do diagnozowania procesów programowanie do diagnozowania procesów   
przemysłowych jestprzemysłowych jest opraco- opraco- waniem własnym Instytutu waniem własnym Instytutu  

Laboratorium Laboratorium 
Systemów Systemów 
Nadzorowania i Nadzorowania i 
Diagnozowania Diagnozowania 
Procesow Procesow 
PrzemysłowychPrzemysłowych

Zakład Zakład 
Automatyki i Automatyki i 
Diagnostyki Diagnostyki 
Procesów Procesów 
PrzemysłowychPrzemysłowych
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Laboratorium Laboratorium 
Skomputeryzowanych Skomputeryzowanych 
Systemów Automatyki Systemów Automatyki 
PrzemysłowejPrzemysłowej

Zakład Automatyki i Zakład Automatyki i 
Diagnostyki Procesów Diagnostyki Procesów 
PrzemysłowychPrzemysłowych

SStanowisko do badania złożonych struktur układów regulacji przemysłowejtanowisko do badania złożonych struktur układów regulacji przemysłowej::  obie- obie- 
ktem sterowania jest elektroniczny model zespołu kocioł-turbina blokuktem sterowania jest elektroniczny model zespołu kocioł-turbina bloku  
energetycznego;energetycznego;  ssterownikami są regulatory AS310 i 320 ASTER, połączone łączem terownikami są regulatory AS310 i 320 ASTER, połączone łączem 
szeregowym z komputerem sterującym, wyposażonym  w system monitorowania szeregowym z komputerem sterującym, wyposażonym  w system monitorowania 
procesuprocesu;; umożliwia badania struktur typu regulacja kaskadowa, regulacja stosunku,  umożliwia badania struktur typu regulacja kaskadowa, regulacja stosunku, 
kaskadowa regulacja stosunku, układy zamknięto-otwarte (np. układ regulacji kaskadowa regulacja stosunku, układy zamknięto-otwarte (np. układ regulacji 
trójimpulsowej poziomu trójimpulsowej poziomu  mie-  mie- szaniny parowo-wodnej w walczaku kotła)szaniny parowo-wodnej w walczaku kotła)  
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Laboratorium Laboratorium 
Sterowania Sterowania 
Pozycyjnego Pozycyjnego 
NapędówNapędów

Zakład Urządzeń Zakład Urządzeń 
Wykonawczych Wykonawczych 
Automatyki i Automatyki i 
RobotykiRobotyki

Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozyjnego na-Stanowisko do badania algorytmów sterowania pozyjnego na-
pędów pneumatycznychpędów pneumatycznych: obiektami sterowania sa napędy beztło-: obiektami sterowania sa napędy beztło-
czyskowe z rozdzielaczami proporcjonalnymi; sterownikami – sys-czyskowe z rozdzielaczami proporcjonalnymi; sterownikami – sys-
temy procesorowe typu DSP-CITpro z procesorami TMS320C35;temy procesorowe typu DSP-CITpro z procesorami TMS320C35;
sterowanie nadrzędne – komputery klasy VECTRAsterowanie nadrzędne – komputery klasy VECTRA
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Laboratorium Laboratorium 
Elementów i Elementów i 
Urządzeń Urządzeń 
HydraulicznychHydraulicznych

Zakład Urządzeń Zakład Urządzeń 
Wykonawczych Wykonawczych 
Automatyki i Automatyki i 
RobotykiRobotyki

Stanowiska do badania elektrohydraulicznych serwomechanizmów położenia z  Stanowiska do badania elektrohydraulicznych serwomechanizmów położenia z  
rozdzielaczami proporcjonalnymirozdzielaczami proporcjonalnymi: badanie właściwości statycznych i dynamicznych : badanie właściwości statycznych i dynamicznych 
elektrohydraulicznego układu pozycyjnego pracującego w technice proporcjonalnejelektrohydraulicznego układu pozycyjnego pracującego w technice proporcjonalnej
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Laboratorium Laboratorium 
Manipulatorów i Manipulatorów i 
RobotówRobotów

Zakład Urządzeń Zakład Urządzeń 
Wykonawczych Wykonawczych 
Automatyki i Automatyki i 
RobotykiRobotyki

