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Bibliografia (adnotowana) prao doktorskich i habilitacyj
nych została opracowana w oparoiu o dokumentację prac doktorskioh i habilitacyjnych, prowadzoną prssez Oddział Informacji
Naukowej Biblioteki Głównej.
"Bibliografia" zawiera informaoje dotyozące stopni naukowyoh doktora i docenta, nadanyoh przez poszczególne Wydziały
Politeohniki Warszawskiej w roku 1984.
"Bibliografia" zawiera tylko te pozycje, w których prze
wody doktorskie lub habilitaoyjne, związane z nadaniem stop
nia, zoatały definitywnie zakończone do dnia 31 grudnia 1984 r.
i ujęte w ewidencji Działu Nauki Politechniki Warszawskiej.
Poszczególne pozycje "Bibliografii" zawierają następująoe
informacje* imię i nazwisko autora, tytuł rozprawy, liozbę
stron oraz nazwę wydziału, który nadał stopień.
Ponadto przy rozprawaoh doktorskich podano tytuł naukowy
oraz imię i nazwisko promotora; pozycje dotyctące rozpraw ha
bilitacyjnych oznaczone zostały gwiazdką - obok numeru kolej
nego.
Przy rozprawaoh habilitacyjnych podano, po tytule, opis
bibliograficzny publikacji poprzedzony skrótem "Publ.":
Przy każdej pozyoji została umieszczona krótka adnotacja
treśoiowa, opraoowana na podstawie kompletu materiałów dotyczącyoh poszczególnych rozpraw.
Wydawnictwo zaopatrzone zostało w indeksy autorów rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych oraz indeks samodzielnych pra
cowników nauki będących promotorami.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I . B i e ń k u ń s k a
Magdalena : Wpływ akustyki na
rozwiązania architektoniczne wnętrz na przykładzie gmaohu
Teatru i Filharmonii w Lublinie. 303 a.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Miszozak
Wykazano zależności między wymaganiami wynikająoymi z po
trzeb architektury i akustyki oraz wpływ na kształtowanie form
i użycie materiałów dla wykańczania wnętrz, celem uzyskania
optymalnyoh efektów. Przedstawiono wpływ zagadnień akustyoznyoh. na formowanie wnętrz sal konoertowyoh w perspektywie
historycznej. Zanalizowano rozwiązania architektoniczne wnętrz,
realizowanego obeonie gmaohu Teatru i Filharmonii w Lublinie.
Wykazano wzajemne oddziaływanie problemów architektury i aku
styki i dowiedziono, że świadomość zagadnień akustycznych
wpłynęła na wyraz przestrzenny bryły, wnętrz i poszczególnych
detali architektonicznych.
^2. B z z
Al Din Mohamed Ali: Rozwój budownictwa miesz
kaniowego w Kuwejcie na tle struktury przestrzennej miasta i
zasobów materiałów budowlanyoh. Pub!.: Pr. nauk PW. Budowniotwo 1982, z. 77, 142 s.
Przedstawiono rys historyozny rozwoju arohitektury w Ku
wejcie, poozynająo od rozpoczęcia intensywnej eksploatacji
złóż ropy naftowej aż po dzień dzisiejszy.
Omówiono problemy budownictwa w obliczu uwarunkowań klima
tycznych, jak również materiały budowlane na tle problemów
rynku i zasobów naturalnych. Omówiono stan przemysłu materia
łów budowlanych, możliwości jego rozwoju, modernizacji, poszu
kiwania oszczędności. Przedstawiono najnowsze trendy w budow
nictwie ze szczegółowym uwzględnieniem budownictwa mieszkanio
wego.
Podano model symulacyjny dla określenia potrzeb mieszka
niowych w okresie od 1975-2000.
3.
J a ś k i e w i c z - M a c e k
Maria Julita: Warun
ki optymalnego widzenia form pomnikowych usytuowanych w zabu
dowie miejskiej na przykładaoh pomników europejskich powsta
łych w okresie od renesansu do pierwszej połowy XX wieku.
264 s .

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Anna Czapska
Omówiono problem właściwego usytuowania rzeźby pomnikowej
w krajobrazie miejskim. Stwierdzono, iż najistotniejszym czyn-
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architektonicznym jest wielkość i charakter przestrzeni ota
czającej pomnik. Przedstawiono warunki umożliwiające ogląda
nie rzeźby z miejsc wcześniej przewidzianych. Poddano szcze
gólnej analizie szereg wybitnych historycznych pomników euro
pejskich.
4.
K o ł a k o w s k i
pozycji urbanistycznej. 173 s.

Edward:

Zagadnienie barwy w kom

Promotor* prof. zw. dr Kazimierz Wejchert
Omówiono problemy kształtowania przestrzeni barwnej w ska
li planu ogólnego, zespołu urbanistycznego i architektoniczne
go, w kontekście zagadnień wizualnych i estetycznych. Przed
stawiono studia nad ogólnym stanem wiedzy i wyniki badań rela
cji wizualnego oddziaływania barw na płaszczyźnie i na mode
lach przestrzennych oraz metody analiz środowiska naturalnego
i kulturowego. Przedstawiono propozycje projektowe, będące syn
tezą obserwacji przestrzeni rzeczywistej i próbą wyrażenia
niektórych tendencji kształtowania przestrzeni barwnej w róż
nych skalach z uwzględnieniem funkcji i czasu. Omówiono pro
blemy dotyczące procesu projektowania i realizacji, w tym
udziału jednostki, porządkowanie kompozyoji barwnej, informa
cje o barwach materiałów budowlanych oraz zagadnienia patyno
wania się budynków i zespołów urbanistycznych.
5.
L e ś n i a k
Januszs Efektywne zastosowanie metod
rozmieszczenia funkcji użytkowych za pomocą maszyny cyfrowej
na etapie koncepcyjnym projektowania architektonicznego. 214s.
Promotors prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pałaszewski
Dokonano analizy przydatności heurystycznych metod kompu
terowych do rozmieszczania funkcji użytkowych w budynkach na
etapie koncepcyjnym projektowania architektonicznego głównie
w oparciu o metody COEELAP i CRAPT. Badaniom poddano zakres
możliwości uwzględnienia w rozmieszczeniach wybranych elemen
tów morfologicznych jak: powiązania między funkcjami użytkowy
mi, powierzchnie funkcji i ich kształty oraz całego rozmie
szczenia, komunikacja pozioma i pionowa oraz trójwymiarowość.
Wykazano, iż z rozpatrywanych metod najbardziej efektywnymi są
iteracyjne metody punktowe, które mogą mieć zastosowanie do
tworzenia diagramów powiązań oraz w pewnych przypadkach do
rozmieszozanla trójwymiarowego.
6.
M i o d u s zews k a - W y s o c k a
Maria:
Kształtowanie form architektonicznych jako wynik wykorzystywa
nia naturalnych źródeł energii, 135 s*
Promotor: doc. dr Wacław Parczewski
Przedstawiono badania i analizy obiektów krajowych i za
granicznych, w których zostały użyte pasywne i aktywne systemy
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Wyaiki badań i analiz umożliwiły wykrycie prawidłowości wy
stępujących w obiektach architektonicznych, w których zastoso
wano rożne systemy. Ujawnione prawidłowości pozwoliły określić
wpływ stosowanych urządzeń na kształtowanie formy architekto
nicznej oraz sformułować szczegółowe wnioski istotne w prakty
ce projektowej.
7.
N o w i c k i
Jacek: Pasmo Ursynów-Natolin. Proble
my projektowania dzielnic mieszkaniowych. Publ.j Zesz. Nauk.
P. Łódź. nr J13, Rozprawy nauk. 1978 nr 10, 32 s.
Przedstawiono doświadczenia projektowe, któryoh rezultatem
jest realizowany zespół 03iedli Natolin. Postawiono tezę o
strukturalnym podziale miasta na jednostki, analizę ich wiel
kości i cechy. Zawarto tezy dotycząoe wzajemnych zależności
pracy urbanisty i architekta i zaproponowano zasady organiza
cji procesu projektowania dużyoh zespołów mieszkaniowych.
8.
P a r c ze. w s k i
Jacek: Współczesne układy funk
cjonalno-przestrzenne niskiej zabudowy mieszkaniowej o zróż
nicowanym przekroju poprzecznym. T. 1: 90 s.j T. 2: il.
Promotor! doc. dr Jerzy Androsiuk
Przedstawiono zagadnienia związane z układami funkcjonal
no-przestrzennymi niskiej zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowa
nym przekroju poprzecznym. Podstawową tezą jest przekonanie
o szczególnej wartości tej formy zabudowy dla tworzenia zespo
łów odpowiadających skali ludzkiej, organicznie związanych z
naturalnym środowiskiem, stwarzających korzystne warunki za
wiązywania się więzi sąsiedzkiej jako istotnego elementu wy
chowania społecznego.
Omówiono klasyfikację różnych form zabudowy, klasyfikację
form zabudowy tarasowej, szczegółowe'analizy wykorzystania
strefy zewnętrznej mieszkania w powiązaniu z jego strefą we
wnętrzną, analizy dotyczące ograniczeń w zakresie rozwiązań
technicznych jak i ograniczeń energetycznych.
9.P a w ł o w s k i
Jan: Kryteria stosowania konstruk
cji z drewna klejonego w budownictwie użyteczności publicznej.
82 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Adam Zbigniew Pawłowski
Określono podstawowe kryteria stosowania konstrukcji z
drewna klejonego w budownictwie użyteozności publicznej w wa
runkach polskich, a także naukowe udokumentowanie przydatno
ści tego materiału dla różnych funkcji budownictwa.
Przedstawiono
- analizę drewna klejonego jako tworzywa konstrukcyjnego,
- analizę i ocenę krajowych i zagranicznych rozwiązań o kon
strukcji z drewna klejonego,
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dwuspadowego odwróoonego oraz jego nowych zastosowań,
- próbę oceny wybranych kryteriów.
Omówiono 66 krajowyoh i zagranioznyoh przykładów realiza
cji z drewna klejonego podzielonych, na 9 grup wg typów kon
strukcji oraz zestawienie wyników badań, własnych.
*10. P u t k o w s k a
Jolanta: Mieszczańska zabudowa
Miasta Starej Warszawy w XVII wieku. Publ.s Kwart. Arohit.
i Urban. 1983 H. 28 nr 3 s. 195-204, nr 4, s. 263-340.
Omówiono czynniki miastotwórcze powodujące znaczny rozwój
miasta po przejęoiu przez Warszawę funkcji stolicy. Ustalona
została wówczas zabudowa działek o gmachu przednim nieprze
jezdnym, o podwórza za nim i gmaohu tylnym gospodarczym z prze
jezdną sienią od tylnej ulicy. Na poozątku siedemnastego stu
lecia przyjęte zostały przez mieszczan warszawskich typowe dla
miast wielkich środkowej Europy programy domów mieszkalnych
wraz ze schematami rozplanowania, w wersjach najbardziej nowa
torskich, będących ważnym etapem w ewolucyjnym rozwoju kamienioy. Ustalone zostały maksymalne gabaryty gmachów przednich.
Kształt i obraz tego miast o specyficznym charakterze powstał
jako rezultat wprowadzonyoh wówczas układów przestrzennych do
mów z tzw. latarnią i nowyoh elewacji, tworzących przez zesta
wienie unikalne pierzeje.
11.S t a w i c k i
Henryk:
Metoda rekonstrukcji
krajobrazu pola bitwy dla wyznaczania strefy ochrony konserwa
torskiej w planie zagospodarowania przestrzennego na przykła
dzie Racławic. 94 s. + il.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jan Modest

Łobocki

Przedstawiono konstrukcję i ekspozycję własnej metody wy
znaczania stref i rekonstrukcji krajobrazu pól bitewnych. Za
stosowanie metody przedstawiono na przykładzie pola bitwy pod
Racławicami. Omówiono ścisłą integrację twórozego warsztatu
urbanistycznego z badaniami i rekonstrukcją historycznych pól
bitewnych w oparciu o klasyozne analizy systemowe, jako nową
i najwłaściwszą metodę uzyskania pozytywnych wyników w kształ
towaniu stref ochrony konserwatorskiej dla społeczno-gospodarczyoh potrzeb użytkownika terenu, zwłaszcza w sytuacjach kon
fliktowych.
Przedstawiono także algorytm zintegrowanej procedury ba
dawczej i planistyoznej.
12.
S t r e b e y k o
Krzysztof: Historyczno-przestrzenna interpretacja wczesnyoh faz rozwoju urbanistyki japońskiej.
T. 1: 223 s.; T. 2: 179 s.
Promotor: doc. dr hab. Teresa Zarębska
Przedstawiono poozątki urbanizowania Wysp Japońskich do
VIII w. włącznie. Omówiono zjawiska urbanizowania krajów są-
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ówozesną Japonię. W układzie chronologicznym wydzielono waż
niejsze zagadnienia, jak lokalna tradycja budowlano-osadnicza,
ośrodki stołeczne z zespołami pałacowymi, miasta prowincjonal
ne itp. Badaną problematykę przedstawiono w wielu aspektaoh
poznania jak uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, poziom
teohnologiozny, ewolucja struktury społecznej, sytuaoja polityozno-gospodarcza Japonii itp.
Dołączono szozegółowe przypisy, aneksy, tabele chronolo
giczne i zestawienia oraz ilustracje (117 fotografii).
13.
W o l s k i
Jacek Józeft Rola rzeki w kształtowaniu
pejzażu miejskiego Rzymu od połowy XV do XVII wieku. 600 s.
Promotor: prof. zw. dr Piotr Biegański
Omówiono zjawiska zachodzące w najbardziej charakterystycz
nym okresie rozwoju Rzymu (I poł. XV w. do XVII w. ). Przedsta
wiono strofowanie brzegów nadtybrzańskich i przylegająoyoh do
nich historycznych obszarów miasta, podkreślając konieozność
równolegle prowadzonej analizy istniejąoej arohitektury i śro
dowiska naturalnego, w którym aspekt "wody” (i wszelkioh cie
ków na tym obszarze; stanowić winien element pierwszorzędnej
wartości.
Udowodniono, że znaczenie "wody" w Rzymie i wykorzystanie
tego aspektu jest jedną z przesłanek dla rewaloryzaoji kraj
obrazowej i urbanistycznej oentrum historycznego.
14.
W r o n a
Stefan K.: Metody uozestnictwa w projek
towaniu w architekturze i urbanistyce. Publ.i Pr. nauk. FWarsz.
Bud. 1980 nr 69» 110 s.
Pr.zedatawiono organizację projektowania architektonicznego
i urbanistycznego, w aspekcie nieprofesjonalnych uozestników
tego projektowania (głównie użytkowników przedmiotu projekto
wania), ich roli i metod udziału.
Zawarto ogólną charakterystykę idei uczestniotwa nieprofe
sjonalnego oraz przegląd koncepcji teoretyoznyoh i przykładów
zastosowań, praktyoznyoh w tym zakresie.
Zaproponowano systemową koncepcję metodologicznego uczest
nictwa w projektowaniu, ze szczególnym podkreśleniem gry symu
lacyjnej jako narzędzia wspomagającego. Możliwość wykorzysta
nia tej koncepcji w praktyce projektowej została ukazana na
przykładzie Centrum Woli w Warszawie.
15.
W r z o s e k
Roman i Ograniczenia w procesie modernizaoji staryoh zasobów mieszkańiowyoh na przykładzie zespołu
staromiejskiego w Grudziądzu. 225 a.
Promotor: doc. dr hab. Jan M. Chmielewski
Od wielu lat obserwować można w Polsoe postępujące znisz
czenie, jakiemu ulegają stare zasoby mieszkaniowe powodując
ogromne straty społeczne i kulturowe. Przyozyny strukturalne
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tego stanu leżą w błędnej polityoe gospodarozego rozwoju kraju
w okresie powojennym, w niewłaściwej gospodarce zasobami miesz
kaniowymi. Brak zauważalnych prao remontowo-modemizaoy jnyoh
w staryoh zasobaoh wskazuje na występowanie szeregu ograniczeń
utrudniająoyoh bądź wręoz uniemożliwiająoyoh pode jmowanie tyoh
działań. Wykazuje to analiza uwarunkowań, planistyczny oh, urba
nistycznych, arohitektoniczaiyoh, techniczny oh, wykonawczy oh,
społecznych, finansowych, prawnych eto. przeprowadzona w pracy
na przykładzie zespołu staromiejskiego w Grudziądzu. Zmiany w
goapodaroe zasobami, które umożliwiłyby ciągły proces ich mo
dernizacji, uzależnione są od uruchomienia odpowiednich mecha
nizmów formalno-prawnyoh.

WYDZIAŁ CHEMICZNY

16.
B u d n i o k
Antoni: Zjawiska podpotencjałowe w
procesie elektroosadzania stopów. Publ.: Pr. nauk. Un. Si.
1982, nr 542, 106 s.
Badano prooes elektroosadzania stopu, którego składnik
bardziej elektroujemny wykazuje występowanie zjawisk podpotenojałowyoh na mniej elektroujemnym składniku stopu. Określono
wpływ orientacji krystalograficznej podłoża miedziowego, ro
dzaju ligandu w jonie kompleksowym oraz stężenia i postaci jo
nu kompleksowego na występowanie zjawisk podpotenojałowych,
prooes współwydzielania metali i elektrokrystalizację stopu.
Wykazano udział i określono rolę zjawisk podpotencjałowyoh
kadmu w procesie elektrolitycznego powstawania modelowego sto
pu Cu-Cd. Podkreślono fakt sprzężenia reakcji przejścia jonu
metalu mniej elektroujemnego z występowaniem zjawisk podpotenojałowych bardziej elektroujemnego składnika stopu i wskazano
to jako przyczynę tworzenia przesyoonego roztworu stałego. Za
proponowano model elektrokrystalizacji stopu i wskazano na
związek jego parametrów kinetyoznych ze zjawiskami podpotencjałowymi. Omówiono termodynamiczne, kinetyczne i strukturalne
efekty udziału zjawisk podpotencjałowych w procesie elektro
osadzania stopu.
17.
B u k o w s k a
Maria: Badanie struktury fizycznej
układów asfalt-poLimer metodami mikroskopii optycznej i elek
tronowej. Cz. 1 : 182 s.; Cz. 2 : 40 s.
Promotor: doc. dr hab. Leszek Makaruk
Celem pracy było zbadanie struktury fizycznej wybranych
układów asfalt-polimer poprzez opracowanie odpowiedniej prepa
ratyki niezbędnej do prawidłowego prowadzenia badań metodami
mikroskopii optyoznej i elektronowej umożliwiającej określenie
ich homogeniczności i stabilnośoi koloidalnej. Zakres pracy
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asfaltów, polimerów, układów asfalt-polimer, studia nad meto
dyką ich badania, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii
optycznej i elektronowej, otrzymywanie układów asfalt-polimer,
opracowanie metod preparatyki umożliwiająoyoh badanie struktu
ry tych układów, wykorzystanie pomooniczyoh metod badania ioh
homogeniozności i stabilności koloidalnej, ocenę przydatności
opracowanyoh metod badawczych i określenie wzajemnych zależno
ści między wynikami uzyskanymi za pomocą tych metod badawczych.
Przedmiotem badań były układy asfalt-polipropylen ataktyozny
i asfalt-polipropylen izotaktyczny. Sformułowano wnioski na
temat struktury, oddziaływań, Btabilności koloidalnej i homogenioznośoi w układach asfalt-polipropylen ataktyozny, asfalt-polipropylen izotaktyczny, wymieniono optymalne techniki pre
parowania próbek do badania tyoh układów metodami mikroskopii
optyoznej i elektronowej. Skorelowano wyniki badań mikrosko
powych, miareczkowania strąceniowego, testu plamienia i roz
rzutu wybranych własności meohanioznyoh.
18.
D a n i k i e w i o
gów prostaglandyn szeregu
.

z
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Witold:
s.