Stanowiska do badań użytkowych, właściwości i programowania różnych rozwią- Stanowiska do badań użytkowych, właściwości i programowania różnych rozwią- 
zań maszyn manipulacyjnychzań maszyn manipulacyjnych: krytycznych warunków pracy, parametrów ruchu, : krytycznych warunków pracy, parametrów ruchu, 
dokładności pozycjonowania i odtwarzania trajektorii; badań i rozwoju oprogramowa- dokładności pozycjonowania i odtwarzania trajektorii; badań i rozwoju oprogramowa- 
nia; model elastycznego systemu produkcyjnego z wykorzystaniem programu sterują- nia; model elastycznego systemu produkcyjnego z wykorzystaniem programu sterują- 
cego FESTO cego FESTO Software ToolsSoftware Tools
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Pracownicy,Pracownicy, laboratoria, wyposażenie  Instytutu laboratoria, wyposażenie  Instytutu

  

Laboratorium Laboratorium 
Komputerowego Komputerowego 
Przetwarzania Przetwarzania 
SygnałówSygnałów

Pracowania Pracowania 
Diagnostyki i Diagnostyki i 
Automatyzacji Automatyzacji 
Badań MaszynBadań Maszyn

Stanowiska do badań użytkowania, programowania i zastosowań komputerów w Stanowiska do badań użytkowania, programowania i zastosowań komputerów w 
przetwarzaniu sygnałówprzetwarzaniu sygnałów: : 12 stanowisk – stacji roboczych z komputerami klasy IBM 
PC (procesor Pentium III), konfiguracja zapewnia prowadzącemu możliwość wyboru 
jednego z trzech systemów operacyjnych: Windows NT (wersja 4), DOS (wersja 6.22) 
oraz Linux (wersja 7); stanowisko prowadzącego laboratorium - serwer lokalnej sieci 
laboratoryjnej łączącej 12 stanowisk – stacji roboczych (prędkość transmisji danych 
100 Mb/s)
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

Pracownicy, laboratoria,Pracownicy, laboratoria,
wyposażeniewyposażenie

Ważniejsze osiągnięcia Ważniejsze osiągnięcia 
naukowe ostatnich latnaukowe ostatnich lat

Nauczanie: co, kogo i jakNauczanie: co, kogo i jak
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

  

Postęp w rozwoju metod detekcji i lokalizacjiPostęp w rozwoju metod detekcji i lokalizacji
uszkodzeń w zautomatyzowanych procesach prze-uszkodzeń w zautomatyzowanych procesach prze-
mysłowych mysłowych 
Prowadzący temat: Jan M. Kościelny, prof. dr hab. inż Prowadzący temat: Jan M. Kościelny, prof. dr hab. inż 

Granty Unii Europejskiej:Granty Unii Europejskiej:
1. Integration on Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Method within1. Integration on Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Method within
Framework of Industrial Application, Framework of Industrial Application, Copernicus 1997-1999Copernicus 1997-1999

2. Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial2. Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial
Control Systems, Control Systems,  Damadics 2000 - 2003 Damadics 2000 - 2003  

  3. Advanced Decision Support System for Chemical/Petrochemical Manufacturing3. Advanced Decision Support System for Chemical/Petrochemical Manufacturing
  Processes, Processes, Chem 2001 - 2004 Chem 2001 - 2004 

    Granty KBNGranty KBN, , 8 prac8 prac realizowanych w ramach  realizowanych w ramach CATID PW ...CATID PW ...
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Postęp w rozwoju metod detekcji i loka-Postęp w rozwoju metod detekcji i loka-
lizacji uszkodzeń w zautomatyzowanych lizacji uszkodzeń w zautomatyzowanych 
procesach przemysłowych procesach przemysłowych 
Prowadzący temat: Jan M. KościelnyProwadzący temat: Jan M. Kościelny
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Postęp w rozwoju Postęp w rozwoju 
metod detekcji i loka- metod detekcji i loka- 
lizacji uszkodzeń w lizacji uszkodzeń w 
zautomatyzowanych zautomatyzowanych 
procesach procesach 
przemysłowych przemysłowych 



      Konferencja Integracyjno-Historyczna  APW'04, Warszawa 16 września 2004Konferencja Integracyjno-Historyczna  APW'04, Warszawa 16 września 2004 27

                                                                                                                                                                                                  

Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

  

Rozwiązanie podstawowych problemów sterowania Rozwiązanie podstawowych problemów sterowania 
pozycyjnego pneumatycznego napędu pozycyjnego pneumatycznego napędu 
siłownikowegosiłownikowego
Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, dr hab. inż.  Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, dr hab. inż.  