Synteza 7-okso analo

Promotor: doo. dr Tadeusz Jaworski
Przedmiotem pracy była synteza analogów prostaglandyn sze
regu F/j podstawionych w pozyo ji 7 grupą karbonylową. Strate
gia syntezy polegała na otrzymaniu w pierwszym etapie pochodnyoh oyklopentenu lub cis-2-cyklopenteno-1 ,4-diolu podstawio
nych w pozycji winylowej grupą 1 -(l-okso-6-metoksykarbonyloheksylową) i następnie wprowadzeniu dolnego łańouoha proataglandyny lub jego prekursora w reakcji nukleofiłowej addycji
1.4. W charakterze odczynników nukleofiłowych zastosowano
nitrometan. 1 -nitro-3 *3-dimetoksybutan, 1 -merkapto-2-heptanol}
próbowano także wykorzystać związki miedzioorganiczne. Popraw
ność założonego toku postępowania wykazano syntetyzująo serię
modelowych analogów estru metylowego PGF^: 7-okso-9 |1 1 -dideoksy, 7-hydroksy-9,1 1 -dideoksy oraz 7-okso-13-tia-13,14~dihydro-9»11-dideoksy PGF,. (w formie mieszanin raoemioznych). Wy
korzystując wyniki baaań modelowyoh przeprowadzono syntezę
estrów metylowyoh 7-okso-13-tia-13*14-dihydro FGrF^ oraz 7,15-diokso-17 ,18 ,19 ,20-tetranor PGF1c* będąoyoh bliskimi analogami
naturalnej prostaglandyny F ^ . W ramach tej syntezy opraco
wano oryginalną metodę otrzymywania podstawionych w pozycji 2
pochodnych cis-2 -oyklopenteno-1 ,4— diolu.
Budowę oraz konfigurację względną półproduktów i produktów
finalnych ustalono za pomooą widm^C NMR. Zinterpretowano i
przeanalizowano matematycznie widma 31 mono-, dwu-, trój- i
czteropodstawionych pochodnych oykLopentanu zawierającyoh gru
py: OCOCHj, OH, CHj i Br. Stwierdzono, że izomery powstające
w przewadze mają konfigurację względną zgodną z naturalnymi
prostaglandynami, co pozwala oczekiwać od nich aktywności bio
logicznej.
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19.
F a b i a n o w s k i
Wojoieoh: Otrzymywanie i ba
danie własnośoi kopolimerów szozepionyoh ohlorowanego polipro
pylenu i styrenu. 155 s.
Promotor i doo. dr hab. Leszek Makaruk
Kopolimery szczepione chlorowanego polipropylenu i styrenu
otrzymano metodą inicjaoji według mechanizmu kationowego. Opra
cowane warunki reakcji pozwoliły na otrzymanie w/w kopolimerów
z regulowaną zawartością PS i długością jego łańcucha oraz
z wysoką wydajnością reakcji szczepienia. Na podstawie modelo
wej reakoji dietyloohlorogllnu z chlorowanym PP ataktycznym
zaproponowano mechanizm reakoji szozepienia.
Polie z kopolimeru szczepionego PP-Cl-g-PS i fizycznych
mieszanin FP»G1 i PS poddano jednoosiowej orientacji. Na pod
stawie analizy widm IR w świetle spolaryzowanym stwierdzono,
że łańouohy PP-01 w kopolimerze i mieszaninaoh fizyoznych wy
kazały większe stopnie zorientowania, niż homopolimer PLP-C1
o tym samym stopniu rozciągnięcia.
Kopolimery szczepione PP-01-g-PS wykorzystano jako nośnik
aktywnej katalityoznej grupy z molibdenem lub mezogennej grupy
oholeaterolowe j.
20.
G r a b i e c
Piotri Badania kinetyki prooesu osa
dzania ohemicznego z fazy gazowej oienkioh warstw dwutlenku
krzemu metodą modelowania. 175 s.
Promotori prof. nadzw. dr hab. Jan Przyłuski
V praoy zaproponowano hipotetyczny schemat reakcji po
wierzchniowych, a następnie, opierająo się na tym sohemaoie,
wyprowadzono równanie wiążąco szybkość prooesu ze stężeniami
reagentów i z temperaturą. Dla dobrania nieznanych wartośoi
współozynników występujących w równaniu i dla zweryfikowania
modelu przeprowadzono serię eksperymentów w zakresie tempera
tury od 573° do 698°K. Wartości współczynników dobrano atosująo metodę Marquardta regresji nieliniowej. Zastosowanie tej
metody pozwoliło na uniknięoie koniecznośoi wprowadzania sze
regu założeń upraszczająoyoh. Przeprowadzone porównanie wyka
zało dobrą zgodność wyników obliozonych z modelu i danych
eksperymentalnyoh. Przedstawiono obszerną analizę opracowanego
modelu, wyoiągająo z niej szereg istotnych wniosków dotyoząoyoh wpływu parametrów prooesu na charakter kontroli kinetyki
oraz na właśoiwości osadzanyoh warstw.
21.
K o z ł o w s k i
Antoni: Nowe kompozycje żywio
epoksydowych do zastosowań w dziedzinie elaatooptyki. 258 s.
Promotor* prof. nadzw. dr hab. Stanisław Porejko
Praca dotyczy otrzymywania nowych materiałów do zastosowań
w dziedzinie elastooptyki opartych na żywicaoh epoksydowych
otrzymywanych z biswodoroftalanów glikoli i epiohlorohydryny.
Syntezę żywio epoksydowych badano przy pomocą reakcji mo
delowych stosująo związek jednofunkcyjny - kwas benzoesowy,
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dzenia reakcji na wydajność głównego produktu reakcji - ben
zoesanu glioydylu oraz rodzaj i ilość tworsąoyoh się produktów
ubocznych. Znaleziono warunki reakoji, przy zachowaniu któryoh
otrzymuje się prawie czysty benzoesan glioydylu. W badaniach
przebiegu reakcji i składu produktów posługiwano się chromato
grafią cienkowarstwową, wysokoaprawną chromatografią oieozową
i chromatografią gazową. Produkty uboczne wyodrębniano przy
pomocy warstwowej chromatografii preparatywnej lub chromato
grafii kolumnowej. Wyodrębnione produkty identyfikowano przy
pomocy analizy elementarnej i spektroskopii IR i NMR.
Opracowaną metodą otrzymano żywice epoksydowe zawierające
94,5-96,5?& teoretycznej zawartości grup epoksydowyoh.
Materiały modelowe dla elastooptyki otrzymano utwardzając
zsyntetyzowane żywice bezwodnikiem ftalowym. Charakteryzują
się one dobrymi własnośoiami mechanicznymi i wysoką czułością
optyczną. Szczególnie cenną cechą nowych materiałów modelowych
jest niewielkie pełzanie mechaniczne i optyozne, które jest
2,6 razy mniejsze od pełzania dotyohozas stosowanyoh w elastooptyoe dianowych żywio epoksydowyoh.
22.
K r a ś n i c k a
Alina Dorota* Wpływ przeciwjonów
na rozkład termiczny mrówczanów, szczawianów i azotynów. 535 s .
Promotor* prof. nadzw. dr Andrzej Górski
Przeprowadzono badania nad rozkładem termicznym mrówczanów
w oelu określenia wpływu wiązania wodór-centrum koordynacji na
meohanizm procesu. Wyniki badań skonfrontowano z analogioznymi
wynikami otrzymywanymi dla szczawianów i azotynów. Zbadano rów
nież wpływ przeoiwjonów na etapy rozkładu podsieci anionowej
wyżej wymienionyoh soli. W oparciu o uzyskane informaoje zapro
ponowano jednolity mechanizm dysocjaoji termicznej mrówczanów
i szczawianów. Stwierdzono, że właściwości kwasowe przeoiwjonów wyrażane siłą elektroujemności nie wpływają znaoząco na
meohanizm rozkładu termioznego szczawianów i mrówczanów, po
nieważ pierwotne akty dysoojaoji termicznej są związane z roz
padem wiązań C-C i C-H, natomiast procesy kwasowo-zasadowe po
legające na wiązaniu anionów tlenkowyoh przez przeoiwo j,ony,
są etapami wtórnymi.
23.
Kuls z e w i o z
Irena: Badanie domieszkowania
poliacetylenu wybranymi halogenkami metali. 11? s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jan Przyłuski
Praca przedstawia badania domieszkowania poliacetylenu ha
logenkami metali takich jak: Al, In, Sn, Ti, Fe, Zr. Prezento
wane są szczegółowe badania natury chemicznej przewodzącego
kompleksu poliacetylenu domieszkowanego FeCl*. Zastosowane
spektroskopie IR i Ramana pozwoliły na stwierdzenie izomeryza
cji łańcucha pod wpływem utleniania, zaś spektroskopie EPR_ i
Mtfssbauera wykazały obecność wysokospinowych anionów FeCl^
w reakcji (CH)X i FeCl^. Przedstawiono również przewodnictwo
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nionymi halogenkami metali, zaś w przypadku kompleksów
jCH(Fe0l^)y3x porównano otrzymane wyniki z teorią przewodni
ctwa. Ppiiacetylen domieszkowany ohlorkiem żelazowym okazał
się najhardziej odpornym chemicznie związkiem spośród znanych
i otrzymanych kompleksów. W praoy zamieszczono opis aparatury
i spogobu otrzymywania (CH)X i (CD)X .
2 4 . L i s z y ń s k a
Barbaraj Badanie przebiegu i pro
duktów polimeryzacji metakrylanu metylu prowadzonej w obeonośoi asflatu naftowego. 157 s.
Promotor: doc. dr Andrzej Bukowski
Praoa obejmuje badanie przebiegu reakcji polimeryzacji me
takrylanu metylu inicjowanej nadtlenkiem benzoilu oraz promie
niowaniem ultrafioletowym bez i przy współudziale uczulacza,
prowadzonej w obeonośoi asfaltu naftowego. Określono w niej
wpływ składu kompozycji oraz parametrów reakoji na stopień
przereagowania monomeru. Polimeryzaoję prowadzono zarówno w
obecności nierozdzielonego asfaltu jak i poszczególnych wy
odrębnionych z niego składników grupowych.
Produkty reakcji rozdzielano wykorzystująo do tego celu
metody wymywania i wytrącania frakcyjnego, wymywania i wytrą
cania selektywnego oraz kombinacje tych metod. Stwierdzono, że
będące przedmiotem praoy kompozyoje zawierają produkt chemioznego powiązania asfaltu i polimeru. Wniosek ten potwierdzają
również przeprowadzone badania budowy i właśoiwości produktów
peakoji. Wysunięte w praoy spostrzeżenia mogą być przydatne
w praoach nad utylizacją odpadów powstających przy produkcji
oetakrylanu metylu poprzez zastosowanie ich do modyfikaoji
właśoiwości asfaltów.
25.
Mai i n o w s k a
Elżbieta: Wybrane elektrody
p-Pb-metryczne w koapleksometryoanym miareczkowaniu ołowiu.
173 s.
Prpmotor: doo. dr hab. Krzysztof Kasiura
W części literaturowej omówiono zagadnienia związane z po
tencjometry oznym miareozkowaniem kompleksometryoznym, w tym
przebieg krzywych miareczkowania, równania opisujące potencjał
elektrod wskaźnikowych i metody wyznaczania PK, a także doko
nano przeglądu elektrod czułych na jony ołowiawe.
Część doświadczalna obejmuje badania trzech elektrod
p-Pb-metrycznyoh: elektrody tlenkowej Pb02/PE (wykonanej samo
dzielnie) i elektrody jonoselektywnej utworzonej przez kom
pleks jodlęowy ołowiu z solą amoniową Adogen 464 wykonanej sa
modzielnie-, a nie opisanej dotychczas w literaturze. Badania
miały na celu wyznaczenie optymalnych warunków miareczkowania
kompleksometrycznego ołowiu z zastosowaniem w/w elektrod jako
wskaźnikowych, określenie ograniczeń stosowalności w/w elek
trod wynikających z charakteru fazy elektroaktywnej, a także
możliwości oznaczania ołowiu wobec innych kationów oraz w obec
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ności anionów tworzących kompleksy lub trudnorozpuszczalne
sole z jonami ołowiu. Badania wykazały, że możliwość selektyw
nego oznaczania ołowiu związana jest wielkością stałych, trwa
łości kompleksów PbEMlA. i MeEDTA, a także z charakterem stoso
wanej elektrody (ze względu na współczynniki selektywności).
26.
P a o z u s k i
Maciej: Wpływ utleniania pozostało
ści z destylacji atmosferycznej ropy naftowej na wydajność
i jakość oleju smarowego. 210 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Czesław Kajdas
Zbadano wpływ łagodnego utleniania powietrzem pozostałości
z destylacji atmosferycznej ropy naftowej na jakość i wydaj
ność destylatu olejowego - surowca do otrzymywania oleju bazo
wego. Określono optymalne parametry procesu utleniania oraz
oznaczono skład chemiczny frakcji olejowych, wydeatylowanyoh
z nieutlenionego i utlenionego surowca.
Z destylatu próżniowego o zakresie wrzenia 350-425°C, na
drodze rafinacji furfurolem, odparafinowania oraz rafinacji
adsorpcyjnej, otrzymano 3 różne oleje bazowe. Porównano skład
grupowy i właśoiwości fizykochemiczne uzyskanych produktów.
Zbadano czułość poszczególnych olejów na 4 grupy dodatków
uszlachetniająayoh* Inhibitor utlenienia, wiskozator, depresator oraz dodatki smamościowe. Olej otrzymany z utlenionego
surowca wykazuje najwyższą czułość na dodatki uszlaohetniająoe. Kompozyoje z odpowiednimi dodatkami handlowymi przewyższa
ły pod względem prawie wszystkioh właściwości pozostałe oleje.
Zastosowanie wstępnego utleniania powietrzem pozostałości
atmosferycznej pozwala na otrzymanie ze zwiększoną wydajnością
dobrej jakości oleju bazowego. Do rafinacji selektywnej używa
się mniej furfurolu.
Zbadano ponadto wpływ utleniania surowca na jakość pozo
stałości próżniowej jako utlenionego asfaltu i surowca do pro
dukcji koksu naftowego.
27.
lowodorów

P e t z e 1
Cg-Cy. 270 s.

Małgorzata:

Piroliza katalityczna węg

Promotor: doc. dr hab. Stanisław Benbenek
Omówiono możliwości sterowania lub obniżenia temperatury
pirolizy węglowodorów Cg-C^, ioh mieszaniny i benzyny w
obecności katalizatorów.
Katalizatorami stosowanymi w pracy były stałe kontakty
tlenkowe podzielone na 4 grupy: zasadowe, kwaśne, glinokrzemianowe i wieloskładnikowe. Badano także wpływ obciążenia ka
talizatora i długości doświadczenia na wyniki pirolizy kata
litycznej benzyny. Przedstawiono wpływ na wyniki pirolizy ka
talitycznej temperatury prażenia katalizatora, nanoszenia na
niego boru i sodu, metody preparaoji kontaktu. Spośród bada
nych kontaktów wybrano najaktywniejsze i stwierdzono, że układ
Al205-Pe205-Cr20,, który może stabilnie pracować w oiągu
150 n, pozwala także na obniżenie temperatury pirolizy benzyny
o ~ 100° w stosunku do pirolizy termicznej.
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28.
P l u t a
Krystiani Reakcje tioohinantrenu z czynnilcami nukleofIłowymi jako nowe źródło poohodnych chinoliny.
113 s.
Promotor: doo. dr hab. Andrzej Jończyk
Badano reakcja 1,4-ditiino (2, 3-oj 5* 6-o*) diohinoliny
(tioohinantrenu) z siarkowymi, tlenowymi, azotowymi i węglowy
mi czynnikami nukleofiłowymi. Jako czynniki nukleofilowe sto
sowano m.in. siarczek i tiometanol sodowy, alkoholany sodowe,
anilidek sodowy, karboaniouy pochodne 2—fenyloalkanonitryli
i ketonów. Stwierdzono, że w reakcjach tych następuje, w zależnośoi od rodzaju nukleofilo, rozerwanie jednego lub dwóch
wiązań 0*-S w tioohinantrenie. Opracowano optymalne warunki
przeprowadzania w/w reakoji i prosty sposób wydzielania pro-,
duktów polegający na S-alkilowaniu tworzących się z tioohinantrenu anionów chinolilotioli. Produkty ©trzymane z tytułowego
związku w wyniku rozerwania wiązań 0*-S stanowiły 5-alkilotio-4- podstawione ohinoliny, związki trudno dostępne innymi
drogami.
W reakoji tioohinantrenu z alkoholanami otrzymano siarozki
chinolonyloahinolilowe, produkty wewnątrzcząsteczkowego 0->N
transalkilowania w kompleksie fcT ■ Reakcje stapiania tioohi
nantrenu z chlorowodorkami aromatyoznyoh amin prowadziły do
utworzenia pochodnych 12H-obino-/3»/ł--b/-1,4— benzotiazyny.
Wykazano, że łatwodostępny tiochinantren jest wygodnym
źródłem 4-podstawionyoh 3-alkilotiochinolin. W jego reakcjach
z różnorodnymi czynnikami nukleof iłowymi otrzymano 34 związki,
w większośoi nieopisane, w tym nowe struktury, jak siarozki
chinolonylo-ohinolinowe i pochodne ohinobenzotiazyoy.
29.
P ł o c h a r s k i
Janusz: Badania fotoreakcji
warstw amorficznego siarozfcu arsenawego ze srebrem. 102 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jan Przyłuski
Wyjaśniono niektóre problemy związane z procesem fotodyfuzji metali w amorficznych półprzewodnikach ohalkogenkowyoh,
zjawiska niespotykanego w innego rodzaju materiałach. Jako
obiekt badań wybrano układ amorfiozny AsgS^-Ag. Postęp prooesu obserwowano metodą optyozną i elektryozną. a także zasto
sowano analizę elementarną metodą fluoresoencji rentgenowskiej.
Stwierdzono, że skład ohemiozny produktu fotoreakoji odpowiada
wzorowi Ag2 gAagS*. Wyznaczono wartości energii aktywacji
fotodyfuzji *(E = 0,18 eV) i termicznej dyfuzji srebra w amor
ficznym As2Sj (E = 1,55 eV). Przeprowadzono analizę matema
tycznego modelu fotodyfuzji.
Stwierdzono, że na szybkość fotodyfuzji odpowiedzialny jest
etap fotoohemiozny. Zaproponowano wyjaśnienie mechanizmu bada
nego procesu zakładające tworzenie się pośredniej fazy
Agg gAsgS^ i transport jonów Ag+ w polu elektrycznym.
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30.
S l t k o w s k a
Jadwiga: Polimeryzacja i ^ p o l i 
meryzacja chlorku winylu wobec układów związek glinoorganiozny - związek wanadu. 127 b.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Witold Kuran
Zbadano reakcje polimeryzacji chlorku winylu oraz jego
kopolimeryzaoji z monomerami akrylowymi wobeo układów złożo
nych ze związku glinoorganicznego i związku wanadu. Ustalono
wpływ składu układu katalityoznego oraz warunków reakcji na
rodzaj tworzącego się kopolimeru. Strukturę otrzymanych poli
merów analizowano za pomocą spektroskopii ^C-NMR.
Przeprowadzono syntezę związków poliizoprenylo- i polistyryloglinowych o różnej długości łańcucha podstawnika na drodze
reakcji "żyjących” polimerów izoprenu i styrenu z AlCl^ oraz
zastosowano je jako składniki układów inicjujących typu zwią
zek glinoorganiczny - związek wanadu - zasada Lewisa do poli
meryzacji chlorku winylu. Otrzymano w ten sposób blokowe ko
polimery chlorku winylu z izoprenem i styrenem.
Zbadano przebieg reakcji między składnikami układu iniojującego w aspekoie mechanizmu rozpadu wiązania wanad-węgiel.
Zaproponowano, że badane reakcje polimeryzaoji przebiegają wg
mechanizmu rodnikowego.
51.W r ó b e l
Leszek Zbigniew: Otrzymywanie i reakcje
produktów heteroarylowania polinitrowyoh pochodnyoh toluenu
pirydyną i jej benzopoohodnymi w obeoności chlorków kwasowy oh.
121 s.
Promotor: doo, dr hab. Jerzy Urbański
Działając pirydyną, chinoliną i izochinoliną na 2,4,6-TNT
w obeonośoi ohlorków kwasów karboksylowych i sulfonowych
otrzymano produkty heteroarylowania, stanowiące analogi związ
ków Reisserta,^podstawione grupami 2,4,6-trinitrobenzylowyml
odpowiednio w pozycjach 4,2,1. 2,4-DNT ulega heteroaryldwanlu
jedynie izochinoliną.
Stwierdzono, że spośród otrzymanydh produktów jedynie poohodne 1 ,2-dihydroizochinollny reagują z kwasem azotowym 1
GrOj dająo odpowiednio produkty podstawienia grupą H02 przy
wiązaniu C=0 (w pozycji 4) i 3,4-diketony. Wszystkie otrzy
mane analogi związków Reisserta ulegają bromowaniu i chlorowa
niu (za pomooą PCl^) w sensie podstawienia (pochodne 1,2-dihydroizoohinollny) lub przyłączenia (poohodne 1,2-dihydroohinoliny i 1,4-dihydropirydyny J.
Nie stwierdzono skłonnośoi do aromatyzaoji (z zachowaniem
podstawnika polinitrobenzylowego) żadnego z badanyoh produktów
heteroarylowania.
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32.
B a r a n o w s k i
Jan Władysław: Metoda operato
rów skierowanyoh i jej zastosowanie do planowania działań, ro
bota. 160 a.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Traozyk
Przedstawiono metodę sztucznej inteligenoji nazwaną meto
dą operatorów skierowanyoh, która stosowana jest do rozwiązy
wania zadań, dających się przedstawić w postaci poszukiwania
optymalnej drogi przejśoia w pewnym Zbiorze stanów.
Dokonano krytyoznej.analizy niektóryoh Istniejąoyoh syste
mów o podobnym przeznaozeniu. Na tej podstawie sformułowano
podstawowa założenia metody operatorów skierowanyoh. Przedsta
wiono w sposób formalny metodę operatorów skierowanyoh, udo
wodniono podstawowe jej własnośoi oraz podano pewne wskazówki
ułatwiające efektywne korzystanie z tej metody.
Zastosowanie metody operatorów skierowanyoh zilustrowano
dwoma przykładami problemów z dziedziny planowania działań
robota.
33.
B e r n a o k i
Piotr: Cykliczne sieoi z interpre
tacją i ioh zastosowanie do modelowania i oceny wydajnośoi sy
stemów oyfrowyoh.
a.
Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Sapiecha
Opisano zestaw sieoi tworząoy aparat umożliwiająoy opisy
wanie i prowadzenie badań modelowyoh każdego systemu, który
daje się zdekomponować na zbiór procesów dzielących dostępne
zasoby, w szczególności systemu cyfrowego. Sieoi te są modyfi
kacją sieoi Petri’ego. Strukturalne powiązania obu rodzajów
cykli są odbioiem relacji, jakie zachodzą między procesami a
zasobami. Dynamika modelu sieciowego zawarta jest w regułach
wzbudzania przejść i ich związkaoh ze znacznikami sieci, nazy
wanymi w pracy rekordami. Reguły wzbudzania przejść zdefinio
wano jako zestaw funkcji określonych na zawartościaoh rekordów
i elementach struktury sieci. Wybór drogi rekordu w sieoi jest
deterministyczny i zadany przez stan początkowy sieci. Sformu
łowano twierdzenia pozwalające orzekać, dla wybranyoh klas
sieoi, o możliwości realizaoji dróg przez rekordy. W dalszym
ciągu rozważane były sieci z czasem. Podano metodę szacowania
ozasu realizacji przejścia przez rekord, a na tej podstawie,
ozasu realizaoji drogi. Zamieszczono przykłady wykorzystania
otrzymanych rezultatów przez zamodelowanie reprezentatywnych
systemów cyfrowyoh.
34.
C z a r n e c k i
Krzysztof: Szerokopasmowe metody
badania obwodów mikrofalowych z wykorzystaniem homodynowyoh,
ozterowrotowych układów pomiarowych. 230 s.
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Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz przykłady realizo
wanych praktycznie, rozbudowanych systemów pomiarowych pozwąlająoyoh na automatyozny pomiar parametrów transm±taoyjnyoh
i raflektanoyjnyoh (maoierzy rozproszenia S) dwu-i wielo
wrotników mikrofalowych. Szczególną uwagę zwróoono na metody
sześoiowrotników pomiarowych oraz metody homodynowe. Celem
pracy było wykazanie tezy, że zastosowanie do dwutorowegd
układu detektora homodynowego specjalnych, numerycznych metod
opisu, mających awe źródło w teorii sześoiowrotników, tworzy
koncepcję układu pomiarowego łąoząoego zalety obu wymienionyoh
metod i pozbawionego ioh wad. Powstały w ten sposób układ ^
czterowrotnik pomiarowy, wyróżnia się ozułością, dynamiką i
rozdzielczością właśoiwą układom homodynowym. Możliwość auto
matyzacji i szerokopasmowej pracy może być realizowana tak, ;)ak
w metodaoh sześciowrotnifców. Proces skalowania i obliczeń po
zwala sprowadzić błędy systematyczne układu do wartości nieznaozących. Zaprezentowano uogólnione rozwiązania opisująoe
pracę czterowrotnika dla różnych rodzajów modulacji i poziomów
sygnałów.
35* D e
Los
R i o s
C. Gregorio Alberto: Analiza
systemów kontroli ruohu lotniczego wspomaganych EMC w prze
strzeni powietrznej kontrolowaneji T. 1: 141 s.; T. 2: 203 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Anatol Gosiowski
Rozpatrzono dwa modele przestrzeni powietrznej kontrolowa
nej: model sieciowy oparty na teorii sieci oraz nowy model na
zywany *dległościowym oparty na kryterium separacji odległo
ściowej i wykorzystujący metody geometrii analitycznej. Zapro
ponowano metodę dynamicznego śledzenia ruchu lotniczego opartą
na wykorzystaniu w/w modeli. Wprowadzono kryteria przewidywa
nia rozwoju sytuaoji powietrznej oraz wykrywania sytuacji
konfliktowych. Opracowano oryginalne algorytmy rozwiązywania
sytuacji konfliktowyoh, które mogą stanowić istotną pomoc dla
kontrolerów ruohu lotniczego. W celu sprawdzenia przydatności
systemów kontroli ruchu lotniczego wspomaganych EMC spełniająoyoh w/w wymagania przygotowano program komputerowy dla modelu
sieciowego i odległościowego, który zweryfikował przydatność
przyjętych modeli i kryteriów do rzeczywistej kontroli ruchu
lotniczego.
36. D z i r b a
Dariusz: Dobór stimktury systemów wielomikrokomputerowych sterowanych przepływem danych. 146 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Traczyk
Praoa dotyczy metody systematycznego projektowania specja
lizowanych systemów wielomikrokomputerowyoh sterowanych prze
pływem danych. Zakłada się, że systemy działają w warunkach
dużego natężenia strumienia danych wymagających powtarzalnej
obsługi. Dla każdego zadania dobierany jest oryginalny system.
Podano formalny opis zadania w postaci grafu z obszerną inter-
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pretacją. Prooes projektowania zdekoaponowano na trzy etap;,
przy ozym wpływ poszczególnych etapów na końoową poatać roz
wiązania maleje.
Podstawowym etapem jest wybór konstrukcji nazwanej grafem
struktury, która stanowi przekształcony opis zadania wejśoiowego. Podano metody sprawdzania poprawnośoi tak otrzymanych
grafów, zbiór transformacji pozwala jąoy na ich modyfikację
oraz określono szereg efektywnościowych oeoh grafów struktury.
Graf struktury determinuje ogólną postać struktury mikrokompu
terowej. Zaproponowano nową klasę struktur mikrokomputerowych,
nazwanych strukturami P-P, spośród których dokonywany jest wy
bór. Dalsze etapy projektowania to wybór szczegółowy struktury
i ustalenie sterowania.
Pokazano metody wyznaczania wskaźników efektywności struk
tur P-P i dokonano porównania kilku podstawowych konfiguracji
pod względem efektywności, Przy założonych wymaganiach efek
tywnościowych zaprezentowano algorytmy pozwalające na uzyski
wanie quasi-optymalnych struktur P-P spełniająoych te wymaga
nia.
37* P i n k - F i n o w i o k i
Krzysztof* Identyfika
cja przy wielopoziomowym sterowaniu "on-line" systemem rzeczy
wistym. 245 a.
Promotor: prof. zw. dr Władysław Findeiaen
Przedmiotem pracy są hlerarohiczne układy sterowania syste
mem złożonym. Rozważano system złożony ze statycznych obiektów
sterowania, połączonych przepływami pomiędzy sobą.
Celem pracy było stworzenie podstaw do wprowadzenia war
stwy adaptaoji w wielopoziomej strukturze sterowania "on-line".
Rozważane są dwie grupy problemów:
- problemy identyfikacji złożonego systemu, wynikająoe z
faktu powiązania podsystemów oraz konieczności koordynacji mo
deli lokalnych poprzez właśoiwy dobór interakoji modelowych;
- problemy międzywarstwowe, związane z właśoiwą organiza
cją współdziałania warstwy adaptacji z warstwami sterowania
modelowego i korekcyjnego.
Szozegółowe rozwiązania ty oh problemów, w postaoi propozy
cji analizy własności algorytmów identyfikacji oraz struktur
sterowania adaptacyjnego, otrzymano przy założeniu liniowych
równań podsystemów oraz liniowo-kwadratowej postaci wskaźnika
jakości w celu sterowania.
38.
K a z i m i e r c z u k
ła energii wielkiej częstotliwości.
Elektronika 1984, z.66, 143 s.