Współpraca z firmą FESTO-Niemcy:Współpraca z firmą FESTO-Niemcy:
Realizacja łącznie 12 projektów badawczych w latach 1989 – 2001, m.in.:Realizacja łącznie 12 projektów badawczych w latach 1989 – 2001, m.in.:

  

    

Praxisorientierte Uebetragung des modell-linearen Regelverfahrens auf den Praxisorientierte Uebetragung des modell-linearen Regelverfahrens auf den 
Reglerentwurf der Lageregelung elektropneumatischer ServoantriebeReglerentwurf der Lageregelung elektropneumatischer Servoantriebe

Modell-adaptive Lageregulung elektropneumatischer Servoantriebe 

Lastmassenschaetzung bei der Positionierung servopneumatischer Antriebe 

Nichtlineare und adaptive Ansaetze zur Lageregelung servopneumatischer Nichtlineare und adaptive Ansaetze zur Lageregelung servopneumatischer 
AntriebeAntriebe
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Rozwiązanie podstawowych problemów Rozwiązanie podstawowych problemów 
sterowania pozycyjnego sterowania pozycyjnego 
pneumatycznego napędu siłownikowegopneumatycznego napędu siłownikowego
Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, 
dr hab. inż.  dr hab. inż.  
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Rozwiązanie podstawowych problemów Rozwiązanie podstawowych problemów 
sterowania pozycyjnego sterowania pozycyjnego 
pneumatycznego napędu siłownikowegopneumatycznego napędu siłownikowego
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Rozwiązanie podstawowych problemów Rozwiązanie podstawowych problemów 
sterowania pozycyjnego sterowania pozycyjnego 
pneumatycznego napędu siłownikowegopneumatycznego napędu siłownikowego
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

  

Opracowanie szeregu rozwiązań z zakresu Opracowanie szeregu rozwiązań z zakresu 
układów jezdnych, kroczących, sterowaniaukładów jezdnych, kroczących, sterowania
i oprogramowania dla robotyki mobilneji oprogramowania dla robotyki mobilnej
Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, dr hab. inż.  Prowadzący temat: Mariusz Olszewski, dr hab. inż.  

Wprace własne, granty dziekańskie Wydziału Mechatroniki:Wprace własne, granty dziekańskie Wydziału Mechatroniki:
Realizacja łącznie 8 projektów badawczych w latach 1998 – 2004:Realizacja łącznie 8 projektów badawczych w latach 1998 – 2004:

  

    

Platforma badawcza robota jezdnegoPlatforma badawcza robota jezdnego

Minirobot jezdny dla celów inspekcyjnych 

Minirobot kroczący 

Sterowniki procesorowe dla minirobotów mobilnych i kroczącychSterowniki procesorowe dla minirobotów mobilnych i kroczących

Nawigacja ruchu minirobotów mobilnych i kroczących.Nawigacja ruchu minirobotów mobilnych i kroczących.
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Opracowanie szeregu rozwiazań z Opracowanie szeregu rozwiazań z 
zakresu układów jezdnych, kroczących, zakresu układów jezdnych, kroczących, 
sterowania i oprogramowania dla sterowania i oprogramowania dla 
robotyki mobilnejrobotyki mobilnej
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

  

Postęp w algorytmach i oprogramowaniu do Postęp w algorytmach i oprogramowaniu do 
identyfikacji procesów przemysłowych, szczególnie identyfikacji procesów przemysłowych, szczególnie 
obiektów dynamicznychobiektów dynamicznych
Prowadzący temat: Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż.  Prowadzący temat: Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż.  

  

    

Granty KBN, , , praceprace realizowane w ramach  realizowane w ramach CATID PW ...,CATID PW ..., m.in.:

Rozwój i badania nowoczesnych układów pozycjonujących w wielu osiachRozwój i badania nowoczesnych układów pozycjonujących w wielu osiach
z wykorzystaniem sterowanych mikroprocesorowo napędów peumatycznychz wykorzystaniem sterowanych mikroprocesorowo napędów peumatycznych
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Postęp w algorytmach i Postęp w algorytmach i 
oprogramowaniu do identyfikacji oprogramowaniu do identyfikacji 
procesów przemysłowych, procesów przemysłowych, 
szczególnie obiektów dynamicznych szczególnie obiektów dynamicznych 
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

  

  

    

Opracowanie modeli fizycznych przepływu krwi w Opracowanie modeli fizycznych przepływu krwi w 
tętnicach zasilających mózgowiatętnicach zasilających mózgowia
Prowadzący temat: Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż.  Prowadzący temat: Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż.  