Marian: Wysokosprawne źród
Pubi.: Pr. nauk. IWarsz.

Dokonano syntezy dotychczasowego stanu wiedzy na temat re
zonansowych wzmacniaczy mocy, powielaczy częstotliwośoi i ge
neratorów. Zaproponowano uogólnione parametry energetyczne
oraz nową metodę syntezy tych układów. Metoda ta polega na tym,
że najpierw zakłada się przebiegi prądu i napięoia na zaciskach
wyjściowych aktywnego elementu nieliniowego, a następnie po
szukuje się takiej struktury obwodu wyjściowego, która pozwala
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uzyskać założone przebiegi. Sformułowano warunki osiągnięqia
sprawności energetycznej równej 100% przy mooy wyjściowej
większej od zera. Wykorzystując sformułowane zasady ogóLne,
przedstawiono w jednolitej formie różne konoepcje podwyższania
sprawności energetyoznej oraz dokonano analizy, systematyki i
porównania podstawowyoh parametrów energetyoznyoh różnych
układów realizujący oh te konoepcje. Przeanalizowano ogranicze
nia częstotliwościowe wysokosprawnyoh układów mooy.
39.
K l e i n
Bolesław:
wymi układami dyskretnymi. 132 s.

Sterowanie optymalne nielinio

Promotort doc. dr hab. Andrzej Olbrot
Omówiono zagadnienia! sterowanie optymalne w układzie
otwartym, optymalny regulator stanu, sterowalność oraz obserwowalnośc i obserwatory.
Przedstawiono algorytm numeryozny rozwiązywania dyskretne
go zadania optymalizacji dynamicznej oparty na wykorzystaniu
aproksymacji kwadratowej uzupełnionej funkcji Lagrange*a. Po
dano warunki jego zbieżnośoi w jednej iteracji w zadaniach li
niowo kwadratowych oraz lokalnej zbieżności kwadratowej w
ogólnym przypadku nieliniowym.
W klasie układów analitycznych udowodniono istnienie lo
kalnie optymalnego regulatora w otoczeniu punktu równowagi.
Przedstawiono także sposób wyznaozania współczynników rozwi
nięcia w szereg potęgowy względem współrzędnyoh stanu funkcji
opisującej optymalny regulator.
Zagadnienia sterowalnośoi i obserwowalnośoi rozważone zo
stały w klasie układów wielomianowyoh ze szozególnym uwzględ
nieniem układów liniowych względem stanu oraz biliniowych.
Przeanalizowane zostały związki między sterowalnością i sterowalnością jednostajną do zera. W pewnych klasaoh układów wie
lomianowych sformułowano warunki sterowalnośoi do zera, w
lub w Ir‘N.{o)’. Dla układów liniowych względem stanu podane
zostały kryteria obserwowalnośoi oraz sformułowane algorytm
obserwatora dokładnego (w klasie układów generycznie oberwowalnyoh). Pokazano równoważność istnienia nieliniowego obser
watora asymptotycznego i obserwatora liniowego względem stanu.
Zaproponowano sposoby konstrukcji liniowego obserwatora.
40.
L e n o z o w s k i
Stanisław Jans Możliwość zasto
sowania optycznej transformaoji Fouriera do analizy i klasyfi
kacji struktur obrazów na przykładzie struktur biologicznych.
132 s.
Promotor} doc. dr hab. Krzysztof Holejko
Do badań wykorzystano obrazy mikroskopowe rejestrowanyoh
fotograficznie komórek i tkanek biologicznych. Odpowiednie
obrazy dyfrakoyjne otrzymywano w dyfraktometrze długoognisko
wym. Natężenie światła w obrazach dyfrakcyjnyoh mierzono foto
detektorem segmentowym. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do
określenia średnich rozmiarów struktur i ich ukierunkowania
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dów natężenia światła w obrazach dyfrakcyjnych dokonywano po
działa i klasyfikacji obrazów biologicznych do właściwych
grup, Przedstawiono rezultaty badań osłonki myelinowej nerwu
obwodowego szczura, włókien kolagenowych tkanki kostnej oraz
wyniki klasyfikacji obrazów piany flotacyjnej.
41,
S i s o h o da
Zygmunt: Optymalizacja konstrukcji
i warunków prąqy przełącznika akustooptycznego służącego do
wymuszania impulsowej praęy lasera NdsYAG pobudzanego w spo
sób ciągły. 156 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Woliński
Optymalizacja miała na celu uzyskanie jak najlepszej sku
teczności modulacji dobroci rezonatora lasera i wynikała z
faktu zależności tego parametru od dwóch grup czynników, czę
sto sobie przeciwstawnych:
1) decydujących o sprawności dyfrakcji akustooptyoznej,
2) uniemożliwiających poprawną pracę urządzenia (efekty
termiczne).
Na podstawie przesłanek teoretycznych wybrano pracę w za
kresie Ramana-Natha. Omówiono dotychczas stosowane modyfikacje
teorii zjawiska, uśoiślono granioe zakresów dyfrakcji oraz wy
brano modyfikację najbardziej odpowiadającą rozpatrywanemu
przypadkowi. Przeprowadzono analizę transformacji energii elek
trycznej w mechaniczną dla oceny strat przetwarzania i szero
kości pasma przełącznika. Oddzielnej analizie poddano zagad
nienia związane z termicznymi deformacjami przełącznika wystę
pującymi wskutek wydzielania ciepła w pewnych obszarach. Wyko
nanie i przebadanie szeregu modeli o ulepszanej konstrukcji
doprowadziło do opracowania przełącznika umożliwiającego po
prawną pracę impulsową lasera zastosowanego w urządzeniu pro
dukcyjnym do korekcji rezystancji rezystorów w układaoh hybrydowyoh.
42.
P a n k a n i n
Grzegorz: Metoda doboru parametrów
przetwornika pierwszego stopnia w elektronicznym przepływomie
rzu wirowym. 114 s.
Promotor: dr hab. Ryszard Jachowicz
Zaproponowano metodę półempiryczną wykorzystującą elek
tryczny syęnał pomiarowy z przepływomierza jako źródło informa
cji o jakości generatora wirów. W wyniku zastosowania propono
wanej metody można ustalić taką geometrię generatora wirów,
aby wiry były silne i regularna.
Przedstawiono wyniki przykładowyoh badań empirycznych prze
prowadzonych z wykorzystaniem zaproponowanej metody.
Prezentowana metoda może znaleźć zastosowanie do projekto
wania również innych typów przepływomierzy, w których informa
cja o mierzonym strumieniu objętości jest zawarta w częstotli
wości, a sygnał pomiarowy, oprócz składowej podstawowej niosą
cej tę informację, zawiera znaczne zakłócenia.

25

~

43.
P h a m
t h i
rametrów układów scalonych..
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C us Modelowani© statystyczne pa
a.
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Promotor* prof. nadaw, dr hab. Andrzej Filipkowski
Stosując metodę analizy czynnikowej, zaproponowano modelo
wanie statystyczne parametrów układu soalonego poprzez anali
tyczne poszukiwanie macierzy kowariancji parametrów U.S. w
oparciu o znane zależności tych elementów od parametrów tech
nologicznych,, wybranych jako nieskolerowane zmienne statystycz
ne. Dokonano jako ilustrujący przykład określenia maolerzy
kowarianoji wybranych parametrów układu UL 1321H z wyników
obliczeń i pomiarów oraz zidentyfikowano rozrzuty parametrów
technologicznych tego układu.
Przedyskutowano możliwości, ograniczenia i praktyczne za
stosowania metody analizy czynnikowej do modelowania staty
stycznego parametrów U.S.
44.
P i o t r o w s k i
Leoh* Korekcja zniekształceń
interferencyjnych w dziedzinie częstotliwości dyskretnej.
170 s.
Promotor* d.oo« dr Zenon Baran
Przedstawiono algorytmy korekoji adaptacyjnej w dziedzinie
częstotliwości dyskretnej sygnałów cyfrowych, przesyłanych w
postaci niezależnych bloków. Wykorzystano okresowe właściwości
dyskretnego przekształcenia Fouriera do oelów predystorsji 1
korekcji przesyłanych bloków sygnału.
Przedstawiono gradientowy aLgorytm adaptaoji korektora i
określono optymalne wartości kroku adaptacji. Dokonano także
analizy wpływu błędów kwantowania na wyjściowy błąd średniokwadratowy korektora cyfrowego i oceniono złożoność oblicze
niową rozpatrywanych aLgorytmów korekoji adaptacyjnej.
Otrzymane rezultaty dowodzą, że proponowane metody korek
cji są mniej złożone obliczeniowo oraz bardziej efektywne od
korekcji transwersalnej, szczególnie przy transmisji w kana
łach o silnie zniekształconych charakterystykach amplitudowych.
Rezultaty teoretyczne sprawdzono na drodze modelowania kom
puterowego.
R u d n i c k i
45.
Mieczysław: Metoda pomiarowa drgań
elektrowni wodnych techniką laserową. 163 s.
Promotor* doc. dr Aleksander Mac
Przedstawiono bezdotykową metodę zdalnego pomiaru drgań
budowLi wodnyoh wykorzystującą zjawisko Dopplera powstałe w
wyniku odbicia lub rozproszenia od badanego (drgającego) obiek
tu wiązki lasera. Opracowana metoda oraz przeprowadzona analiza
dokładności pomiaru pozwoliły zbudować unikalną aparaturę do
pomiaru drgań masywnych bloków budowli wodnyoh, turbin siłowni
energetycznych, ozęści maszyn itp. W zbudowanym urządzeniu za
stosowano szereg oryginalnych rozwiązań jak: symulator drgań
do badań laboratoryjnych, cyfrowy układ do pomiaru maksymalnej

26
wartośoi częstotliwości dopplerowskiej i do obliczania para
metrów ruoh.u drgającego. Wykonana aparatura została poddana
badaniom laboratoryjnym i eksploatacyjnym bezpośrednio w elek
trowni wodnej. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły jej przy
datność teohniozną a zastosowana metoda pomiarowa zapewnia wy
maganą dokładność pomiaru i pozwala rejestrować parametry
drgań niemierzalne innymi metodami pomiarowymi.
Urządzenie to zostało opatentowane w Urzędzie Patentowym
PRL pod nr 111732 (1982).
46.
R u ż y ł ł o
Jerzy* Ultracienkie warstwy tlenkowe
w teohnioe półprzewodnikowych przyrządów krzemowych.
Publ.t Pr. nauk. PWarsz. Elektronika 198J, z. 62, 150 s.
Omówiono problemy związane zarówno z wytwarzaniem ultraoienkioh (1,5 M - 50 nm) warstw tlenku krzemu na krzemie.)
jak i ze sposobem ich wykorzystania w konkretnyoh przyrządach
krzemowych. Przedstawiono prooes wzrostu ultraoienkiego tlenku
krzemu na krzemie w drodze utleniania termicznego. Szeroko
dyskutowane są różne aspekty wykorzystania tej techniki celem
wytwarzania ultracienkioh warstw tlenkowyoh na krzemie. Dysku
towana jest również przydatność teohnik anodyzaoji krzemu do
tego oelu.
Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem warstw
ultraoienkiego tlenku w konkretnyoh przyrządach półprzewodni
kowych.
4-7. S e l b i r a k
Tadeusz: Strategie maksymalizująoe
rezultat gwarantowany oentrum w graoh z hierarchiczną struktu
rą w warunkaoh dokładnej oraz niepełnej informacji o podsystemaoh. 160 s.
Promotort prof. zw. dr Władysław Findeisen
W praoy rozważane są gry hierarohiozne (centrum + N pod
systemów) o wachlarzowej strukturze decyzyjnej, którą oeohuje
brak bezpośrednich powiązań między podsystemami. Przyjęto za
łożenie, że ooena jakośoi strategii oentrum dokonywana jest
w oparciu o zasadę maksymalizacji rezultatu gwarantowanego.
Pierwsza grupa poruszanych zagadnień dotyczy warunków re
gularności gier hierarohioznych. Wyodrębnienie i łatwość iden
tyfikowania gier regularnych ma istotne znaozenie, gdyż w grach
tych potrafimy względnie prosto wyznaczać optymalne strategie
oentrum. W ogólnym przypadku natomiast, należałoby w tym oelu
rozwiązać 2^ złożonych zadań minimaksowych, gdzie N jest
liczbą podsystemów.
Dla gier typu G2, w których zakłada się, że centrum prze
kazuje strategie w postaci funkcji zależayoh od deoyzji podsy
stemów sformułowane zostały warunki wystarozająoe regularno
ści. Pokazano następnie, że warunków tych nie można osłabić
bez wprowadzania dodatkowych wymagań na funkcję wypłaty oen
trum. Ponieważ warunki regulamośoi w postaci ogólnej mogą być
trudne do bezpośredniego sprawdzenia* sformułowano szereg przy
padków szczególnych, w których są one zawsze spełnione. Rozwa
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gier G2 z ograniczeniem globalnym na decyzje centrum, a także
na gry typu G3.
Ponadto rozważone zostały gry, w których centrum dysponuje
niepełną informacją o modelach podsystemów. Główną uwagę skon
centrowano na przedstawieniu warunków identyfikiowalnośoi mode
li podsystemów przez oentrum w grach powtarzanych na podstawie
wyników kolejnych partii gry.
48.
S l n i a r s k i
Miohałs Cienkowarstwowe falowody
z niobianu litu dla celów optoelektroniki zintegrowanej. 114 s.
Promotori prof. nadzw. dr hab. Wiesław Woliński
Przedstawiono praoe związane z wytworzeniem światłowodu
planarnego w krysztale LiNbOj metodą oddyfundowywania Li20.
W wyniku badań stwierdzono, że na tłumienność uzyskiwanych
światłowodów zasadniczy wpływ mają jakość powierzohni próbki
przed procesem oddyfundowywania wynikająca ze sposobu obróbki
powierzohni kryształu i szybkość studzenia próbek po procesie.
Światłowody o najmniejszych tłumiennośoiaoh (rzędu 2 db/cm)
uzyskano z kryształów polerowanych za pomocą koloidalnej, al
kalicznej zawiesiny Si02 (SYTON; i studzonych z dużą szybko
ścią (40 °0/min).
Wytworzone światłowody mogą być przydatne do konstrukoji
elementów optoelektroniki zintegrowanej (modulatory, przełącz
niki, rozgałęziacze).
49.
S ł o m i ń s k i
Mirosław: Analiza procesu synchro
nizacji słów w dekodowaniu kodów transmisyjnyoh. 105 s.
Promotor: doo. dr hab. Mieczysław Rydel
Przedstawiono zagadnienie kontroli transmisji i synchroni
zacji słów przy dekodowaniu sygnałów w systemach z wieloalfabetowymi kodami transmisyjnymi.
Przedstawiony model teoretyczny badanego procesu jest algorytmizowalny i pozwala wyznaczać takie jego parametry, które
są niezbędne do właściwego zaprojektowania układów wykrywania
błędów transmisji 1 układów synchronizacji słów, a jednocześnie
pozwala na ocenę skuteczności działania wybranego sposobu syn
chronizacji słów dla danego kodu transmisyjnego. Uniwersalność
podanego modelu polega na możliwości jego stosowania do dowol
nych kodów transmisy jnyoh oraz na uwzględnieniu błędów trans
misji w przypadku występowania lub niewystępowania synchroni
zacji słów.
Do skonstruowania modelu zostały wykorzystane metody teorii
skończonych łańouohów Markowa, teorii automatów i statystycz
nej teorii decyzji.
50.
S z m i d t
Eulalia: Modelowanie wybranych zjawisk
ruohowyoh w systemie masowej obsługi na przykładzie sieoi te
lekomunikacyjnej. 146 s.
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Rozpatrzono problem opisu złożonych strumieni ruohu w du
żym systemie masowej obsługi. Za przykład do rozważań posłu
żyła sieć telekomunikacyjna. Sposób modelowania zjawisk został
dopasowany do możLiwośoi pomiarowyoh w sieoi krajowej.
W oparciu o zasadę maksimum entropii opisano stan pojedynozyoh, pełnodostępnych wiązek sieci, obsługujących wszystkie
pojawiające się zgłoszenia. Opia ten posłużył następnie do
analizy złożonych zjawisk ruchowych, ważnyoh pray projektowa
niu i sterowaniu, tzn.*
- przelewów z wiązek podstąwowyoh,
- zlewania kilku strumieni podawanych na jedną wiązkę przele
wową,
- rozdzielania strumieni obsługiwanych przez tę samą wiązkę
i wyodrębniania ich indywidualnych strat.
Uzyskano jakościową zgodność wyników z obserwacjami zja
wisk zachodzących w sieci. Otrzymano przy tym model względnie
prosty, pozwalający w spójny sposób opisywać złożone zachowa
nie strumieni zgłoszeń.
51.Ś w i e r c z
Mirosław: Sterowanie wybranymi proce
sami chemicznymi w obecnośoi zjawisk koksowania. 217 s.
Promotor* doc. dr Jerzy Pułaczewski
Rozważono dwa złożone obiekty petrochemiczne: kaskadę
reaktorów ultraformingu benzyn oraz piec pirolizy pracujący
w linii etylenowej. Sformułowano modele matematyczne tych prooesów zbudowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych
oraz eksperymentów identyfikacyjnych. Zaprezentowano również
metodykę upraszczania tych modeli w celu uzyskania postaci
użytecznych do celów optymalizacji i sterowaniai
Dla obydwu obiektów sformułowano i rozwiązano zadania op
tymalizacji pojedynczego cyklu pracy przy ekonomicznym wskaź
niku Jakości. Zaprezentowano również koncepcje struktur stero
wania bieżącego z wykorzystaniem maszyny cyfrowej„
Sformułowano także zadanie optymalnego rozdziału obciążeń
między grupę pracujących cyklicznie aparatów (zadanie planowa
nia produkcji linii etylenowej).
x52. W o j c i e c h o w s k i
Jerzy: Luminescencyjne
przetworniki promieniowania. Publ.: Pr. Inst. Techn. Elektr.
C M I , 1982, z. 1/2, 185 s.
Tematem rozprawy są przetworniki promieniowania optycznego
wytworzone w ciele stałym, których działanie opiera się na wy
korzystaniu zjawisk luminescencji: fotoluminescencji, elektroluminescencji oraz zjawisk złożonych jak fotoelektroluminesceno ja, foto-elektrofotoluminescencja i inne. Omawiane prze
tworniki zostały sklasyfikowane pod względem budowy (ilości
stopni) oraz rodzaju wykorzystywanych zjawisk. Wyodrębniono
przetworniki 1-stopniowe, przetworniki 1-stopniowe wymagające
dodatkowego źródła zasilania, przetworniki 2-stopniowe z połą
czeniem optycznym lub elektrycznym między stopniami oraz prze-

tworniki wielostopniowe. Szczegółowo scharakteryzowano 1-stop
niowe przetworniki antystokesowskie systemu Tb-Er, Tb-Ho i
Yb-®m. M.in. opracowano rozwinięty schemat przepływu energii
wzbudzenia między jonami uozulaoza i aktywatora oraz przejść
promienisty oh w aktywatorze, a przez rozwiązanie równań obsa
dzenia stanów wzbudzony oh) uzyskano dane dotyozące rodzaju
osnowy oraz koncentracji uozsulaoza i aktywatora, pod kątem
maksymalnej sprawnośoi przetwornika.
53. W y s o c k a
Felicja* Aproksymacja charakterystyk
tłumieniowyoh filtrów LC przy użyoiu maszyny oyfrowej. Oz. 1i
157 s.j Cz. 2s 37 s.
Promotori doo. dr Olgierd Przesmyoki
Rozpatrzono problem aproksymacji charakterystyki tłumienności skutecznej Ag filtru LC liniowego, staojonamego o
stałych skupionych. Rozważane są dwa typy aproksymowanyoh cha
rakterystyk As, a mianowioiej
1) charakterystyki A0 o dowolnym (realizowalnym) prze
biegu w paśmie tłutuieniowym i czebyazewowskim przebiegu w paś
mie przepustowym oraz
2) charakterystyki Afl o dowolnym (realizowalnym) prze
biegu zarówno w paśmie przepustowym, jak i w paśmie tłumieniowym.
Przedstawiono opraoowane algorytmy aproksymaoji charakte
rystyk Ag wykorzystywanych w praktyoe rodzajów filtrów LC,
a także odpowiednie programy obliozeniowe oraz wyniki obliozeń
przykładowyoh. V zaproponowanych algorytmaoh do rozwiązywania
otrzymanyoh zadań minimalizao ji z ograniczeniami zastosowano
zmodyfikowaną metodę Powella w połączeniu z metodami gradientu
sprzężonego i Pletohera-Powella-Davidona.
Podano przegląd opisywanyoh w literaturze metod aproksyma
oji oharakterystyk As filtrów oraz dokonane jest porównanie
opraoowanyoh algorytmów z tymi metodami*
54. W y s o o k i
IPadeusz* Analiza możliwośoi stosowa
nia modulacji przyspieszenia kątowego do transmisji danyoh.
138 s.
Promotort doo. dr hab. Mieczysław Rydel
Omówiono modulację prostą oraz jej postać zmodyfikowaną
zwaną przełąozoną modulaoją przyspieszenia kątowego. Przyjęto
jednorodne, abstrakcyjne modele modulatora i demodulatora,
umożliwiające jednolitą analizę sygnału zmodulowanego oiągiem
danyoh oraz podano metody umożliwiające taką analizę.
W celu określenia przydatności modulaoji przyspieszenia
kątowego do transmisji danyoh, została przeprowadzona, jako
punkt odniesienia, analiza sygnału z binarną IM, a następnie
porównano uzyskane wyniki z analogioznymi wynikami uzyskanymi
podczas analizy sygnału otrzymywanego w przypadku obu wymie
nionych rodzajów modulaoji przyspieszenia kątowego. Podano wy
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kątowego oraz podstawowe właściwości fuńkoji Fresnela.
55.
Z a g o ż d ż o n - W o s i k
Wanda: Badanie czyn
ników określających sprawność wstrzykiwania emitera w krzemo
wych tranzystorach bipolarnyoh. 160 s.
Promotor* prof. dr hab. Alfred świt
Opraoowano technologię wytwarzania tranzystorów scalonyoh,
zapewniającą znaozną redukcję defektów strukturalnych dzięki
zastosowaniu procesów geterowania, a także dzięki wprowadzeniu
utleniania insitu w procesie predyfuzji emitera. Konoentraoje
powierzohnlowe domieszki w emiterze wynosiły 9x 1 01^ i 3x1020 cnf^,
a głębokości złąoz E-Bt 1,0f 1,5 /im. Eiaitery "?ykonanyoh tran
zystorów różniły się wielkością powierzchni (Ag), obwodu (Pfi)
i powierzohnią kontaktów (A^). Otrzymano charakterystyki pr^ądowo-napięoiowe Iq (Ugg) i IgOJgg)/ dla temp. 30-; 70°C, z
których wyznaozono zależność llozby Gummela dla emitera Gg
od ilorazu Pg/A-g, koncentracji powierzchniowej domieszki i
głębokości złącza E-B. Zaobserwowano korelację między Gg a
defektami strukturalnymi ujawnionymi w obszarze emitera oraz
między wartośoią różnicy średnioh zwężeń przerwy energetycznej
w emiterze i w bazie, wyznaozoną z pomiarów temperaturowych,
a defektami.
Podano przyczyny istnienia rozbieżności w doświadczalnych
wartośoiaoh zwężenia przerwy energetycznej AEg zamieszczo
nych w literaturze, ustalono zależność AEg oa koncentracji
domieszek N i zależność ruchliwości mnie jszośoiowyoh dziur
od koncentracji donorów /*-p(Nj)), dla Nj)>2x101^ cm“^. Po
dano wartość dodatkowego zwężenia przerwy energetycznej w ma
teriale silnie zdefektowanym. Obliozenia Gg w funkoji kon
centracji powierzchniowej domieszki w emiterze i głębokości
złąoza E-B, wykorzystujące zależności A E g (N) 1 /ApC^), dały
zgodność z wynikami doświadczalnymi. Przedstawiono wpływ de
fektów na obliczone wartości Gę . Przeanalizowano także czyn
niki deoydujące o wartości różnicy średnich zwężeń przerwy
energetycznej w emiterze i w bazie. Wprowadzono modyfikaoję
sposobu obliczania liczby Gummela dla emitera.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

56.
D a s z u 't a
Zofia* Falownik napięcia z prostym ob
wodem komutacji centralnej przeznaczony do napędu z silnikiem
asynobronioznym. 92 s.
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Przedstawiono analizę teoretyczną, opis matematyczny, mo
delowanie oyfrowe i badania eksperymentalne prooesu komutacji.
Określone warunki komutaoji tyrystorów głównyoh falownika oraz
model oyfrowy prooesu komutacji stanowią podstawę do utworze
nia metody projektowania obwodu komutaoyjnego z wykorzystaniem
maszyny oyfrowej.
Przedstawione wyniki obliozeń wielkości charakterystycz
nych procesu komutacji oraz wyniki badań eksperymentalnych wy
kazują zgodność, co jest dowodem na poprawność metody projek
towej i jej przydatność do celów praktycznyoh.
Wynikiem obliczeń i badań eksperymentalnych jest stwier
dzenie, że opracowany falownik może być wykorzystany w regulo
wanym napędzie z silnikiem indukcyjny*.
57* D z i e n i a k o w s k i
Maoiej: Analiza i metoda
projektowania falownika napięoia z modulacją nadążną kształtu
jącego prąd. 137 s.
Promotor: prof* nadzw. dr Henryk Tunia
Przeprowadzono analizę przebiegów wyjśoiowyoh i przedsta
wiono metodą doboru podstawowych parametrów falownika napięoia
kształtującego zadany, ozasowy przebieg prądu obciążenia. Roz
patrzono trzy rodzaje modulacji: jednobiegunową, dwubiegunową
oraz zaproponowaną przez autora modulaoję zmiennobiegunową.
Łączy ona oechy dwu wyżej wymienionych zapewniająo formowanie
prądu obciążenia z przyjętą dokładnością wynikającą z szeroko
ści strefy histerezy, przy istotnym zmniejszeniu ozęstotliwośoi osoylacji. Możliwe jest dzięki temu zmniejszenie strat ko
mutacyjnych. Przeprowadzona analiza jest podstawą przedstawio
nej metody projektowania falowników kształtujących prąd wyjśoiowy.
58. E l - B a h a r
Mahmoud: Kryterium pomiarowe stanu
przewzbUdzenia transformatora blokowego i jejgo wykorzystanie
w automatyoe zabezpieczeniowej. 165 s.
\

Promotor: doo. dr Marian Namiotkiewioz
Wykazano słuszność tezy, że: "prąd magnesujący transforma
tora jest wielkością pomiarową najlepiej charakteryzującą
przewzbudzenia tego transformatora. Pomiaru prądu magnesujące
go można dokonać mierząc wartość strumienia rozproszenia jarz
ma". Jako strumień rozproszenia jarzma rozumie się strumień
magnetyczny w powietrzu, równoległy do osi jarzma, będący czę
ścią strumienia głównego. Przewzbudzenie transformatora defi
niuje aię jako wzrost indukcji magnetycznej, która jest pro
porcjonalna do ilorazu napięcia i częstotliwości lub jak wyka
zano do prądu magnesującego. Wskazano nową wielkość pomiarową
charakteryzującą przewzbudzenie transformatora blokowego.
Wielkość ta pozwala na opracowanie wybiorozo działającego za
bezpieczenia od przewzbudzenia transformatora. Zaproponowano
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tryczny model cieplny obwodów magnetycznych transformatora.
59* P a b i j a ń s k i
Paweł? Analiza pracy tyrystoro
wego kompensatora mocy biernej. 134 s.
Promotor t prof. nadzw. dr Henryk Tunia
Praca poświęcona jest opracowaniu, analizie i projektowa
niu statycznego kompensatora mocy biernej złożonego z prze
kształtnika sieciowego o komutacji wewnętrznej i dołączonego
do niego dodatkowego sterowanego źródła napięcia stałego.
Sformułowano i dowiedziono tezę, że układ przekształtni
ka sieciowego o komutacji wewnętrznej z dodatkowo dołączonym
równolegle źródłem napięcia stałego umożliwia szybką kompensa
cję mocy biernej z ozasem reakcji nie dłuższym.niż czas martwy
przekształtnika.
Przeprowadzono oryginalną analizę układu kompensatora.
Opracowano model symulacji cyfrowej układu, układ doświadczal
ny i przeprowadzono badania tego układu oraz przedstawiono me
todę doboru podstawowych elementów układu. Uzyskane wyniki
teoretyczne są zgodne z wynikami eksperymentalnymi.
60.
G 1 i k
Zdzisław: Sterowanie zapasami częśoi za
miennych w gospodaroe remontowej elektroenergetyki. 151 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Matla
Przedstawiono oryginalną metodę sterowania zapasami umoż
liwiającą prawidłowe kształtowanie zapasów części zamiennych
w gospodaroe remontowej elektroenergetyki, przy mniejszych niż
w obecnie znanych metodach nakładaoh środków. Podstawą tej me
tody jest wprowadzona nowa miara trwałości części zamiennych,
nazwana grupowym czasem życia. Poprawność metody wykazano sy
mulacyjnie, przy użyciu maszyny cyfrowej.
61.
H a d a m
Witold* Syntetyczna metoda obliozeń tech
nicznych na przykładzie obliczeń projektowych serii selsynów.
87 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Owczarek
Drogą konsekwentnej przebudowy struktury zestawu wzorów
i samych wzorów przez zastosowanie wysiewania wzorów niezależnyoh od zmiennej oraz wydzielania stałych członów z pozostałych
wzorów doprowadzono nie tylko do znacznego skrócenia obliczeń
powtarzalnych, ale umożliwione zostało sformułowanie bezpo
średniej zależności funkcji oelu od zmiennego argumentu. Po
zwoliło to na rozwiązanie syntetyczne problemów obliozeń pro
jektowych przez rozwiązanie z otrzymanych zależności równań
dla założonej wartości funkcji oelu względem zmiennego argu
mentu. Sposób takiego przejścia od obliczeń metodami anali
tycznymi (iteracy jnymi) do metody syntetycznej przedstawiony
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wierających dużą różnorodność problemów obliczeniowych*
62. J o n a k
Marian: Rzut przestrzeni W^ realizowany
przy pomocy kongruenoji prostych K(2,2) i jego zastosowanie.
71 s.
Promotor: prof. nadzw. dr Roman Matla
Opracowano rzut prostoliniowy przestrzeni euklideeowej
trójwymiarowej, uzupełnionej elementami niewłaściwymi, na pła
szczyznę. Jako aparat projekcyjny przyjęto kongruencję pro
stych K(2,2), będąoą zbiorem prostyoh przecinających jedno
cześnie daną krzywą stożkową oraz prostą.
Opracowano zasady rzutowania punktów, prostych i płasz
czyzn dokonując przy tym klasyfikacji ty oh elementów.
W pierwszej kolejności problem ten rozwiązano w przypadku
ogólnym tzn. sformułowano twierdzenia i wnioski dotyozące rzu
towania, gdy elementy bazy rzutów są dowolne.
Następnie rozpatrzono rzut, gdy elementy wyznaczające ba
zę przyjęto w sposób szczególny. W efekcie tego opracowano
praktyczną metodę rzutu przestrzeni trójwymiarowej na płasz
czyznę, zdefiniowano pewne przekształoenie płaszczyzny na sie
bie oraz opracowano oryginalną konstrukcję planimetryozną pew
nej grupy krzywych 4-go rzędu z trzema punktami podwójnymi,
zwanyoh krzywymi konohoidalnymi wraz z konstrukoją styczny oh
w ich punktach podwójnych.
63.
K ą d z i e l a w a
Andrzej: Racjonalizaoja prooesu
podejmowania deoyzji eksploatacyjnyoh dotycząoyoh wybranych
stanów praoy systemu elektroenergetycznego. 132 s.
Proaotori prof. nadzw. dr hab. Ryszard Matla
Przedstawiono ogólną charakterystykę kierowania eksploataoją SEE w stanach zagrożenia bezpieczeństwa praoy. Przed
stawiono aktualny stan opraoowania tematu oraz sformułowano
tezę praoy, uzasadniająo potrzebę opraoowania modelu decyzyj
nego.
Przeprowadzono analizę prooesu podejmowania deoyzji.
Przedstawiono główne fazy prooesu, speoyfikująo loh budowę
i funkcji. Omówiono sposoby oszacowania prawdopodobieństwa
podjęoia błędnej decyzji oraz poziomu wrażliwości rozwiązań
w przypadku zmienności parametrów probabilistycznych prooesu
eksploatacji.
Przedstawiono formalną strukturę prooesu podejmowania de
oyzji oraz opis modelu decyzyjnego. Wykonano oprogramowanie
modelu oraz za pomocą eksperymentów symulaoyjnyoh zweryfikowa
no jego przydatność.
64.
Kra j e w s k i
Wojcieoh: Analiza rozkładów pola
elektromagnetycznego i naprężeń w elementaoh metalowych kształ
towanych impulsem elektromagnetycznym. 143 s.
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Przedstawiono zastosowanie metod polowyoh do analizy pewnyoh wybranyoh zagadnień z zakresu elektromagnetycznego tło
czenia elementów metalowyoh. Wyprowadzono zależności anali
tyczne opisujące rozkłady pola elektromagnetycznego, ciśnień
i natężeń dl« kilku nierozważanyoh dotychczas konfiguracji
^ometryoznyoh układu formującego. Posługująo się powyższymi
ależnościami wykonano obliczenia i przeanalizowano najciekawoze problemy elektromechaniczne.
W zakresie problemów polowych rozważanyoh w kategoriach
silnego sprzężenia elektromechanicznego zaproponowano analityozno-numeryczną metodę, w której hiberboliozne równanie
Naviera-Stokesa rozwiązywane jest metodą elementów brzegowych.
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65.
L a n g n e r
Jerzy: Analiza warunków występowania
zjawiska generacji intensywnyoh strumieni jonowych w imploderze plazmowym. 172 s.
Promotor: doc. dr Michał Gryziński
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad imploderem plazmowym - urządzeniem do wytwarzania silnyoh, ukierunko
wanych strumieni jonowych, służących do zainicjowania kontro
lowanej syntezy termojądrowej.
Wyjaśniono wpływ początkowych warunków gazowych na praoę
implodera i znaleziono warunki optymalne z punktu widzenia generaoji intensywnyoh strumieni wysokoenergetyoznyoh jonów.
Przedstawiono ogólną charakterystykę urządzenia ekspery
mentalnego i fizyczne podstawy działania implodera. W opisie
układu eksperymentalnego zawarto parametry i dane techniczne
dotyczące implodera RPI-15 i stosowanych układów pomiarowyoh.
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. W badaniach
wstępnych określono charakter przebiegów prądowo-napięciowych.
Określono warunki występowania zjawiska generacji wysokoener
getycznych jonów.
Dokonano analizy wpływu warunków gazowych na charaktery
styki implodera oraz wyniki badań wpływu parametrów układu za
silania i struktury akcelerującej na pracę urządzenia. Uzyska
ne wyniki umożliwiły optymalizację urządzenia z punktu widze
nia efektywności generacji jonów i neutronów. Uzyskano prądy
li,
C
jonowe na poziomie 10 - 10^ A i strumienie neutronów rzędu
109 neutr./imp.
66.
MaL i n o w s k i
Wojciech: Synteza mikroproce
sorowego układu sterowania w tyrystorowym napędzie prądu sta
łego. 103 s.
Promotor: doc. dr hab. Antoni Dmowski
Dokonano analizy układów regulacji z cyfrowymi regulatora
mi typu PI. Określono zakresy pracy stabilnej, wpływ zmienno
ści parametrów regulatorów na zachowanie się układu oraz przed
stawiono metodę doboru tych parametrów.
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rytmu sterowania realizowanego w czasie rzeczywistym przez sy
stem mikroprocesorowy Intel 8080.
Zrealizowany praktyczny układ napędowy o mikroprocesorowym
sterowaniu pozwolił na weryfikację rezultatów teoretycznych
wynikami badań eksperymentalnych.
67.
M a r s z a ł e k
Wiesław: Zastosowanie układów
funkcji odcinkowo-stałych do analizy liniowych i nieliniowych
układów dynamicznych. 121 s.
Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kaczorek
Praca dotyczy metod zastosowania ortogonalnych układów
funkcji Walsha i funkcji impulsowych do analizy liniowych i
nieliniowyoh układów dynamicznych. Istniejące dotychczas meto
dy analizy wykorzystująoe konwencjonalne i uogólnione macierze
całkowania, macierze opóźnienia, rozciągnięcia, splotowe dla
funkoji odcinkowo-stałych zastąpiono metodami rachunku opera
torowego. Przedstawiono szereg przykładów zastosowania wprowa
dzonej w pracy tzw. transformaty impulsowej £ do analizy
układów opisanych równaniami różniczkowymi liniowymi, nieli
niowymi, funkcjonalnymi, równaniami całkowymi oraz wymiernymi
i niewymiernymi transformatami Laplaoe’a. Podano uogólnienie
wyników uzyskanych dla przypadku jednowymiarowego na układy
o wielu zmiennych niezależnych, a w szoaególności podano spo
sób zastosowania funkcji odoinkowo-stałyoh do analizy szeregów
Volterry dla układów nieliniowych oraz przykłady układów prak
tycznych, które można analizować za pomooą dwuwymiarowych mo
deli dyskretnych Roessera.
68.
M i c h a l s k i
Włodzimierz: Analiza pracy kaska
dowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pierścienio
wym z regulacją prądu falownika. 219 s«
Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Koozara
Przedstawiono analizę kaskadowego układu napędowego o lepszyoh parametrach pod względem szkodliwego oddziaływania na
sieć zasilająoą w stosunku do znanyoh układów kaskadowych.
Przedstawiona kaskada oprócz przekształtnika sieciowego zawie
ra przemiennik prądu stałego, działający w oparciu o komutację
wymuszoną. Przedstawione rozwiązanie napędu kaskadowego umoż
liwia wysterowanie tyrystorów przekształtnika sieciowego ze
stałym maksymalnym kątem.
Zarówno ten fakt jak i to, że prąd atały obwodu falownika
jest mniejszy od wyprostowanego prądu wirnika powodują znaczne
zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na sieć.
Przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w obwodzie po
średniczącym prądu stałego. Dokonano analizy poboru mocy bier
nej przez falownik zaproponowanego rozwiązania kaskady.
W oparciu o otrzymane wyniki teoretyczne zbudowano napęd
i wykonano cały szereg badań, które w pełni potwierdziły wyni
ki analizy.
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69.
M o b a r k a
Ahmed Elsayed* Analiza procesu komu
tacji w falowniku szeregowo-równoległym zasilającym wysokoobrotowy silnik klatkowy. 160 s.
Promotor: prof. nadzw. dr Henryk Tunia
Zastosowana została metoda zmiennyoh stanu w analizie pro
cesów komutacji* Uwzględniono trzy przedziały komutacji* komu
taoję naturalną, komutaoję krytyczną i komutaoję wymuszoną.
Podano model matematyozny falownika przy uwzględnieniu obwodu
sprężenia zwrotnego stabilizującego napięcie wyjściowe falow
nika przy zmianach obciążenia. Podano wyniki badań symulacji
oyfrowej układu falownika. Podano niektóre wyniki badań ekspe
rymentalnych. Uzyskano dostateozną zgodność wyników teoretycz
nych z wynikami eksperymentalnymi. Wyniki praoy. mają znaczenie
poznawoze i aplikaoyjne. Mogą być wykorzystane przy projekto
waniu falowników szeregowo-równoległych.
70.
M u ć k o
Jan* Analiza i synteza tyrystorowego sta
bilizatora napięoia przemiennego o komutacji wymuszonej. 213 s.
Promotor* doo. dr hab. Antoni Dmowski
Przeprowadzono analizę procesów zachodzącyoh w tyrystoro
wym stabilizatorze napięoia przemiennego o komutaoji wymuszo
nej pracującym w nadążnym układzie regulacji automatycznej.
Przeprowadzono analizę matematyozną stabilizatora (ze szcze
gólnym uwzględnieniem prooesów koautaoyjnych), symulaoję oyfrową poszczególnyoh jego obwodów oraz przedstawiono wyniki
badań eksperymentalnyoh.
Wyniki analizy, symulacji i badań eksperymentalnych pozwo
liły na dokonanie oceny własnośoi stabilizatora w stanach sta
tycznych i dynamicznych.
Wyznaczono także zależności opisujące przebiegi ozasowe
podstawowych wielkości elektryoznyoh stabilizatora oraz wypro
wadzono zależności umożliwiające syntezę tego typu układów.
7 1 . P a w e ł k o w i o z
Zygmunt* Planowanie oykli re
montowych bloków energetycznych. Oz. 1* 181 s.j Oz. 2* 258 s.
Promotor* prof. nadzw. dr hab. Ryszard Matla
.Zbudowano dynamiozne modele planowania cyklu remontowego
bloku oraz analizy składników funkcji celu oraz ograniczeń mo
deli. W pogłębionej analizie kosztów eksploatacji bloku i jego
elementów przedstawiono możliwośoi wykorzystania istniejących
w energetyce zbiorów danyoh do optymalizacji cykli remontowyoh
różnych typów bloków znajdujących się w eksploatacji.
Zebrano liczną populację danyoh statystyoznych wykorzystu
jąc przy tym różne metody, w tym metodę ankietowania. Opraco
wano system programów obliczeniowych przetwarzających liczną
i niejednorodną bazę danych.
Opracowano metody, algorytmy i programy obliczeń optymali
zacji cykli remontowych bloków. Do rozwiązania tego zagadnie
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tody programowania dynamioznego.
Zaprezentowano przykład obliczeń optymalizacji oyklu re
montowego dla wybranego typu bloku energetycznego oraz sformu
łowano wnioski z przeprowadzonych badań.
72.
P r a ^ 8
Zbigniews Analiza modelu silnika induk
cyjnego Jako obiektu regułaoji wielowymiarowej metodą transmitancji operatorowej. 170 a.
Promotor: prof. nadaw, dr Henryk Tunia
Przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego
klatkowego. Model ten analizowany jeat w wirująoym układzie
współrzędnych synchronicznych. Podano metodykę wyznaczania po
staci analitycznych wielomianów charakterystyczny oh przyrosto
wych transmitancji operatorowych silnika indukcy jnego. Proces
wyznaozania transmitanoji przeprowadzono w dwóch krokaoh.
W pierwszym wyznacza się transmitanoję modelu odsprzężonego
tzn. modelus który otrzymuje się po pominięciu wpływu prędkośoi kątowej wału na procesy elektromagnetyczne w silniku.
W następnych krokach wyznaczane są dowolne z wielowymiarowych
transmitano ji przyrostowych silnika „ Opraoowaną metodykę za
stosowano również do analizy układów regulacji częstotliwo
ściowej o sterowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym. Przeprowa
dzono analizę czterech wersji układów stosowanyoh w praktyce,
przy czym rozpatrzono dwa układy z pośrednim i dwa z bezpo
średnim sterowaniem strumienia głównego silnika indukcyjnego.
73.
P r o k o p
Jan: Synteza opisu matematycznego ma
szyn elektrycznych metodą przestrzeni stanów. 141+19 s.
(wkładka)
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Bajorek
Zdefiniowano wektor stanu, wektor wejścia i wyjścia, ma
cierz transformacji wektora stanu, przedstawiono uogólnione
nieliniowe i zlinearyzowane równania stanu maszyn bezkomutatorowych przy dowolnym wyborze wektora stanu oraz dla dowolne
go układu współrzędnych.
Przedstawiono nieliniowe i zlinearyzowane równania stanu
maszyn komutatorowych, zaproponowano metodę analizy maszyn prą
du stałego z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości szozotki,
przedstawiono wybrane wyniki symulacji cyfrowej stanów dyna
micznych dla proponowanego modelu.
Przedstawiono ogólną metodę otrzymywania transmitanoji ma
cierzowej zlinearyzowanych modeli maszyn elektrycznych, zapronowano procedurę określania wrażliwości tak określonej trans-mit an ej i macierzowej na zmianę wartości parametrów dynamicz
nych, zaproponowano metodę redukcji stopnia tej transmitano ji.
Omówiono zagadnienie odsprzęgania układów napędowych z ma
szynami elektrycznymi.
Całość przedstawiony oh zagadnień zilustrowano na przykła
dach maszyny indukcyjnej, synohronicznej i prądu stałego.
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P r z y b y l s k i
Jerzy: Analiza praoy układu
napędowego z silnikiem indukoyjnym pierścieniowym sterowanym
w obwodzie wirnika przekształtnikiem tyrystorowym o komutacji
zewnętrznej. 126 s.
Promotor: doo. dr hab. Włodzimierz Koczara
Rozprawa dotyczy zakresu hamowania generatorowego układu
napędowego z silnikiem indukcyjnym pierścieniowym sterowanym
w obwodzie wirnika z bezpośredniego przemiennika częstotliwo
ści.
Dokonano analizy teoretyoznej i eksperymentalnej układu
z maszyną indukoyjną dwustronnie zasilaną.
W analizie teoretyoznej posłużono się metodą wektorów
przestrzennych, przy ozym oddziaływanie na składowe i i y
wektora prądu wirnika umożliwia niezależną regulację parame
trów wyjsoiowyoh układu mooy ozynnej i biernej stojana maszy
ny. Opracowano struktury sterowania maszyny dwustronnie zasi
lanej uwzględniającej tory regulacji mooy stojana oraz tor regulaoji prędkości. Praoa generatorowa jest realizowana dla
prędkośoi pod- i nadsynohronicznyoh.
Przedstawiono opraoowany i zrealizowany model laboratoryj
ny oraz wyniki badań, modelu.
75.
P u o h a l s k i
Andrzej: Stabilizacja złożonych
układów liniowych za pomooą zdecentralizowanego sprzężenia
zwrotnego. 158 s.
Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kaczorek
Rozważano problem istnienia oraz doboru lokalnych sprzężeń
zwrotnych atabilizującyoh złożony układ liniowy niezależnie od
zmian w strukturze połąozeń,
Zadanie to formułowane dotyohozas dla układów ciągłyoh w
przestrzeni stanów, uogólniono na przypadek opiau wielomiano
wego, tranamitanoy jnego, jedno- i dwuwymiarowymi dyskretnymi
równaniami stanu. Sklasyfikowano dotyohozas znane oraz scha
rakteryzowano nowe klasy wielkich systemów trwale zdecentrali
zowanie stabilizowalnych, podając algorytmy doboru odpowied
nich lokalnyoh kompensatorów dynamicznych i statycznych.
W rozwiązaniu wykorzystano zaproponowaną metodę diagonal
nej dominacji, ideę wielkiego systemu blokowo diagonalnie
quasi-dominującego w sposób uogólniony oraz trwałej separowalności.
76.
S t a r o s z o z y k
Zbigniew: Sposób pomiaru pa
rametrów charakterystycznych głosu i wykorzystanie go do usta
lenia kryterium identyfikacji mówiących. 182 s.
Promotor: doc. dr hab. Augustyn Chwaleba
W oparciu o przegląd literatury określono sposób pomiaru
cech osobniczych głosu przy identyfikowaniu mówcy niewspółpracującego. Adaptowano metody pomiaru cech osobniczych głosu do
ograniczeń wynikających z użycia mikrokomputera jako podstawo-
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nej oceny przydatnośoi metod HPF w ujęoiu synchronicznym i
niesynchronicznym do określania widmowyoh oech osobniozyoh wy
powiedzi. Opracowano i zweryfikowano w Fortranie algorytmy homomorficznego wygładzania widma SPF i wyznaczania predykoy jnyoh współczynników opisu charakterystyk widmowyoh w metodzie
korelacyjnej i kowariancyjnej. Zweryfikowano przydatność iloozasu aspiracji głoski Mk” do celów identyfikaoji mówcy.
Zrealizowano praktyoznie konweraacyjny system pomiaru oech
osobniozyoh głosu w systemie Intel 8080, wyposażonym w układ
monitora graficznego i wejśoiowy przetwornik A/O. Wykazano
przydatność zrealizowanego systemu do identyfikao ji mówoów me
todą półautomatyczną.
77* S z m i t k o w s k i
Józeft Analiza możliwośai po
prawy właściwości metrologicznych przetwornika olśnienia z dio
dą tunelową. 112 s. + aneks (współoprawne)
Promotori doo. dr hab. Augustyn Chwaleba
Praoa dotyczy analizy dokładnośoiowo-wrażliwośoiowe j prze
twornika ciśnienia z diodą tunelową jako pierwotnym elementem
przetwarzającym. Analizę tę przeprowadzono opierając się. na
pomiaraoh laboratoryjnych i obliczeniaoh numerycznych. Poddano
analizie różne elektryczne układy praoy przetwornika. Uwzględ
niając takie właśoiwośoi metrologiozne, jak: czułość ciśnie
niową, nieliniowość charakterystyki przetwarzania, wrażliwość
temperaturową - wykazano, że najlepszym układem (przyjmując
jako kryterium* maksymalną czułość ciśnieniową - przy zadanych
dopuszczalnych wartośaiaoh błędów: temperaturowego i nielinio
wości) jest układ różnicowy o polaryzacji prądowej z układem
korekcyjnym oraz z optymalnie dobranym Iza pomocą obliczeń nu
merycznych) punktem pracy. Na podstawie przeprowadzonych roz
ważań podano ogólne wytyczne do projektowania oraz omówiono
metodę eksperymentalno-numeryczną wyznaczania parametrów prze
twornika z układem różnioowym bez korekoji i z korekcją w dwóch
wersjaoh.
78.
S z y m a n o w s k i
Jan: Optymalizacja algorytmu
pracy mikrokomputerowego systemu do pomiarów metodą trzech
woltomierzy. 115 s.
Promotor: doo. dr hab. Janusz Jaworski
Przedstawiono analizę metody trzech woltomierzy, podano
podstawowe zależności określające wartości parametrów badanego
dwójnika oraz błędu pomiaru ty oh parametrów. Omówiono najważ
niejsze składowe błędu zupełnego pomiaru, przy uwzględnieniu
możliwości zasilania obwodu napięciem okresowym niesinusoidal
nym. Przy użyciu komputera wykreślono przebiegi funkcji błędu
instrumentalnego. Na podstawie wartości funkcji błędu sformu
łowano kryteria doboru liczby, typu i wartości elementów wzor
cowy oh, aby błąd pomiaru metodą trzech woltomierzy był mini
malny. Podano algorytm pomiarów metodą trzech woltomierzy i wy
kazano, że algorytm ten jest optymalny, tzn. w najkrótszym moż-
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błędem.
Skonstruowano model systemu pomiarowego realizującego me
todę trzech woltomierzy. Model ten jest przystawką do uniwer
salnego mikrokomputera działającego pod kontrolą systemu ope
racyjnego OP/M. Wykonano pomiary elementów RLC w szerokim za
kresie częstotliwości i napięcia zasilającego.
79.
U r b a ń s k i
Wojciech* Wykorzystanie przemiany
fazowej ciało stałe - ciecz do chłodzenia maszyny indukoyjnej
przy pracy dorywczej. 157 sPromotor: prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Koziej
Określono wymagania stawiane chłodziwom topiiwym. W oparoiu o literaturę oraz pomiary własne podano zestaw odpowied
nich substancji i scharakteryzowano ich własności.
Badania doświadczalne zrealizowano na dwóch modelach sil
ników indukcyjnych trójfazowych klatkowych o mocach 5t5 kW i
1,$ kW. Silniki zostały poddane szerokim badaniom porównaw
czym własności cieplnych i akustyoznych w różnych wersjach
chłodzenia.
Zbudowano jedno- i dwuwymiarowy model cieplny silnika. Ich
opis przeprowadzono nową dla stanów nieustalonych - metodą
analityczną.
Rozwiązanie podano korzystając z teorii potencjału.
Podkreślono zalety nowego układu chłodzenia, takie jak:
zwiększona przeciążalność maszyny, obniżenie hałasów, wzrost
sprawności.
80.
Z a g i r y n
Oerendorż: Analiza awaryjności linii
przesyłowych w warunkach klimatycznych Mongolii. 161 s.
Promotor: doo. dr hab. Zdobysław Flisowski
Główną przyczyną awaryjności linii na rozpatrywanym tere
nie są przeskoki na zabrudzonej izolacji. Dokonano pomiarów pa
rametrów zabrudzenia izolatorów zdjętych z linii i określono
stopień niejednorodności zabrudzeń.
W celu wyjaśnienia wpływu nierównomierności zabrudzeń na
wytrzymałość powierzchniową izolatorów wykonano specjalne pró
by laboratoryjne sztucznie zabrudzonych izolatorów o różnym
stopniu niejednorodności. Wyznaczono charakterystyki wytrzyma
łości zabrudzeniowej izolacji oraz krytycznej wartości prądu
upływu w zależności od stopnia nierównomierności zabrudzeń.
Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano metodę obli
czania liczby i prawdopodobieństwa przeskoków w linii z uwzględ
nieniem stochastycznego oharakteru najistotniejszych czynników,
w tym stopnia nierównomierności zabrudzenia izolatorów.
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81.
B i e 1 a
Sławomir: Otrzymywanie i właściwości
elektryozne beta bis AlpO* stabilizowanego tlenkiem oynku.
61 a.
7
Promotor: doo. dr bab. Waoław Jakubowski
Opisano metodę otrzymywania ora?, elektryczne własności
polikrystalicznych próbek Na-^AlgOj domieszkowanego różnymi
ilościami tlenku cynku. Przewodnictwo elektryczna mierzono
przy pomocy metody spektroskopii admitancyjnej.
Największą wartość przewodnictwa wewnątrzziarnowego wyka
zały próbki zawierające 3% ZnO.
Pokazano9 że wysokotemperaturowa energia aktywacji prze
wodnictwa wewnątrzziarnowego zależy od ilości domieszki stabi
lizującej podczasr, gdy niskotemperaturowa energia aktywacji
tegoż przewodniotwa nie zmienia się wraz z zawartośoią stabi
lizatora.
Stwierdzono, że dla próbek wygrzewanych przez dłuższy
okres w stopionej mieszaninie NaNOj/NaCl występuje tylko
jedna energia aktywacji dla oałego zakresu stosowanych tempe
ratur.
Zbadano również wpływ wymiany jonów Na+ na Ag+ na włas
ności elektryczne.
82.
B o ż y k
Mirosława: Metody interferencji poprzecz
nej w zastosowaniu do pomiaru profilu refrakcyjnego włókien
optycznych. 136 s.
Promotor: prof. nadzw. dr Maksymilian Pluta
Dokonano pomiaru różnicy dróg optycznych we włóknach za
pomocą interferometru typu "shearing" (mikroskop interferencyjno-polaryzaoyjny Biolar PI) metodami: prążkową i pola jed
norodnego oraz zaproponowano nową mikrodensytometryczno-skanująoą metodę wyznaozania odchylenia prążka interferencyjnego.
Zbadano wpływ różnych dyspersji: cieczy immersyjnych 1 bada
nych włókien na pomiar różnicy dróg optycznych. Przedstawiono
metody i dokonano pomiaru parametrów geometrycznych włókien
z zastosowaniem kontrastu fazowego ujemnego. Przeprowadzono,
analizę wpływu środowiska immersyjnego na obraz kontra3towo-fazowy włókna oraz zaproponowano metodę wyznaczania profilu
refrakcyjnago włókien optycznych z wykorzystaniem kontrastu
fazowego. Opracowano ponadto i zastosowano w pracy nową meto
dykę precyzyjnego wyrównywania współczynnika załamania środo
wiska immersyjnego ze współczynnikiem załamania warstwy ze
wnętrznej włókna.
Podano wyniki pomiaru profilu refrakcyjnego włókien optycznyoh: jedno-, dwu- 1 wielowarstwowych oraz niektórych włó
kien nieregularnych. Dokonano analizy dokładności stosowanych
metod pomiaru profilu refrakcyjnego, przedstawiono wnioski
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sie problematyki objętej tematem rozprawy.
83.
D e m i r s k a
Ewa Barbara:
równań funkcyjnych nieliniowyoh. 121 s.