Granty KBN:Granty KBN:
Modele fizyczne przepływu krwi w tętnicach Modele fizyczne przepływu krwi w tętnicach 
zasilających mózgowiazasilających mózgowia ze szczególnym 
uwzględnieniem układu podstawno-
kręgowego i typu koła tętniczego mózgu

Współpraca:Współpraca:
Akademia Medyczna w WarszawieAkademia Medyczna w Warszawie
Instytut Mechaniki Górotworu PANInstytut Mechaniki Górotworu PAN
w Krakowiew Krakowie
University of Cambridge, AngliaUniversity of Cambridge, Anglia
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Ważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich latWażniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat

      

Opracowanie modeli fizycznych Opracowanie modeli fizycznych 
przepływu krwi w tętnicach przepływu krwi w tętnicach 
zasilających mózgowiazasilających mózgowia
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Z historii InstytutuZ historii Instytutu

Pracownicy, laboratoria,Pracownicy, laboratoria,
wyposażeniewyposażenie

Ważniejsze osiągnięcia Ważniejsze osiągnięcia 
naukowe ostatnich latnaukowe ostatnich lat

Nauczanie: co, kogo iNauczanie: co, kogo i
jakjak             
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Nauczanie, co, kogo i jakNauczanie, co, kogo i jak

      

Kształcenie podstawowe:Kształcenie podstawowe:
Podstawy AutomatykiPodstawy Automatyki
ElektrotechnikaElektrotechnika
Zasady Użytkowania Komputerów ...Zasady Użytkowania Komputerów ...

Kształcenie specjalistyczneKształcenie specjalistyczne
Specjalność AutomatykaSpecjalność Automatyka
Specjalność Robotyka Specjalność Robotyka 
(ok. 30 dyplomantów rocznie)(ok. 30 dyplomantów rocznie)

Łącznie: Łącznie: 82 przedmioty82 przedmioty
                                                  65 wykładów65 wykładów
                                                  11 ćwiczeń audytoryjnych11 ćwiczeń audytoryjnych
                                                  64 ćwiczenia laboratoryjne64 ćwiczenia laboratoryjne
                                                  19 ćwiczeń projektowych ...19 ćwiczeń projektowych ...
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Nauczanie, co, kogo i jakNauczanie, co, kogo i jak

      

Kształcenie ustawiczneKształcenie ustawiczne
Kursy tygodnioweKursy tygodniowe

Kształcenie Kształcenie 
podyplomowe:podyplomowe:

Studium PodyplomoweStudium Podyplomowe
AutomatykaAutomatyka
Studium dwusemestralneStudium dwusemestralne

Studium PodyplomoweStudium Podyplomowe
Mechatronika Mechatronika w kształceniu w kształceniu 
zawodowymzawodowym
Studium dwusemestralneStudium dwusemestralne
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Nauczanie, co, kogo i jakNauczanie, co, kogo i jak

      

PodręcznikiPodręczniki
    –     – na różnym poziomie kształcenia:na różnym poziomie kształcenia:

Mechatronika Mechatronika 
Mariusz OlszewskiMariusz Olszewski
Wienczysław J. Kościelny i in.Wienczysław J. Kościelny i in.

Fascynujący światFascynujący świat
pneumatykipneumatyki
Mariusz OlszewskiMariusz Olszewski
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Nauczanie, co, kogo i jakNauczanie, co, kogo i jak

      

Studium PodyplomoweStudium Podyplomowe

Master of Business AdministrationMaster of Business Administration
in Engineering Managementin Engineering Management
(we współpracy z firmami i instytucjami z Unii Europejskiej,(we współpracy z firmami i instytucjami z Unii Europejskiej,
studium dwusemestralne)studium dwusemestralne)



      Konferencja Integracyjno-Historyczna  APW'04, Warszawa 16 września 2004Konferencja Integracyjno-Historyczna  APW'04, Warszawa 16 września 2004 42

                                                                                                                                                                                                  

Nauczanie, co, kogo i jakNauczanie, co, kogo i jak
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Dziękuję za uwagę,Dziękuję za uwagę,
zapraszam do odwiedzeniazapraszam do odwiedzenia

  Wydziału i InstytutuWydziału i Instytutu