Aproksymacja rozwiązań

Promotor: dr hab. Krzysztof Moszozyński
Zbadano aproksymację gałęzi rozwiązań równania F(x) = 0
przez gałęzie rozwiązań równań F^te^) = 0. Równanie F(x) =0
rozpatrywane jest w otoczeniu punktu x* takiego, że
F(x*) = 0 oraz F 1 (x*) jest operatorem Fredholma o indeksie
1 . Równania
= 0 z kolei bada się w otoczeniu punktów
x£ zbieżnych dyskretnie do x*.
Tego rodzaju problemy badane były wcześniej przez Desoloux
i Rappaza przy ograniczająoym założeniu istnienia przedłużeń
operatorów aproksymująoyoh F^ na oałą dziedzinę operatora F.
Takie postawienie zadania pozwoliło rozpatrywać tylko niektóre
aproksymaoje wewnętrzne zadań bifurkaoyjnych. W pracy te ogra
niczenia zostają przezwyciężone. Oprócz szerszej klasy aproksymaoji wewnętrznyoh, możliwe staje się również rozpatrywanie
aproksymacji zewnętrznych zadań bifurkacyjnyoh.
84.
G a r b a r o z y k
Jerzy: Wpływ domieszek stabili
zujących oraz jonów ruohliwych na oddziaływanie beta" aluminy
z wilgotną atmosferą. 108 s.
Promotor: doc. dr hab. Wacław Jakubowski
Zastosowano kilka niezależnyoh metod pomiarowyohs spektro
skopię admitancyjną, termiczną analizę różnicową (DTA.), anali
zę termograwimetryczną (TGA), spektroskopię w podczerwieni
(IR), skaningową mikroskopię elektronową (SEM) oraz dyfrakcję
promieni X. Wykazano, że najbardziej ozuła na wnikanie HgO
jest beta" alumina domieszkowana CuO oraz LL^O. Natomiast
próbki stabilizowane CoO i NiO wykazują znacznie większą
odporność na wpływ wilgotnej atmosfery. Wyniki zinterpretowa
no w oparoiu o efekt Jahna-Tellera oraz mikrostrukturę otrzymanyoh próbek ceramicznych. Wykazano również, że rodzaj ruoh
liwych kationów w istotny sposób wpływa na wiązanie HgO. Wy
miana Na+ na kationy Li+ sprzyja silniejszemu wiązaniu
cząsteczek wody przez beta" alutainę, natomiast wymiana jonów
Na+ na Ag+ w znacznym stopniu uodpamia beta" aiuminę przed
wpływem pary wodnej. Wyniki te zinterpretowano stosując model
oddziaływania jon-dipol0 w którym uwzględniono kulombowskie
przyciąganie oraz krótkozasięgowe odpychanie Boma-Mayora *
85* ł a m a l i
I b r a h i m
Nazdar: 0 pewnych wła
snościach m-zupełnych algebr paeudo»Boole *owakich, 51 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Maoiej Mączyńskl
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skończona liczba kardynalna) algebr pseudo BooIe'owskich (zwa
nych też algebrami Heytinga) w analogii do teorii m-zupełnych
algebr Boolea rozwiniętej przez Romana Sikorskiego. Podano
pewne własności algebr pseudo-Boole?owskich i zdefiniowano
m-zupełne algebry tej klasy. Rozwinięto teorię m-rozszerzeń
algebr pseudo-Boole'owskich. Zbadano (m,n)~dystrybutywność i
zupełną dystrybutywność tych algebr. Udowodniono twierdzenia
o m-repi'ezentac ji algebr pseudo-Boole*owskich. Głównymi wyni
kami są: dowód twierdzenia o istnieniu wolnej m-alebry pseudo-Booleowskie;), twierdzenie o tym, że zupełna iloozynowa dystrybutywnośc algebry pseudo-Booleowski®j pociąga za sobą zu
pełną addytywną dystrybutywność oraz wyznaczenie klasy m-zupełnyoh algebr pseudo-BooWowskich, które są izomorficzne
z m-addytywnymi pierścieniami Heytinga na zbiorach.
86.
K o u t n y
-Randella. 88 s.

Maciej Stanisław:

O problemie Merlina-

Promotor: doo. dr hab. Ryszard Janicki
Przedstawiono rozwiązanie wersji problemu informatycznego
postawionego przez Merlina i Randella, sformułowanego jako
problem sterowania ruchem pooiągów. Danymi są: sieć kolejowa,
zbiór pociągów wraz z trasami, zasady ruchu pociągów. Problem
polega na określeniu strategii sterowania ruchem pociągów,
która przy respektowaniu zasad ruohu umożliwia optymalne po
konywanie tras. Zaproponowano odpowiedni model matematyczny
wykorzystujący aparat teorii grafów i posługując się nim otrzy
mano pełną charakteryzację sytuacji, które synchronizacja mu
si wykluczać. Sytuacje te są reprezentowane przez rodzinę pew
nych etykietowanych multigrafów skierowanych, nazwanych mini
malnymi sekcjami krytycznymi. W ogólnym przypadku odszukanie
ich w grafie reprezentującym sieć kolejową prowadzi do znacz
nej złożoności obliczeniowej i dlatego podano klasę sieci, dla
których można już podać efektywną metodę znajdowania minimal
nych sekcji krytycznych. W pozostałych przypadkach zapropono
wano inną, wykorzystującą te 3ame rozważania co poprzednia,
strategię synchronizacji. Nie jest ona jednak najbardziej efek
tywną. W przypadku obu strategii pokazano jak można je repre
zentować w formalizmie wyrażeń ścieżkowych.
87.
K u r e k
Piotr: Otrzymywanie i badanie własności
fizycznych ceramiki lisiconowej. 90 a.
Promotor: doo. dr hab. Wacław Jakubowski
Opisano sposób otrzymywania ceramicznych próbek LISICONu litowego przewodnika superjonowogo. Określono jego strukturę
krystaliczną, gęstość, aikrotwardość oraz optymalny skład.
Po*jary przewodności elektrycznej dokonano stosując spek
troskopię adnitancyjnq, a jonową liczbę przenoszenia określono
metodą Hebba-Wagnera. Stwierdzono, że ceramika opisana wzorem
Li--, KS?i„ oe(GeO,.
posiada w ,5uO°C przewodność elektryczną
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równą 0,14 (S2. om) , a liozba przenoszenia jonów litu ject
dla niej w temperaturze pokojowej równa 0 995
Zaproponowano sposób wyjaśnienia obserwowanego faktu zbli
żonych energii aktywacji przewodności elektrycznej wnętrz zia
ren i przewodności międzyziamowe j. Przedstawiono badania
wpływu na własności fizyczne LISICON-u zastąpienia w jego
strukturze krystalicznej cynku przez kobalt i nikiel. W obu
przypadkach stwierdzono znaczne pogorszenie przewodności elek
trycznej uzyskanych materiałów ceramioznyoh.

,
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88. M a ł e c k i
Romuald: Zastosowanie metody całki
konturowej do zagadnienia brzegowo-początkowego dla pewnego
układu parabolicznego. 64 s.
Promotor? doo. dr hab. Magdalena .Pryjarska
Zbadano istnieniu i jednoznaczność rozwiązań zagadnienia
brzegowo-początkowego dla pewnego (jednostajnie paraboliczne
go w sensie Piotrowskiego)" liniowego układu równań różniczko
wych cząstkowych wyższego rzędu z warunkami brzegowymi zawie
rającymi pochodne po czasio. Założono, że współczynniki w równaniaoh i warunkach brzegowych nie zależą od ozasu i są dosta
tecznie regularne.
Stosując formalnie transformację Laplace*a złożoną z odpo
wiednią potęgą parametru zespolonego, otrzymano zagadnienie
spektralne (zagadnienie brzegowe z parametrem zespolonym). Za
gadnienie to rozwiązano metodą potencjału uzyskując na rozwią
zanie i jego pochodne odpowiednie oceny. Udowodniono, że roz
wiązanie danego zagadnienia brzegowo-początkowego wyraża się
w postaci całki krzywoliniowej z funkcji określonej przy pomo
cy rozwiązania zagadnienia spektralnego. Twierdzenie o jedno
znaczności pokazano w klasie funkcji rosnących co najwyżej
ekspotencjalnie ze względu na zmienną czasową t.
>
r ó s z y ń s k i
Piotr Władysław* Definiowanie
współbieżności przy pomocy relacji symetrycznych i przeciwzwrotnyoh. 75 s.

89. P

Promotor: doc. dr hab. Ryszard Janicki
Opisano związki pomiędzy strukturą statyczną pewnej klasy
sieoi Petriego i ioh własnościami dynamicznymi. Rozważania
ograniczono do sieci rozkładalnych na skończone maszyny sta
nów, a więc do sieci reprezentujących systemy złożone z pod
systemów sekwencyjnych. Podstawowym pojęciem jest w przedsta
wionym podejściu pojęcie relacji typu współbieżności (relacji
symetrycznej i przećiwzwrotnej) nazywanej relacją współistnie
nia miejsc. Relacja ta, wyznaczona przez statyozną strukturę
sieci, implikuje postać struktury dynamicznej tej sieci okre
ślając zbiór stanów dopuszczalnych. Przedstawiono własności
relacji współistnienia miejso, formułując warunki konieczne i
wystarczające zgodności relacji ze statyozną strukturą sieci
oraz warunki K- i C-gęstośoi relacji. Wyniki te pozwalają na
określenie pewnyoh własności synamicznych na podstawie struk
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90.
S o c h a c k i
Jacek1 Analityczne rozwiązanie pro
blemu uogólnionej soczewki Luneburga. 78 s.
Promotor i; prof. nadaw, dr Maksymilian Pluta
Uzyskano śoisłą, analityoianą reprezentao ję dla całki Lune
burga 0(\,t) w poataoi szybkozbieżnego szeregu, pozwalającą
na projektowanie soozewek uogólnionyoh bez stosowania metod
numerycznyche Na podstawia tego rozwiązania znaleziono prostą,
funkcyjną formułę aproksymująoą całkę Luneburga z bardzo dobrą
dokładnością. Wyprowadzono również śoisłe kryterium całkowe
służące do weryfikacji każdej przybliżonej reprezentacji dla
funkcji 0 (<{,f). Przedstawiono szczegółowy przegląd osiągnięć
w teorii soczewki Luneburga z uwzględnieniem ostatnioh rezul
tatów (rozwiązanie Dorioa i Munro opisujące soczewki o ogra
niczonym otworze względnym). Teorię wzbogacono o oryginalne
rozwiązania opisujące nową klasę soczewek, nazwanych przez au
tora wieloogniskowymi.
9 1 . W a s i u o i o n e k
Marafcs Badanie wpływu wybra
nyoh domieszek stabilizujących na właściwości elektryozn© ce
ramicznych próbek Na-, Ag- i Li beta"-Al20j. 98 s.
Promotor* doc. dr hab. Waoław Jakubowski
Przedstawiono rezultaty badań wpływu wybranyoh domieszek
stabilizująoyoh (LipO, MgO, OoO, NiO, CuD) na warunki otrzymymywania ceramicznyoh pi'óbek Na-, Ag- i Li beta" aluminy oraz
na właściwości elektryczne tych próbek.
W badaniach tyoh właściwości zastosowano metodę spektro
skopii admitanoyjnej w zakresie częstości 5-5*1o5 Hz.
Stwierdzono dla wszystkich badanych próbek Na beta" alu
miny istnienie dwóch energii przewodnictwa, przy czym nisko
temperaturowa energia aktywaoji jest niemal niezależna od ro
dzaju domieszki i wynosi ok. 0,28 eV. Zjawisko to wyjaśniono
w oparciu o model Wanga. Przewodnictwo Ag beta"-aluminy jest
scharakteryzowane przez jedną energię aktywaoji, 00 także jest
zgodne 2 modelem Wanga. Beta" alumina litowa ze względu na
silną higroskopijność miała niskie przewodnictwo i wysoką
energię aktywaoji.
Stwierdzono w Na-Ag beta" aluminie istnienie zjawiska
"mixed alkali".
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*92. B e r i l k
Maroin: Koncepoja wykorzystania ąuasi-geoidy wygładzonej w prooesie opraoowania obBerwaoji geode
zyjnych i astronomicznych. Publ.i Pr. nauk. Pffarsz., Geodezja,
1985, z. 24, 72 a.
Zaproponowano wykorzystanie ąuasi-geoidy wygładzonej jako
powierzohni odniesienia, na którą odwzorowywane będą w pierw
szym etapie redukoji*obserwacje geodezyjne i astronomiczne,
wykonane na powierzonni Ziemi. Elementy przesuwane są po wygładzonyoh liniaob. pionu na powierzchnię ąuasi-geoidy wygła
dzone j>a następnie po normalnych do elipsoidy na tę powierzch
nię. Quaai-geoida wygładzona może odgrywać rolę globalnej fi
gury Ziemi.
95. B u o z k o w s k i
Krzysztof: Metodyka kartogra
ficznego przedstawiania koncentracji obiektów i zjawisk geo
graf iozny oh. 76 a.
jr

Promotor: doo. dr Kazimierz Michalik
' .

Przedmiotem badań kartograficznej metody koncentraoji jest
nierównomiemość rozmieszczenia wszelkich zjawisk i obiektów
geograficznych w przestrzeni społeczno-ekonomicznej lub geo
graficznej. Materiałem źródłowym w tym postępowaniu badawozym
jest mapa traktowana jako wizualny model analizowanego układu
przestrzennego.
W praoy rozpatrzono koncentrację w trzech różnych ujęciach
wprowadzająo i definiując pojęcia koncentracji powierzchnio
wej, dystansowej i osobliwej.
Każde z tych pojęć jest podstawą opraoowania metody umoż
liwiającej kartograficzne badanie i przedstawianie innego as
pektu nierównomierności przestrzennego rozmieszczenia rozpa
trywanych zjawisk ozy obiektów.
Sformułowane zasady wykonywania map konoentracji pozwalają
na wprowadzenie automatyzacji zarówno na etapie pozyskiwania
(digitalizaoja), przetwarzania jak i wyprowadzania (automa
tyczne kreślenie) danych.
94.
J a n k o w s k a
Marias Ocena i wykorzystanie daw
nych map topograficznych dla badań zmian krajobrazu (na przy
kładzie okolio Poznania). T. 1: J65 s.; T. 2: 72 s.
Promotor: doc. dr hab. Janusz Gołaski
Przedstawiono problemy związane z oceną i wykorzystaniem
zbioru dawnych map topograficznych jako źródła do badania
zmian krajobrazu. Przedmiot oceny stanowią mapy okolio Pozna
nia w skali 1:22000 ~ 1:25000 wykonane w okresie k. XVIII «
- k. XIX w.
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Oceniono zmiany szczegółowości zakraau treści i stopnia
uogólnienia treśoi map w odniesieniu do rzeźby sytuaoji i na
zewnictwo oraz zmiany wierności wymienionyoh elementów treśoi
mapy. Zbadano też średnie błędy położenia różnych rodzajów
szozegółów na poszczególnych mapaoh. Wyniki badań posłużyły
do określenia stopnia porównywalnośoi badanych map.
95.
K u r c z y ń a k i
Zdzisław: Korekcja geometryozna
lotniczych obrazów skanerowyoh i radarowyoh. 145 s.
Promotor: doc. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz
Przedmiotem pracy jest korekcja geometryozna obrazów ska
nerowyoh i radarowyoh, pozyskiwanych z samolotu. Obrazy te są
obrazami dynamicznymi tan. są tworzone w sposób ciągły w miarę
ruchu postępowego nośnika. Konsekwenoją tego są bardzo znaozne
zniekształcenia geometryczne spowodowane niestabilnością lotu.
W praoy podaje się matematyczne modele obrazu skanerowego i ra
darowego. Analizuje się wpływ czynników zniekształcających
obrazy. Podane są podstawy teoretyozne korekcji geometrycznej
obrazów dynamioznych czterema metodami;parametryozną, ruchomej
powierzchni zniekształceń, wielomianową] interpolacją*metodą
najmniejszych kwadratów z filtracją. Zbudowano algorytmy i
programy na EMC dla tych metod. W ozęści praktyoanej przebada
no zniekształcenia i skorygowano obrazy wykorzystywane w kra
ju, a mianowicie: skanerowe obrazy termalne THP-1, skanerowe
obrazy wielospektralne 0-500, obrazy radarowe TOROS. Daje się
porównanie proponowanyoh metod korekcji. W wyniku korekoji
można zniekształcenia zredukować do rzędu 1-2 elementów roz
dzielności (pikseli).
^ 6. P a n a s i u k
Jan: The Concept of a Solution of
Fundamental Reverse Geodetic ProbLem in the Gauss-Kriiger Projection. Publ.: Geodezja i Kartografia, R. 31:1982, z. 1,
s.3-21
Podano pewien wariant pozyskiwania wartości współrzędnych
geodezyjnych B,L, ze współrzędnych prostokątnyoh płaskich
X q , yj, Gaussa-Krugera.
Współczynniki szeregu potęgowego funkcji odwrotnej, opisu
jącej odwzorowanie Gaussa-Krugera, konstruuje się metodami
algebraicznymi, wykorzystując przy tym formuły rekuTencyjne,
wiążące ze sobą parametry Liczbowe odpowiednich n-tych i
n+1~szych poohodnyoh. Wykorzystywany szereg potęgowy obowiązu
je w otoczeniu dowolnego punktu położonego na południku osio
wym 1 = 0.
97.
V o
H u n g
Dang: Wykorzystanie metod geodezji
satelitarnej do udoskonalania sieci geodezyjnych jako sieci
astronomiozno-geodezy jno-sateLitamyoh. 182 s,
Promotor: prof. nadzw. dr hab„ Zdzisław Adamczewski
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Przedstawiono model sieci geodezyjnej wraz z charaktery
styką topologiczną, pozycyjną i dokładnośoiową.
Rozpatrzono algorytm orientacji elipsoidy w oparciu o me
tody nieliniowego programowania.
Przedstawiono niwelację astronomiozno-grawimetryczno-sateUtaraą.
Zaproponowano zastosowanie metody kolokacji do interpola
cji odstępu geoidy i odchyleń pionu w przypadku braku danyoh
grawimetrycznych.
Ponadto przedstawiono Algorytm analizy dokładnościowej
w oparciu o proces ortogonalizaoji blokowych macierzy układu
równań poprawek oraz kilka wniosków z tej analizy dla kon
struowania sieci astronomiozno-geodezy jno-aate 1 itarnyoh przy
racjonalnych rozmieszczeniach azymutów Laplaoe*a.
Podsumowano szereg zagadnień związanyoh z zakładaniem
sieci AGS.
98. W o j c i e c h o w s k i
Jerzy: Badania metodyki
pomiarów dalmierzami laserowymi w aspekcie najwyższej dokład
ności pomiaru. 123
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ząbek
Opracowano i opisano cztery metody pomiaru odległości dal
mierzami laserowymi, których zastosowanie umożliwia (dla dłu
gich celowyoh) osiągnięcie dokładności pomiaru rzędu 1»1Ó° D„
Jedna z metod została zastosowana do pomiarów na poligonie
geodynamicznym w Peniawach w lataoh 1978, 1979, 1980 i 1984.
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99* A l m a h d i
Aidrls Abdullachi Stan graniczny rozwaria rys konstrukcji żelbetowych zabezpieczanych chemoodpor
nymi powłokami z żywio syntetycznych. 192 s.
Promotor: doo. dr hab. Jerzy Pluta
Przeprowadzono analizę zjawiska naruszenia zespolenia
powłoki z podłożem żelbetowym przy ruchach rys w czasie eks
ploatacji obiektu wyrażająca się powstawaniem włoskowatych rys
poziomych równoległyoh do powierzchni styku powłoka-podłoże.
w wyniku rozwinięcia mlkrorys lokalnyoh - rozwartości do 3 /*m
i długości 500-800
- w mikrorysę oiągłą - o rozwartości
10-15 ftm i długości 1,5 do 4,0. cm„
Mając na uwadze złożone, zależne od wielu czynników i nie
dostatecznie wyjaśnione zjawisko odspajania powłok od j>odłoża
betonowego w wyniku nadmiernych ruoliów rys podjęto badania od
kształceń powłok i odpowiadających im zmian stanu zarysowania.
Ustalenia stanu granicznego rozwarcia rys dla różnych klas be-

- 49 tonu (B-15 , B-20, B-25, B-30) i różnyoh powłok (epoksydowe Epidian 432 i poliestrowe - Polimal 136A) dwuwarstwowe zbro
jone matą szklaną i opracowanie modelu matematycznego
A ^ “B(x-°)2 - e-B ( x + c ) 2']
'.v

gdzie

>- - siła ścinająoa w strefie stykowej powłoka-podłoże,
A,B i C - współczynniki modelu,
x
- odległość od rysy ruohomej w cm.
Badania wykazały, że zwiększenie wytrzymałości betonu w
konstrukcji zabezpieczanych powłokami zbrojonymi z żywio synte
tycznych wpływu dodatnio na wielkość dopuszczalnego przyrostu
rozwartości rys ruchomych, związanego ze stanem granicznym
bezawaryjnej eksploataoji.
100.
Bajer,
Czesław: Analiza dynamiczna belki spoozywająoej na jednostronnym podłożu sprężystym. 76 s.
Promotor* prof. zw. dr Zbigniew Kąozkowski
Do dynamioznej analizy zastosowano metodę czasoprzestrzen
nych elementów skończonyoh. Spośród kilku możliwych, przyjęto
wariant, w którym podział konstrukcji na elementy skończone
przebiega m.in. wzdłuż linii ograniczająoej w czasoprzestrzeni
obszary kontaktu konstrukcji z podłożem. Wymagało to zastoso
wania niestacjonarnego podziału osi pręta na elementy prze
strzenne czyli wprowadzenia nieprostokątnych, trójkątnych i
czworokątnyoh elementów czasoprzestrzennych. Zastosowanie ele
mentów trójkątnych pozwoliło ponadto na zagęszczenie podziału
czasoprzestrzeni po czasie (zmniejszenie kroku oałkowania rów
nania różniozkowego) w wybranych obszarachjprzy pozostawieniu
rzadkiego podziału w obszarach pozostałyoh. Wykonano szereg
obliczeń testowych, mających na celu zbadanie stabilności i
dokładności wyników uzyskanych przy użyciu nieprostokątnych
elementów czasoprzestrzennych.
101.
B o r k o w s k i
Marek: Przydatność stali 10HA.
na konstrukcje wsporcze w przemyśle petrochemicznym. 214 s.
Promotor: doo. dr Wojciech Włodarczyk
Przedstawiono charakterystykę konstrukcji wsporczych eks
ploatowanych w środowisku przemysłu rafineryjno-petrochemioznego. Określono korozyjność atmosfery tego środowiska w wyniku
pomiarów zanieczyszczeń gazowych, a także na podstawie badań
własnych próbek korozyjnych.
Przedstawiono wyniki badań własnych korozji atmosferycznej
atali trudno rdzewiejącej gatunku 10HA i stali węglowej gatun
ku St3SX w środowisku przemysłowym Mazowieckich Zakładów Rafi
neryjnych i Petrochemicznych w Płocku, a także w środowisku
miejsko-przemysłowym. Wyznaczono parametry opisująoe wielkośoi
ubytków korozyjnych i przedstawiono koncepcję prognozowania

- 50 strat korozyjnyoh w dłuższy oh okresach użytkowania konstrukoji stalowyoh.
Badano także właśoiwośol mechaniczne stali 10HA i połącze
nia spawane. Na podstawie laboratoryjnych i statystyoznych ba
dań ceoh mechanicznych zaproponowano obniżenie dotychczasowej
wytrzymałości obliczeniowej stali 10HA.
102.
B o r o w s k i
Zbigniew* Model symulaoyjny wpływu
czynników realizacyjnych na wykorzystanie ozasu pracy maszyn
budowlanych. T. 1« 117 s.j T. 2: 184 s.
Promotor: doo. dr hab. Kazimierz Jaworski
Praca maszyn budowlanych na placu budowy w znacznym stop
niu zależy od czynników (warunków) realizaoyjnyoh, w większo
ści o losowym charakterze. Przeprowadzono analizę tych czynni
ków w aspekcie ioh oddziaływania na czas pracy maszyn. Eksploa
tację maszyny budowlanej przedstawiono w kategorii systemu,
to znaczy wyodrębniono i określono zbiór elementów i relaoji
zachodzących między tymi elementami. Dla tak opisanego systemu
rzeozywistego, zbudowano model systemu składający się z siedmiu
procesów losowych. Zbudowano model symulacyjny, który po wery*fikaoji poddano eksperymentowi symulaoyjnemu. Wykazano, iż
możliwe jest wyznaczenie wielkości wpływu czynników realiza
cyjnych na czas pracy maszyn budowLanyoh, ponadto stwierdzono,
że oddziaływanie to przebiega w sposób nieliniowy i losowy.
Otrzymane wyniki pozwalają na precyzyjniejsze wyznaozanie sze
regu charakterystycznych wielkośoi umożliwiających Lepszą
organizację i planowanie robót budowlanych.
10J. O y g a n e o k i
Wojciech: 0 niektórych aspektach
formułowania i stosowania metody czasoprzestrzennych elementów
skończonyoh. 122 s.
Promotor: prof. zw. dr Zbigniew Kąozkowski
Praoa dotyczy zagadnień, związanych z jedną z metod analizy
dynamicznej konstrukcji - metody elementów czasoprzestrzennych.
W pracy wyprowadzono równania metody z zasady Hamiltona oraz
równania metody z podstawowego równania elastoktnetyki.
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowań rozmaitych funk
cji kształtu po czasie pod kątem zbieżności, stabilności i dokładnośoi rozwiązań oraz podano "twierdzenie o zbieżności"
wraz z dowodem, precyzującym warunki, jakie powinny spełniać
funkcje kształtu, aby rozwiązanie było zbieżne.
Ponadto podano warunek stabilności oraz rozwiązanie zagadnie
nia drgań tzw. "płyty średniej grubości" metodą elementów cza
soprzestrzennych.
104.
D ę b o w s k i
Antoni,
P a ł y s
Magdalena:
Próba oceny stanu zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego
w obrębie zakładów petrochemicznych. 251 s.
Promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Grabowski
Praoa tajna.
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105.
F i c
Stanisław Bogdan* Zastosowanie metody udaro
wej dla oceny mrozoodporności betonu. 208 s.
Promotor: doo. dr hab. Jerzy Pluta
Opracowano i zweryfikowano doświadczalnie nowy sposób ooeny mrozoodporności betonu przy zastosowaniu metody udarowej.
Przeprowadzono analizę porównawczą trzech metod badania mrozo
odporności betonu na: podstawie spadku wytrzymałości na śoiskanie, uderzenie i dynamicznego modułu sprężystości). Badania wywytrzymałości na uderzenie przeprowadzono przy użyciu wahadło
wego młota balistycznego. Wytrzymałość betonu na ściskanie,
uderzenie i dynamiozny moduł sprężystości określono przed za
mrażaniem i po określonej liczbie cykli zamrażania i odlmrażania. Z anaLizy wyników, badań ciał próbnyoh poddanych i niepoddanyoh zamrażaniu wynika, że zmiany wskaźnika w : o,
struktury porowatości, ilości cementu i rodzaju użytego kru
szyna w znacznie większym stopniu wpływają na zmiany wytrzyma
łości betonu na uderzenie, niż na ściskanie i dynamiczny moduł
sprężystośoi. Przeprowadzone badania potwierdziły szybką i do
kładną ocenę mrozoodporności betonu przy zastosowaniu metody
udarowej.
105.
I d z i k o w s k i
Jerzy: Wytrzymałość obliczenio
wa rur stalowych w konstruko jaoh budowlanych. T. 1 : 189
T. 2: 42 s.
Promotor* doo. dr Wojcieoh Włodarczyk
Celem rozprawy było określenie wytrzymałości obliczenio
wych stalowych rur kolistych z uwzględnieniem losowych zmien
ności cech mechanicznych i geometrycznych współcześnie produ
kowanych rur nadająoyoh się na konstrukcje budowlane, w świe
tle obowiązująoyoh obecnie wymagań bezpieczeństwa projektowa
nych konstrukcji.
W ramach przedstawionej pracy zebrano z ostatnich 7 lat
i opracowano ponad 45 tys. wyników badań prób odbiorowyoh
z hut dotyczących trzeoh podstawowych cecm Wytrzymałościowych
8 gatunków stali. Pomiary własne cech geometrycznych wykona
no dla 4 tys. rur walcowanych na gorąco, zaś weryfikację do
świadczalną cech mechanicznych przeprowadzono na próbkach po
branych z rur. Wszystkie wyniki badań i pomiarów opracowano
statystycznie na EMC CYBER na podstawie specjalnie przygotowa
nego programu. Dokonano krytycznej analizy i porównań rożnych
sposobów określania wytrzymałości obliczeniowych oraz zapropo
nowano własną oryginalną koncepoję oszacowania wytrzymałości
obliczeniowych rur stalowych objętych badaniami - jako propo
zycję do studiów i działań normalizaoyjnych.
107.
J a r m o n t o w i o z
Alina* Zależność wytrzyma
łości betonu od składu fazowego i mikrostruktury zaczynu.
T. -i: 186 s.f T. 2* 98 8.
Promotor* prod. nadzw. dr hab. Edward Szymański
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go na ściskanie na podstawie składu fazowego i mikrostruktury
zaozynu. Metodę tę oparto na analizie zależności "czynniki
teohnologiozne - struktura - wytrzymałość" betonu. Przeprowa
dzono klasyfikację podstawowyoh typów mikrostruktury zaozynu
w betonie ukształtowanych w określonyoh warunkach teohnologioznyoh. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono, że
wytrzymałość betonu o danym typie mikrostruktury zaozynu jest
funkcją paraboliczną parametru będąoego średnią odległością
między ziarnami kruszywa w betonie. Dla betonu o mikrostruk
turze zaozynu przyjętej jako wzoroowa opracowano postać licz
bową tej funkoji. Podano również sposób określania wytrzyma
łośoi betonu o mikrostrukturze zaozynu odmiennej od wzorco
wej - z uwzględnieniem ustalonyoh doświadczalnie współczynni
ków korygujących wytrzymałość betonu "wzorcowego".
108.
K a z a n e o k i
Antoni: Metodyka oceny nośności
nieskonsolidowanego, wilgotnego torfu przykrytego nasypem.
540 s.
Promotor; doo. dr

8tanisław

Glinicki

Przeprowadzono badania dotyczące określenia mechanizmu
zniszczenia podłoża i przybliżenia obciążeń granicznyoh oraz
opraoowano metodykę obliczania nośności granicznej podłoża.
Modele dwuwarstwowych podłoży o dolnej warstwie z torfu i gór
nej z piasku, oboiążono w laboratorium sztywnym stemplem pas
mowym. Obciążenie zwiększano skokowo z 24-ro-godzinną przerwą
na konsolidacji gruntu. Stwierdzono, że torf o wilgotności do
250% przykryty nasypem z gruntu niespoistego, można wykorzy
stać w ograniozonym zakresie jako podłoże budowlane. Jednak
do oceny nośności nie należy stosować sohematów przyjmowanych
dla gruntów mineralnyoh, ponieważ sposób odkształcania się
podłoża modelowego był jakośoiowo rożny. Opraoowano więo dwa
meohanizmy zniszozenia podłoża (z grubą i cienką warstwą tor
fu) uwzględniające ściśliwość torfu. Wzory do obliczania oporu
granicznego wyprowadzono z bilansu praoy sił zewnętrznych i
wewnętrznyoh. Umożliwiają one obliczeniową ocenę nośności granioznej, wykorzystując rutynowane badania parametrów geotech
nicznych gruntów. Wzory te w prosty sposób można stosować w
praktyce.
109.
K u c h a r o z u k
Witold: Nośność graniczna
bisymetrycznego dwuteowego przekroju hybrydowego belki stropo
wej z otworem kołowym w środniku. 163 s.
Promotor: prof. dr Jan Augustyn
Przeprowadzono analizę pracy strefy wokół otworów kołowych
w środniku dwuteowyoh hybrydowych belek stropowych poddanych
obciążeniom statyoznym.
Celem rozprawy było określenie wpływu otworów na nośność
belek.
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Przeprowadzono badania doświadozalne-wytrzymałościowe i elastooptyozne. Dokonano analizy teoretyoznej nośnośoi belek z uwzględnieniem statecznośoi miejscowej środnika. Określono stan
graniczny i krytyczny belek oraz minimalny, bezpieozny rozstaw
otworów.
110.
L e w i ń s k i
gonalnych tarcz siatkowych.

195

Tomasz:
s.

Kontynualne modele heksa

Promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Mazurkiewicz
Dokonano analizy wybranyoh modeli różniczkowyoh spręży
stych tarcz prętowych i perforowanych o strukturze plastra
miodu. Wyprowadzono tzw. pseudokontynualne modele przybliżone
drugiego, pierwszego i zerowego rzędu. Przedstawiono konoep0 ję pseudokontynualne3, stabilnej teorii typu Cosserat.
Przedstawiono trzy wersje opisu oparte na koncepcji C. Woźnia
ka. Przeprowadzono analizę porównawozą ww. modeli ciągłych
1 zbadano zakres ich stosowalnośoi.
Rozpatrzono rozciąganie pasma o strukturze heksagonalnej
oraz znaleziono i przebadano rozwiązania podstawowe odpowiada
jące działaniu sił skupionych na tarczę nieskończoną.
*111. M r o z o w i c z
Juliusz* Metody potokowe orga
nizacji procesów budowlanych o charakterze deterministycznym*
Publ.: Pr. nauk. Instyt. Budown. PWr.,
1982 nr 32, Monogra
fie nr 14, 125 s.
Przedstawiono pięć potokowyoh metod organizaoji prooesów
budowlanyoh. Metody te uwzględniają kombinację sprzężeń między
poszozególnymi robotami tworzącymi kompleks robót. Integralną
częścią każdej z metod jest zagadnienie określania racjonal
nej kolejności prowadzenia robot na poszczególnych frontach
roboozyoh w oelu minimalizacji ozasu realizacji kompleksu ro
bót. Opracowane programy dla EMC umożliwiają dokonanie obli
czeń optymalizacyjnych, jak również wyznaczanie charakterystyk
modelowanych prooesów dLa wszystkioh pięoiu metod. Obliczenie
charakterystyk oraz rozwiązanie zagadnienia szeregowania za
dań w poszczególnych metodaoh, przedstawiono w formie zapiau
macierzowego. Możliwośći i sposoby wykorzystania w praktyce
omawianych metod potokowych ilustruje przykład dotyczący rea
lizacji obiektów szpitala.
*112. N a g ó r s k i
Roman: Jednowymiarowe modele ciąg
łe siatkowych dźwigarów powierzchniowych. Publ.: Pr. nauk.
PWarsz., Budownictwo 1983, z. 82, 235 s.
Przedmiotem praoy są niektóre zagadnienia liniowe statyki
i drgań sprężystych dźwigarów powierzchniowych o gęstej regu
larnej strukturze siatkowej, lub o strukturze kontynualnej.
Wyprowadzono równania jednowymiarowego modelu ciągłego. Rów
nania te otrzymano, stosując koncepcję kontinuum z więzami
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wewnętrznymi do powierzchniowego ośrodka typu Coaseratów, będąoego dwuwymiarowym modelem dźwigarów o powiarzohni podsta
wowej w "kształcie" jednoparaaetrowej rodziny konturów. Dla
ustrojów oylindryoznyoh sformułowano równania więzów wyrażająoyoh uogólnioną hipotezę płaskich przekrojów. Szozegółowo
zanalizowano zginanie rusztu cylindryoznego o przekroju pro
stokątnym i o osiowo-obwodowej siatce prętów pryzmatyoznych.
Podano przykłady dotyczące obciążenia statycznego i częstości
drgań własnyoh konstrukcji w kształoie wspornika. Wyniki licz
bowe porównano w zakresie statycznym z wynikami "ścisłymi"
otrzymanymi z modelu dyskretnego. Podano również i przedysku
towano wiele innych różnych przypadków równań więzów wewnętrz
nych w ośrodku powierzchniowym typu Cosseratów, prowadząoyoh
do równań szeregu szczególnych teorii oraz metod analizy
dźwigarów powierzchniowych.
115.
N i t k a
Jaoek: Zasady organizacji rytmioznej
produkcji elementów prefabrykowanych. 135 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Cieszyński
Przedstawiono klasyfikaoję metod organizacji produkcji
oraz wariantów asortymentu produkowanych wyrobów, opracowaną
na podstawie wyników inwentaryzacji i analizy praoy wytwórni
oraz rodzajów prefabrykatów budowlanych wytwarzanych w kraju
i za granicą. Wyłoniono 15 metod organizacyjnych i 20 warian
tów asortymentu produkowanych wyrobów.
Dla każdej z metod organizacyjnych określono związki za
chodzące pomiędzy parametrami organizacyjnymi, które porząd
kują proces w zakresie: ozasu* przestrzeni, ilośoi i kolejno
ści. Wykazano ścisłą zależność pomiędzy metodą organizacji
produkcji, a wariantem asortymentu produkowanyoh wyrobów,
przedstawiając rozwiązania właśoiwe i możliwe do zastosowania.
114. O l e k s i e w i o z
Wojciech: Pełzanie toków
szynowych w rozjazdach zwyczajnych i jego wpływ na działanie
zamknięć nastawczych. T. 1: 173 s. + załącznik
Promotor: prof. zw. dr hab. Henryk Bałuch
Przedstawiono charakterystykę ozynników wpływających na
rozmiar zjawiska pełzania szyn w torze kolejowym oraz wyniki
badania metodą eksperymentów laboratoryjnych i eksperymentów
w warunkach naturalnych wybranych czynników specyficznych dLa
konstrukcji nawierzchni w rozjazdach (tj. opór podłużny przy
twierdzeń i podsypki).
Na podstawie analizy wyników pomiarów wielkości pełzania
szyn w rozjazdach w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych^
określono funkcyjne zależności pomiędzy zmianami temperatury
szyn a wielkością pełzania uglic względem opornic. W warunkach
PKP maksymalna wielkość tego pełzania wynosi ±20 mm.
Na podstawie eksperymentu naturalnego, polegającego na wy
muszonych przemieszczeniach iglic (symulacja pełzania; okre-
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wodującą zakleszczenie zamknięcia nastawozego. Wielkość ta
wynosi 10 -12 mm w zależnośoi od typu rozjazdu.
Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano konstrukcję
zamknięoia nastawozego niewrażliwego na pełzanie szyn i prze
prowadzono badania eksploatacyjne prototypów tej konstrukcji.
Wynik tych badań jest pozytywny i na tej podstawie opracowano
wnioski dotycząoe zapobiegania i usuwania niekorzystnych skut
ków pełzania toków szynowych w rozjazdaoh.
115* S o c h a ń s k i
Jan Tadeusz: Nośność ściskanych
elementów betonowych wykonywanych w osłonach z rur ciśnienio
wych azbestowo-oementowyoh. T, 1: 155 s. j T. 2: 79 s.{ T. 3:
24 s.
Promotor* prof. nadzw. dr hab. Wiesław Stachurski
Praoa dotyczy słupów zespolonyoh z rur azbestowo-oementowyoh wypełnionych betonem, stosowanych w budownictwie jako
nośne elementy konstrukcji budowlanych. W tym celu przeprowa
dzono badania yo elementów o średnicach 15 , 20, 15 i 30 cm
wypełnionych betonem.
Przytoczono otrzymane wyniki nośności i odkształceń jed
nostkowych dla ściskanyoh osiowo słupów zespolonych krępych.
Dokonano analizy nośności słupów zespolonych w nawiązaniu
do jego części składowyoh badanych osobno.
Zaproponowano wzory na nośność przy zniszozeniu oraz noś
ność obliczeniową słupów obciążanych osiowo na całej powierzch
ni przekroju poprzecznego. Analizowano również słupy zespolone
oboiążone poprzez rdzeń betonowy.
116.
S t a r z y ń s k a - T o m y n
ELiza Teresa: Be
tonowe nawierzchnie lotniskowe modyfikowane polimerami. 172 s.
v
Promotor: doc. dr hab. Antoni Swiąteoki
Przedstawiono wyniki badań nad przedłużeniem okresu eks
ploatacji betonowych nawierzchni lotniskowych przy zastosowa
niu betonu modyfikowanego wybranymi polimerami.
Zbadano oechy wytrzymałościowe betonu, odporność na wa
runki atmosferyczne (mrozoodporność, nasiąkliwość wodna), od
porność na działanie chemicznyoh środków odladzających (chlo
rek sodu) i szoki termiczne (do +3O0°C).
Najlepszymi własnościami odznaczał się beton modyfikowany
Ahydrosilem 20 K w ilości 0,5% masy cementu oraz beton modyfi
kowany żywioą AF-3B w ilości 1 % masy cementu z utwardzaczem^
10%-owym roztworem wodnym NaOH w ilości 60% masy żywicy.
Omówiono ponadto sposoby pogrubienia nawierzchni Lotni
skowych i przedstawiono sposoby zastosowania opracowanego benu w pracach remontowych.
Przeprowadzono analizę ekonomiczną kosztu warstwy wzmac
niającej nakładanej na starej nawierzchni.
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Bożenna: Analiza drgań mo
stów drogowych o przekrojach cienkościennych. 125 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Henryk Czudek
Przedstawiono analityczny opis giętno-skrętnych, nieustalo
nych drgań mostu drogowego o konstrukcji zespolonej, żelbetowo-stalowej wywołanych niesymetrycznym obciążeniem ruchomym.
Posiłkowano się równaniami ruchu hybrydowego pręta cienko
ściennego* uwzględnia jąoymi wpływ elementów inercyjnych, nie
przenoszących obciążenia. Uzyskano formalnie ścisłe rozwiąza
nie równań ruchu.
Na podstawie opisu zanalizowano przyjmowane w projektowa
niu wartości współczynników dynamicznych pod kątem stosowania
kilku różnych metod obliczeń konstrukcji mostów stalowyoh
z żelbetową płytą współpracującą. Zbadano również wpływ po
ziomego tężnika w płaszczyźnie dolnyoh pasów podłużnio.

WYDZIAŁ INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ

118.
C i e ś l u k o w s k i
Ryszard: Rola zasobników
ciepłej wody użytkowej w scentralizowanych systemaoh zaopatrze
nia w ciepło. Publ.s Pr. Nauk. P.Szoz. 1985, nr 243. Inst.Inż.
Wodnej nr 22, 100 a.
Ropatrzono i przeanalizowano dwa zadania jakie spełnia za
sobnik ciepłej wody w układzie jej przygotowania. Pierwsze
z nioh dotychczas uznawane za jedyne^to redukcja strumienia
ciepła zużywanego w układzie przygotowania cw. Drugie - to
tłumienie wahań temperatury cw. dopływającej do sieci przewo-.
dów rozdzielczych. Określono w oparciu o przyjęty rozkład
szczytowego rozbioru cw, związek między współczynnikiem redukoji a pojemnością zasobnika oraz przeprowadzono analizę
techniczno-ekonomiczną celowości stosowania zasobników w szeregowo-równoległyoh układach węzłów cieplnych.
Podstawowym zagadnieniem rozwiązanym w pracy jest znale
zienie w oparciu o własne badania funkcji opisującej zmien
ność temperatury wody opuszczającej wymiennik II stopnia i na
jej podstawie związek między założonym współczynnikiem tłumie
nia amplitudy temperatury wody opuszczające.j zasobnik, a po
jemnością jego ćzęśoi ‘
tłumiącej. Weryfikacja otrzymanego
związku została zbadafia, eksperymentalnie!
*.
x119. C z e r»n u s z -e n k o .Włodzimierz: Rozprze
strzenianie sie zanieczyszozeń w rzekach i kanałach. Publ.:
Materiały Badawcze. Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód.
Warszawa: Inst. Meteorol. i Gosp. Wodnej, 1983ł 15& s.
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Praoa dotyczy problemu matematycznego opisu prooesu roz
przestrzeniania się zanieozyszozeń pasywnych tzn. takich, któ
re nie wpływają na pole prędkości w rzece ozy w kanale. Opis
matematyozny oparto o równanie dyfuzji turbulentnej i równanie
dyspersji. Równanie dyfuzji turbulentnej użyto do opisu róż
nych przypadków rozprzestrzeniania się zanieozyszozeń w kanale
otwartym.
Rozważono przypadki dwu- i trójwymiarowe, uwzględniające
stratyfikaoję gęstośoiową odbiornika i takiej stratyfikaoji
nie uwzględniające. Dla wszystkioh przypadków wykonano testująoe badania doświadczalne i określono stosowalność modelu
dyfuzyjnego. Wyprowadzono równanie opisujące rozprzestrzenia
nie się zanieozyszozeń w rzekaoh>tzw. równanie dyspersji. Po
dano metodę rozwiązywania tego równania w speojalnym układzie
współrzędnych krzywoliniowych.
120.
Do 1 e o ki
Janusz: Podstawy projektowania ukła
dów kanalizacji podciśnieniowej oraz ocena ich ekonomicznej
efektywności. 157 s,
Promotor: prof. nadzw. dr Marek Roman
Praca dotyczy niestosowanego dotychczas w Polsce systemu
kanalizacji, w którym przepływ ścieków wywołany jest różnicą
ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym panującym w stu
dzienkach przydomowyoh, a podciśnieniem panującym w przewodach
sieoi kanalizacyjnej. Teoretycznie opracowano zasady projekto
wania kanalizacji podciśnieniowej i przeprowadzono porównawczą
analizę ekonomiczną efektywności tego rodzaju kanaLiza-ó ji*
Rozważano następujące szozegółowe zagadnienia: 1) opracowanie
zasad obliczenia miarodajnego przepływu ścieków, 2 ) opracowa
nie sposobu wyznaczania rozkładu oiśnień w sieci przewodów,
3 ) podanie oceny ekonomicznego zakresu stosowania układu pod
ciśnieniowego. Na podstawie obliozeń symulujących pracę ukła**
du kanalizacji podciśnieniowej wykazano, że zdarzenia opróż
nień studzienek zbiorczyoh mogą być traktowane jako strumień
zgłoszeń w systemie obsługi masowej i scharakteryzowane roz
kładem Poissona. Podano sposób wyznaczania miarodajnego prze
pływu ścieków w powiązaniu z prawdopodobieństwem jednoczesnego
opróżniania się określonej liczby studzienek. Podano sposób
wyznaczania rozkładu przepływów i ciśnień w kanalizacji pod
ciśnieniowej przy wykorzystaniu matematycznego modelu oparte
go na odwzorowaniu układu sieoi przy pomocy zorientowanego
grafu plenarnego i modelu ruohu mieszaniny dwufazowej określo
nego przez Duklera. Podano metodykę ooeny ekonomicznej efek
tywności kanalizaoji podciśnieniowej i oszacowano ekonomiczny
zakres jej stosowania, wykazując, że obecnie w krajowych wa
runkach rozwiązanie to może być efektywne przy długości cięgów
podciśnieniowych od kilkuset do ok. 1500 m (przy obsłudze tych
ciągów jedną stacją próżniową).
121.
E w e r t o w s k i
Ryszard: Numeryczny model sy
mulacji jednowymiarowego ruchu nieustalonego w złożonej sieoi
rzecznej na przykładzie sieci dolnej Odry. 121 s.
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Promotor: prof. zw. dr hab. Romuald Jasiewioz
Celem pracy było uzyskanie efektywnego modelu numeryoznego, możliwie wiernie symulującego ruch nieustalony i ustalony
w dowolnej sieci rzecznej o złożonej strukturze, zarówno obwo
dowych jak i typu "drzewo".
Przedstawiono metodę algorytmizacji struktury sieci przy
pomocy elementów teorii grafów oraz jej wykorzystanie dla
ogólnego podejścia do modelu matematycznego ruchu nieustalone
go i ustalonego dostosowanego do sieci o złożonej strukturze.
Następnie przedstawiono model matematyczny i numeryczny ruchu
nieustalonego dla takiej sieci.
Oddzielnie rozpatrzono model ruchu ustalonego, który może
być wykorzystywany samodzielnie lub też do celów dostarozania
warunków początkowych.
Ponadto podano opis ogólny modelu komputerowego całego sy
stemu, którego zastosowanie zaprezentowano na przykładzie sie
ci rzecznej dolnej Odry, znajdującej się pod wpływem złożonego
działania wezbrań sztormowych)idących od strony morza jak i
fali powodziowej płynącej rzeką.
122.
G e r m a n i u k
Michał: Odwzorowanie wymierne
realizowane za pomocą kongruencji prostyoh. 64 s.
Promotor: doc. dr hab. Bogusław Groohowski
Przedstawiono inny sposób podejścia do realizacji odwzoro
wań wymiernych poprzez twory algebraiozne prostyoh. Wykorzy
stując wyniki ogólnego typu przedstawiono szczegółowo przypa
dek realizaoji odwzorowań wymiernych płaszozyzny. Podano wa
runek konieczny i dostateczny na to, aby kongruencje prostyoh
realizowały odwzorowanie biwymieme płaszozyzny na inną pła
szczyznę oraz rozpad odwzorowania biwymiemego na dwa odwzoro
wania biwymierne, które są realizowane poprzez kongruencje ma
jące interpretację geometryczną (posiadają bazę). Omówiono
klasyfikację kongruencji z prostą punktów osobowyoh bez ogra
niczenia na rząd i klasę. Otrzymany czwarty gatunek jest inaozej interpretowany i inaczej wprowadzany przy znanych klasyfikaojaoh kongruenoji rzędu 1, 2 i 3. Sklasyfikowane kongruen
cje realizują składowe wyżej wymienionego rozpadu odwzorowania
biwymiemego.
x123. J a g i e l a k
Jan: Zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego pyłami toksycznymi i promieniotwórczymi badane
metodami techniki jądrowej. Publ.: IBJ 1978 IKR 1744/CLOR/D/B
84 s.
Przedstawiono spektrometryozne metody techniki jądrowej
w zastosowaniu do badań zanieczyszczeń powietrza atmosferycz
nego przez pyły oraz podano wyniki tych badań prowadzonych
w latach 1973-1977» Oznaozano w Warszawie i w Sierszy stęże
nia w powietrzu następujących radionuklidów: 'Be, ^Tin. *^Zr,
10V
106Ku, 125st» ’M j . W 0s,
1 ł1 Ce.
6Ra,
Th, U oraz pierwiastków stabilnych: Cs, Cr, Fe, Co, Zn, As,
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Se, Sb, W i Pb. Dokonano analizy zmian stężeń poszczególnych
radionuklidów w powietrzu obszaru Polski w powiązaniu z chiń
skimi wybuchami jądrowymi oraz określono równoważniki dawekj
jakie otrzymała ludność w wyniku wdychania tych radionuklidów.
Omówiono oharakter wykrytyoh związków między pierwiastkami
obecnymi w pyle zanieczyszczającym powietrze oraz opracowaną
na tej podstawie metodę wykrywania sprawców zanieczyszczenia.
Na przykładach Warszawy i Sierszy oceniono zagrożenie ludności
i środowiska rejonów przemysłowych przez unoszone w powietrzu
pyły toksyczne i promieniotwórcze.
124.
E a c z o r o w s k i
Zygmunt i Wykorzystanie wiąz
ki monochromatycznego promieniowania koherentnego w hydrome
trii. 121 s.
Promotor: doo. dr Edward Strauch
Omówiono zagadnienie pomiaru prędkości wody w ciekach.
Rozpatrywane są dwa urządzenia: powszechnie obecnie stosowany
w pomiarach terenowych młynek hydrometryczny oraz anemometr
laserowy wykorzystujący zjawisko dopplerowskiego przesunięoia
częstotliwości.
Dokonano oceny mechaniki ruchu wirnika młynka hydrometryoznego w warunkach statycznych i dynamicznych w celu okre
ślenia warunków doboru i użytkowania młynków w pomiarach te
renowych.
Określono błędy wskaaań młynka hyarometrycznego w warunkaoh stacjonarnego przepływu turbulentnego, na podstawie po
równawczych pomiarów prędkości wykonanych za pomocą mikromłynka i laserowego miernika prędkości.
Omówiono fizyczne podstawy wykorzystania wiązki koherent
nego promieniowania do pomiaru prędkości przepływu cieczy. Do
konano analizy układów optycznych anemometru laserowego oraz
oceny różnych typów tyoh układów z punktu widzenia możliwości
ich wykorzystania do konkretnych zadań pomiarowyoh.
125. K r ę ż o ł e k
Stanisław: Zastosowanie modelu
optymalizacji stopnia oczyszczania ścieków do opracowywania
programu inwestycyjnego oczyszczalni ścieków w dorzeczu.
T. 1 : 157 8.} T. -2 : tabulogramy; T. 3 * 56 s. (współoprawne)
Promotor: doc. dr Karol Krajewski
Przedstawiono problematykę programowania inwestycji oczy
szczalni ścieków w dorzeczu, przy użyciu modeli matematycz
nych. Przedstawione modele optymalizacyjne, wykorzystane są
jako narzędzie do planowania układu oczyszczalni śoieków pod
kątem minimalizacji kosztów budowy przy zachowaniu jakości
wód w dorzeczu na żądanym poziomie. Do oceny jakości wód wyko
rzystano model Campa-Dobbinsa. Równania modelu opisujące za
wartość w wodzie rzecznej BZT i rozpuszczonego tlenu, przed
stawiono w takiej postaci, aby były przydatne w programowaniu
liniowym, jako ograniczenia. Oałe dorzecze opisane jest w postaoi grafu, przedstawiającego odwrócone drzewo z pniem, w któ

60 rym wierzohołki przedstawiają oczyszczalnie ścieków, dopływy,
zrzuty, pobory wód, a także odcinki rzeki, na których parame
try modelu są niezmienne. Opia dorzecza przedstawiono w posta
ci modularnej,. Do ograniczeń modelu, przedstawionych w postaci
modułów opisującyoh każdy odoinek dorzecza przyjęto osiem róż
nych funkoji terytorialnych, oo daje możliwość pełnego badania
kosztów budowy oczyszczalni śoieków w dorzeozu. jak również
daje pełną informaoję o kształtowaniu się jakości wody.
*126. M i z i e l i ń s k i
Bogdan: Wpływ strumieni za
kłócających na kształtowanie się strumieni powietrza wentyla
cyjnego. Publ.i Pr. nauk. PWarss. Budownictwo 1983, z.78, 90 s.
Przeprowadzono analizę ozynników wpływających na zakłóce
nie przebiegu strumieni powietrza wentylacyjnego. W oparciu
o rozważania teoretyozne oraz przeprowadzone badania wykazano
zależności pomiędzy występującymi w warunkach eksploatacyjnych
zakłóceniami a formowaniem się nawiewanych strumieni powietrza.
Szozegółowo rozpatrzono i przebadano charakterystyczny
przypadek jakim jest zakłócenie strumienia wentylacyjnego
osiowo-symetrycznego wypływającego z otworu o przekroju kołowym,
strumieniem booznym płaskim skierowanym prostopadle do stru
mienia podstawowego. Wyniki badań potwierdziły słuszność przy
jętej metody obliczeniowej.
Zamieszczono zależności umożliwiające określenie wpływu
zakłóoeń na kształtowanie warunków przepływu powietrza w stre
fie pracy.
127.
N a w a l a n y
Marek: Wody podziemne w ujęciu
teorii systemów dynamicznych. Publ.s Pr. nauk. PWarsz. Budow
nictwo, 1984, z. 86, 99 s.
Przedmiotem pracy są wody podziemne i ich środowisko roz
ważane z punktu widzenia teorii systemów dynamioznyoh. Po wpro
wadzeniu podstawowyoh pojęć niezbędnych dla analizy jakościo
wej i ilościowej systemów wód podziemnyoh zdefiniowano stan
systemu oraz zbadano właściwości jego trajektorii. Omówiono
metodykę konstruowania skończenie wymiarowego modelu dynamicz
nego aproksjmującego ewoluoję systemu wód podziemnyoh, z zada
ną dokładnością. Zastosowana w tym oelu metoda elementu skoń
czonego umożliwia w szczególności dekompozyoję rozwiązań rów
nania stanu i niezależne rozważanie stanów ustalonyoh oraz
stanów nieustalonych. Przedstawiono przykład analizy stacjo
narnego systemu wód podziemnych. Połączenie metody elementu
skończonego z metodą Englanda pozwala szybko i tanio wyznaozać
pole filtracji dla złożonych sytuacji hydrogeologicznych. Omó
wiono teoretyczne aspekty pomiaru stanu systemów wód podziem
nych} wprowadzono proste kryterium obserwowalności oraz podane
algorytm rekonstrukcji stanu. Podano przykład numeryczny ilustrująoy metodykę budowania modelu matematycznego systemu wód
podziemnych oraz metodykę rekonstrukcji stanu w tym systemie.

61 128.
N o w a k - T a ź b i r e k
Mirosława* Kryteria
doboru grupowyoh węzłów cieplnych w szeregowym budowniotwie
jednorodzinnym. 143 s.
Promotor* doo. dr hab. Janusz Kwiatkowski
Praoa stanowi próbę określenia optymalnej mooy cieplnej
grupowego węzła cieplnego dla osiedli szeregowej zabudowy jed
norodzinnej. Z przeprowadzonego raohunku wynika, że najniższe
koszty całkowite (inwestyoyjne i eksploatacyjne; wypadają przy
mocy obliozeniowej węzła na cele centralnego ogrzewania i oiepłej wody wynoszącej około 1,2 MW. Jest to równoznaozne z osied
lem składającym się z około 90 segmentów.
Przy założeniu dopuszczalnej różnicy pomiędzy kosztami
rzeczywistymi, a minimalnymi nie przekraozająoymi ±15% można
uznać za zakres ekonomiozny osiedle ekładająoe się z 45 do
155 mieszkań.
Praca zawiera również propozyoję fconstrufcoji wymiennika
spiralnego z pełną charakterystyką oieplną i hydrauliozną mo
gącego znaleźć zastosowanie dla węzłów grupowych o mooy
0,5 ~1,2 MW. Wymiennik ten charakteryzuje się prostotą kon
strukcji i brązuje na krajowyoh tworzywach. Wyniki analiz umoż
liwiają programowanie racjonalnych wielkośoi osiedli zabudowy
jednorodzinne j.
129.
R y b a k a
Grażyna*
podziemnych sieci oieplnyoh. 124 s.

Dynamika strat oiepła wodnych

Promotor* doc. dr hab. Janusz Kwiatkowski
Opisano problem dynamioznyoh strat oiepła w sleoi przewo
dów układanych w kanałach pod ziemią. Stosując metody dyskret
ne, w odniesieniu do przestrzeni (gruntu) i czasu, opraoowano
algorytm, a na jego podstawie program na EMC. Otrzymane wielo
wariantowe wyniki umożliwiły dokonanie szeregu uogólnień. Efek
tem tyoh analiz są związki analityczne opisująoe straty mooy
kanałów pracującyoh w sposób ciągły i nowo uruohamianyoh.
Opraoowano również związki opisująoe dynamiczne pole tempera
tur w gruncie przyległym do kanału. Otrzymane zależności teo
retyczne zweryfikowano metodę empiryozną, stwierdzająo wystar
czającą ich dokładność.
130.
S k ó r a
Alioja* Odwzorowanie wielorzutowe wiąz
kowe przestrzeni rzutowej n-wymiarowej na podprzestrzenie o
dowolnych wymiarach. 65 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Polański
Praoa stanowi próbę sformułowania podstaw odwzorowań wielorzutowych przestrzeni rzutowych wielowymiarowych bez wymogu
rćwnowymiarowości rzutni i bez ograniczenia liczby zastosowa
nych rzutowań do dwóch.
Rozważania w niej zawarte zmierzają do ustalenia założeń
i podstawowych właśoiwóści wielorzutowego wiązkowego odwzoro

- 62 wania przestrzeni rzutowej wielowymiarowej na zawarte w niej
podprzestrzenie dowolne pod względem wymiaru. Odwzorowanie to
nazwane jest "rzutem wielokrotnym". Po ogólnym sprecyzowaniu
budowy aparatu odwzorowania*wyłoniona zostaje rodzina podprzestrzeni posiadającyoh tzw. obrazy odwraoalne proste. Z ko
lei przeprowadza się dyskusję szozególnyoh przypadków omawia
nego odwzorowania.
Zasadnicze zagadnienia opracowane są bez precyzowania wy
miaru rozważanej przestrzeni rzutowej, przy ozym istotniejsze
ustalenia i ujawnione zależnośol ilustruje się przykładami dotyozącymi przestrzeni o wybranyoh wymiaraoh.
^31. S z p e r l i ń s k i
Zbigniew: Ocena procesu
sorpoji pestycydów na podstawie właściwości gleb w aspekoie
ochrony wód. Publ.i Pr. nauk. PWarsz., Budownictwo, 1981,
z. 73, 88 s.
Podano zarys teorii sorpoji pestycydów w glebie z uwzględ
nieniem kinetyki procesu i modeli sorpoji. Dokonano przeglądu
prac z zakresu sorpcji na glebie^wybranych do badań trzeoh
pestycydów, w tym dwóch insektycydów fosforoorganicznych: fenitrotionu i malationu oraz herbicydu 2,4D (kwasu 2»^-dwuohlorofenoksyootowego).
Wymienione pestycydy różniły się budową oraz własnościami
fizycznymi i chemicznymi. Do badań w celach analityoznych sto
sowano związki znaczone nuklidami promieniotwórczymi <>
Zbadano kinetykę procesu sorpoji-desorpoji pestycydów,
określono wartośoi parametrów sorpoji S i C oraz deaorpfiji
3 i C, obliczono stałe sorpoji K i N oraz desorpcji I i N.
Analiza różnych modeli sorpoji wykazała pełną przydatność nie
liniowego równania izotermy Freundlióha do oceny procesu sorp
oji i desorpcji pestycydów w glebie.
Przeprowadzono badania nad retenoją fenitrotionu, melationu i 2,4D w rdzęnlach glebowych eluowanyoh 0,01 n roztworem
CaCl2.
Określono współzależność stałej sorpoji K z wybranymi
cechami gleb. Uzyskaną współzależność wyraża model regresji
wielokrotnej z dwiema zmiennymi niezależnymi:
K = b Q + b^x^ + b2x 2 •
Analizowano również współzależności pomiędzy_stałymi sorpoji
i desorpcji, określono wartości parametrów (K/K)^r i (N/N)^r .
Ustalone modele sorpcji-desorpoji i regresyjne poddano wery
fikacji, która potwierdziła ich przydatność do oceny poziomu
sorpcji i desorpcji w glebie pestycydów.
132. S n i e ’ż y"k
Ryszard: Symulacja numeryczna zja
wisk hydraulicznych w sieciach cieplnych przy stopniowym au
tomatyzowaniu węzłów cieplnych i w stanach awaryjnych. 164 s.
Promotor: doc. dr hab. Stanisław Mańkowski
Przedstawiono model numeryczny systemu ciepłowniczego oraz
omówiono podstawowe założenia i sposób opisu struktury sieci
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lizację oyfrową modelu. Przeprowadzono analizy szczegółowe
najczęściej spotykanych stanów praoy systemów oiepłowniczyoh:
awarie odoinków aiecl, zautomatyzowanie części węzłów ciepl
nych oraz praoy dwóch źródeł oiepła z jedną sleoią cieplną.
Na podstawie obliczeń wysnuto wnioski ńa temat warunków eks
ploatacji sieol oieplnych w różnych sytuaojaoh oraz oszacowano
rzeozywiste efekty z tytułu automatyzaoji niektórych węzłów
cieplnych.
133» T y s z e w s k i
Sylwester? Model symulaoy jno-optymalizacyjny systemu wodno-gospodarozngo dla celów wspomaga
nia decyzji dyspozytorskioh. 184 a.

Promotort prof. nadzw. dr hab. Tomasz Biernacki
Praca poświęcona jest problematyoe kompleksowego sterowa
nia w ramach systemów wodno-gospodarczych. Przedstawiono w niej
propozycję usprawnienia prooesu ustalania deoyzji, dotyoząoyoh
sterowań praoą obiektów hydrotechnicznych i rozrządem wody w
systemaoh wodnogospodarozych, zarówno w warunkach normalnych
i niedoboru wody jak i w warunkach powodziowych.
W przedstawionej metodyoe opracowywania interakcyjnego,
symulacy jno-optymallzaoy jnego modelu systemu wodnogospodarozego wykorzystano konoepcję hierarchicznej struktury układu ste
rowania, przy czym w poszczególnyoh warstwach układu sterowa
nia wprowadzono analizy optymalizacyjna o charakterze wielokryterialnym.
134.
W e n d a
Ryszard: Badanie sprawności hydraulicz
nej i technologicznej złoża tarczowego oraz weryfikaaja wybra
nych modeli prooesu rozkładu substancji organicznej. 213 s.
Promotor: prof. nadzw. dr Marek Roman
Omówiono podstawy teoretyczne badań sprawnośoi hydraulicz
nej, zdolnośoi natleniającej, sprawności teohnologioznej oraz
dokonano przeglądu i klasyfikaoji spotykanych w literaturze
modeli matematycznych obrotowyoh złóż biologicznych. W oparciu
o badania własne dokonano weryfikacji wybranyoh modeli procesu
rozkładu substancji organioznej oraz wyprowadzono i częściowo
zweryfikowano, w zakresie kinetyki pochłaniania masy tlenu
Własny ogólny model matematyozny złoża tarczowego. Przeprowa
dzone badania sprawności hydraulicznej wskazują, że przepływ
cieczy przez pojedynczy stopień złoża tarczowego ma charakter
przepływu o niepełnym mieszaniu, któremu towarzyszą przebicia
hydrauliczne. Wyniki badań nad weryfikacją wybranych modeli
rozkładu substancji organioznej potwierdziły zasadność stoso
wania modeli opartych o kinetykę Schroedera. Stwierdzono na

podstawie badań, że ogólna szybkość poohłania masy tlenu jest
praktycznie niezależna od obciążenia hydraulicznego.
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135.
A b o - M o s a l l a m
Ibrahem Yousef: Wyjaśnie
nie pewnych własnośoi tarcia przy drganiach powierzchni z nie
równościami. 125 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jacek Stupnicki
Przedstawiono jakościową i ilościową analizę wyjaśniającą
pewne własności tarcia przez rozpatrzenie nierównośoi po
wierzchni.
Przeprowadzono badania doświadozalne przy pomocy dwóoh po~
lowych metod optycznych:
- interferometrii holograficznej dla określenia postaci drgań,
- metody moire dla określenia rozkładu przemieszczeń i odkształ
ceń.
Omówiono wyniki i zastosowanie analizy teoretycznej i obli
czeń numeryoznych uproszczonego modelu chropowatych powierzch
ni ciał.
Omówiono wyniki uzyskane przy pomocy interferometrii holo
graficznej i metody moire.
136. B a r s z c z
Zbigniew: Modelowanie dynamiczne
pewnej klasy silników pneumatycznych. 147 s.
Promotor; prof. zw. dr hab. Andrzej Olędzki
Przedstawiono modelowanie pneumatycznych silników łopatko
wych. Zaproponowano model matematyczny wiążący procesy meohaniczne zaohodząoe w silniku z procesami termodynamicznymi.
Uwzględniono m.in. przepływ powietrza przez nieszczelności wy
nikające z konstrukcji silnika, tarcie łopatek oraz odrywanie
się łopatek ód powierzohni cylindra. Przeprowadzono weryfika
cję modelu matematycznego w oparciu o wyniki uzyskane z badań
doświadczalnych i symulacji cyfrowej.
x137» C h o m i a k
Jerzy: 0 rozchodzeniu się płomieni
turbulentnych w jednorodnych mieszankach gazowych (Basic
consideration in the turbulent frame propagation in premjjced
gases). Publ.: Progress in Engineering and Combustion
Science. 1979, vol. 5, nr 3* s. 207-221
Przedstawiono dyskusję podstawowyoh problemów związanych
z rozohodzeniem się płoemieni turbuletnych w gazaoh. Rozważono
następujące zagadnienia:
- stateczność płomieni laminarnych w przepływach turbulentnych,
-- wzajemne oddziaływanie wirowych fluktuacji prędkośoi o
dużej skali i płomieni laminarnych,
•- wpływ turbulencji o małej skali na rozchodzenie się pło
mieni,
- mechanizm propagaoji i struktury płomieni turbulentnych
w przepływach o dużych liczbach Reynoldsa.

-

65

-

Wykazano, że podstawowa założenia współczesnych teorii roz
chodzenia się płomienia stwierdzające, iż płomień nie zmienia
charakterystyki i struktury turbulencji i że turbulencja nie
wpływa na przebieg reakcji chemicznych aą błędne i opracowano
nową teorię rozchodzenia się płomieni. Wyniki teorii porównano
z danymi eksperymentalnymi uzyskując daLeko idącą zgodność.
138.
D a c k o
Adam; Mieszana metoda przemieszczeń i
sił w statyce konstrukcji cienkościennych. Metoda hybrydowych
elementów skończonych. 170 s.
Promotor: prof. zw. dr Zbigniew Brzoska
Przedstawiono metodę i realizację numeryczną analizy prze
strzennych konstrukcji o charakterze bryły cienkościennej - ty
pu konstrukoji lotniczych, złożonych z płaszcza, wręg i podłuż
nio. Problem rozwiązano Metodą Elementów Skończonych, stosując
sformułowanie hybrydowe z założonym polem naprężeń.
Zastosowano.przedstawiony ogólny algorytm wyprowadzając
macierze sztywności kilku typów elementów - elementu trójkątnego, prostokątnego, Lekko zdeplanowanego dowolnego ozworokąta,
czworokątnego wycinka powłoki waloowej i stożkowej. Przedsta
wiono także macierz sztywności elementu prętowego w kształcie
wycinka łuku kołowego.
Opraoowano użytkowy program na M G R-32, otrzymująo efek
tywne narzędzie analizy złożonych konstrukoji cienkościennych
(model do 2000 st. swobody).
139.
H a s s a n
G h o n e a m
Sobhy Mohamed: Thermal
effeots caused by EHD lubrication in dynamios of cam mechanisms.
122 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jacek Stupnicki
Przedstawiono:
- wpływ elastohydrodynamicznego smarowania na temperaturę powierzohni,
- rozkład temperatury krzywki określony metodą elementów skoń
czonych,
- algorytm projektowania mechanizmu krzywkowego z uwzględnie
niem kinetotermoelastohydrodynamioznego smarowania,
- porównanie między krzywką cykloidalną i zmodyfikowaną.
Zawarto wnioski dotyoząoe konieczności uwzględnienia elasto
hydrodynamicznego smarowania i wzrostu temperatury w projekto
waniu mechanizmów krzywkowyoh.
140.
H o f m a n
Sławomir: Wpływ parametrów pracy na
rozkład temperatury w styku elastohydrodynamicznym. 199 a*
Promotor: doo. dr Kazimierz Janozak
Przedstawiono stanowisko badawoze typu dwurolkowego służą
ce do badania styku skoncentrowanego wraz z cienkowarstwowymi
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teohnologię wytwarzania oienkowarstwowyoh czujników tytanowych
oraz sposób temperaturowego i ciśnieniowego cechowania czujni
ka. Wykonano eksperymentalne badania rozkładu temperatury w
styku EHD, dla oleju TRANSOL 75 i dwóoh temperatur oleju 30°C
i 50°C w zakresie prędkości toczenia 2,5 - 10 m/a, względnej
prędkości poślizgu 0 - 50%, maksymalnych nacisków Hertza
300 - 750 MPa. Wykonano analizę ozynników zakłócająoyoh po
miary. Wyznaczono skorygowane rozkłady i wartośoi maksymalne
go przyrostu temperatury. Opracowano wzór pozwalający wyzna
czać maksymalny przyrost temperatury powierzohni w styku EHD.
141.
K o s z e 1 a
Zbigniew: Badanie stabilności wybra
nych nieliniowych ciągłych układów mechanicznych. 76 s.
Promotor: prof. zw. dr hab. Roman Gutowski
Rozpatrzono własnośoi rozwiązań w przestrzeniach Sobolewa
prawie-liniowyoh równań różniczkowych oząstkowyoh typu hiperbolicznego i hiperboliozno-parabolicznego o stałyoh współozynnikaoh. Przedstawiono metodę badania stabilnośoi w sensie
Lapunowa-Mowozana zerowyoh rozwiązań w/w równań opartą na
sprowadzeniu zagadnienia do badania odpowiednich nierówności
całkowych.
Podano przykłady badania powyższą metodą stabilnośoi zero
wych rozwiązań bezwymiarowych równań drgań struny, belki, mem
brany i płyty na nieliniowym sprężystym podłożu z liniowym tłu
mieniem zewnętrznym.
142.
L a t e k
Stanisław: Zastosowanie metpdy binarnych
zaburzeń reaktywnościowyoh do badania własności dynamicznych
reaktora doświadożalnego typu WWR-SM. 156 s.
Promotor: doo. dr hab, Stefan Chwaszczewski
Przedstawiono:
- analizę przyjętego modelu dynamiki,
- metodę i wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznyoh reaktora,
- sposób wyznaozania poszukiwanyoh parametrów modelu,
- ostateczne wyniki identyfikacji.
Zawarto wnioski na temat możliwośoi praktycznego zastoso
wania metody zaburzeń reaktywnośoiowyoh do badania dynamiki
reaktorów energetycznych.
143.
M ł o t k o w s k i
Andrzej: Modelowanie i dobór
parametrów układu akumulowania energii w siłowni ze zgazowaniem węgla. 145 s.
Promotor: doc. dr Edward Radwański
Omówiono sposoby magazynowania gazów ze zgazowania węgla
i wariantów ich sprzężenia z układem cieplnym siłowni. Wybrano
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układy z bezciśnieniowym i wysokociśnieniowym rurowym zasobni
kiem gazu. Opracowano model matematyczny układu z izoohoryoznym zasobnikiem rurowym* Model zastosowano do numerycznej sy
mulacji układu magazynowania gazu w szozytowej elektrowni turbogazowęj dla określania użyteoznej pojemności zasobnika elek
trowni turbogazowej dla określania użytecznej pojemności za
sobnika i sprawności magazynowania energii. Opraoowano zagad
nienie doboru górnego ciśnienia magazynowania gazu, znamiono
wego sprężu sprężarki ładującej zasobnik oraz doboru stopnia
sohłodzenia gazu doprowadzonego do zasobnika. Porównano układy
z bezciśnieniowym i ciśnieniowym zasobnikiem gazu ze względu
na sprawność magazynowania energii i przybliżony koszt inwe
stycyjny. Uzyskane wyniki łącznie z oceną kosztów wykorzystano
do porównania rozważonej siłowni zasobnikowej z innymi typami
siłowni.
144.
P o g o r z e l s k i
Witold: Optymalizacja ukła
dów tecbnicznyoh i przekształcanie zadania obliczeniowego op
tymalizacji. Publ.: Pr. nauk, PW«rsz., Mechanika 1983, z, 82,
104 s.
Przedstawiono ogólnoteoretyozną analizę procesu optymali
zacji na tle problematyki podejmowania decyzji. Wprowadzono
klasyfikację problemów decyzyjnych; zestawiono elementy modelu
werbalnego i formalnego dla problemu deoyzyjnego. Omówiono za
gadnienia związane z przeksżtałoaniem zadania obliczeniowego
optymalizacji: wyznaczanie warunków nieistotnych i określanie
korzystnej kolejności sprawdzania warunków, zaproponowano
rozwiązania tyoh zagadnień: metodę postępowania i wykres w
przypadku pierwszym i program komputerowy w przypadku drugim.
Pokazano efektywne stosowanie metod rozwiązania na przykładach
teohnioznych: optymalizacji przekładni zębatej i optymalizacji
wieży żurawia budowlanego.
143.
T r o s s s k i e w i c z
Janusz: Analiza systemowa
lokalizaoji elektrociepłowni jądrowyoh w Polsoe. 142 s.
Promotoi1! prof. nadzw. Czesław Mejro
Przedstawiono analizę lokalizaoji elektrociepłowni jądro
wyoh c punktu widzenia systemów ciepłowniczych, Opraoowano mo
del matematyczny systemu ciepłowniczego zasilanego z elektro
ciepłowni jądrowej.
Zanalizowane wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych
dla 6 modelowyoh systemów wytwarzania i przesyłu oiepła, po
zwalają na wskazanie zakresów ioh stosowalnośoi Przedstawiono
wybór ekonomicznie optymalnego systemu w zależnośoi od szczy
towego zapotrzebowania mooy i odległośoi przesyłu oiepła.
146.
W i ś n i e w s k i
Janusz: Modelowanie metodą
elementów skońozonyoh prooesu powstawania naprężeń własnych
w złączach spawanych. 122 s.
Promotor: doo. dr Andrzej Jaworski

- 68 Przedstawiono zagadnienia ntimeryoznego obliczania wartośoi naprężeń własnyoh powstałyoh w wyniku łączenia za pomocą
łuku elektrycznego oienkioh płyt stalowych spawem czołowym.
Opisana metoda linearyzacji zagadnienia umożliwia określenie
wartości i rozkładów naprężeń działających wzdłuż osi spoiny
w dowolnym momenoie procesu spawania.
Zamieszczono opisy programów komputerowych, za pomooą któ
rych wykonano obliczenie konkretnego przykładu liozbowego.
Wyniki obliczeń zweryfikowano na podstawie wyników badań do
świadczalnych.
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14-7. B u d
i doświadczalne
Publ.s Akademia
1982, nr 6. 168

z y ń s k i
Antoni F.t Badania teoretyczne
procesu elektrochemicznego honowania (ECH).
Techniczno-Rolnicza w Bydgoszozy, Rozprawy
s.

Przedstawiono własne badania teoretyczne i doświadozalne
procesu elektrochemicznego honowania (ECH). W oparoiu o te ba
dania zaprojektowano i zbudowano prototypy przemysłowych obra
biarek, wykorzystanych we wdrożeniach przemysłowyoh tego pro
cesu. Zamieszczono ogólne i szczegółowe wnioski teoretyczne,
praktyczne oraz propozycje dalszyoh badań.
x148. I g l a n t o w i o z
Tadeusz: Doświadozalne ba
dania dynamicznych właściwości obrabiarek przy użyciu sygnałów
zdeterminowanych. Publ.: Pr. nauk. P.Szcz., nr 218, Inst.
Techn. Mech. 1983, nr 1, 179 s.
Przedstawiono ogólną metodykę doświadczalnego wyznaozania
charakterystyk dynamicznych obrabiarek. Problem ograniczono do
badań przy użyciu sygnałów zdeterminowanych (okresowyoh i im
pulsowych;.
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom zgodności doświad
czalnego modelu fizycznego i obiektu rzeozywistego, programo
wania badań dla różnych przypadków (struktur) pracy układu
OUPN, błędów transmisji sygnałów spowodowanych przez tory po
miarowe, metodyki opracowania i analizy wyników badań przy
użyciu systemu komputerowego^z uwzględnieniem miejsoa pomiaru
sygnałów i wynikających z tego korekcji wyznaczanych charakte
rystyk dynamicznych. Przedstawiono propozycje oceny jakości
dynamicznej obrabiarek na podstawie wyznaczonych wskaźników.
Zamieszczono przykładowe wyniki z badań doświadczalnych
przeprowadzonych zgodnie z opracowaną metodyką.
149.
J a r k i e w i c z
Andrzej: Wpływ nagniatania
oscylacyjnego na wybrane cechy,warstwy wierzchniej części ma
szyn. 176 s.

Promotori doo. dr Mieozysław Maroiniak
Omówiono rozwiązania dwóoh zagadnień!
- zbadani® mechanizmów konstytuowania warstwy wierzchniej w
przypadku nagniatania powierzohniowego z dodatkowym ruchem
osoylaoy jnym.
- określenie ilościowych relaoji między parametrami technolo
gicznymi procesu a wybranymi oechami obrobionej warstwy.
Zaproponowano model kontaktu geometrycznego narzędzia z
warstwą wierzchnią, co pozwoliło zdefiniować dwa współczynniki
intensywności oddziaływania procesu tf.0. na WW. Przeprowadzo
no weryfikaoję doświadczalną istotności współczynników. Przed
stawiono model matematyczny prooesu, pozwalający uzyskać za
leżności ilościowe między parametrami N.O. i cechami WW. Za
stosowano eksperyment planowy i regresję wielokrotną.
W efekcie kompleksowego podejścia do zagadnienia N.O.
uzyskano możliwość przewidywania ceoh WW i osiągania ioh op
tymalny oh wartośoi.
150.
K o p r z y w a
Janusz: Identyfikacja położenia
części i ioh przestrzenna orientaoja za pomooą urządzeń pneumatyoznych. 144 s.
Promotor: doo* dr hab. Wiesław Szenajoh
Opraoowano i doświadczalnie sprawdzono metody orientacji
krokowej części za pomooą układów sterowania. Określono algo
rytmy orientacji krokowej częśoi i podano warunki syntezy
układów sterowania realizujących te algorytmy. Opracowano blo
ki funkcjonalne układu sterowania urządzenia orientującego i
podano syntezę tych bloków. Przedstawiono realizację technicz
ną pneumatyoznyoh urządzeń orientująoyoh ozęści metodą krokową.
Zbadano prototyp urządzenia orientującego i współpracują
cego z nim układu sterowania. Stwierdzono poprawność opracowa
nych algorytmów krokowej orientacji ozęśoi i zaproponowanych
rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń orientująoyoh z napędem
pne umaty oznym.
151.
S z e w c z y k
Wojoieoh: Sterowanie adaptacyjne
dwuparametrowe utrzymująoe zadaną trwałość ostrza przy tocze
niu. 193 s.
Promotor: prof. nadzw. dr inż. Maoiej Szafarozyk
Opraoowano i zweryfikowano koncepcję działania dwuparametrowego układu sterowania adaptacyjnego, zmieniającego posuw
i prędkość skrawania, celem utrzymania założonego okresu trwa
łości ostrza w czasie toczenia wzdłużnego ze zmieniającą się
głębokością skrawania.
Przeprowadzono .rozważania dotyczące wyboru modelu matema
tycznego zużycia ostrza, wyboru.kryterium zużycia, określania
współczynników przyjętego modelu. Sformułowano i zweryfikowano
zasadę o przemiennośoi sumowania się zużycia ostrza przy skra
waniu ze zmiennymi parametrami.

- 70 Opracowano algorytm zmian posuwu na podstawie pomiaru
głównej składowej siły skrawania Pz, oraz algorytm wyzna
czania prędkości skrawania dla aktualnej wartosoi posuwu umoż
liwiającej uzyskanie, zadanej trwałości ostrza.
Przeprowadzono badania układu AC w postaci modelowej na
minikomputerze PDP1140 współpracującego z tokarką TPD-50 N.
Opracowano projekt wstępny mikroprocesorowego układu ste
rowania utrzymującego zadaną trwałość ostrza, współpracującego
z układem CNC NUCON 4-00.
152.
S z y d ł o w s k i
Michał: Wpływ równoważnych
szerokości i grubośoi warstwy skrawanej na okresową prędkość
skrawania przy toozeniu. 273 a.
Promotor: doo. dr hab. Mieozyaław Białek
Omówiono uproszczenia związków trwałościowych poprzez agre
gację parametrów skrawania i elementów geometrii ostrza na
okres twardości ostrza. Zaproponowano wprowadzenie agregowa
nych parametrów równoważnej szerokości warstwy skrawanej i rów
noważnej grubośoi warstwy skrawanej. Przedstawiono cel pracy,
którym jest określenie wpływu równoważnej szerokości warstwy
skrawanej i równoważnej grubości warstwy skrawanej na okres
trwałości ostrza.
Ograniczono się do obróbki toczeniem wałków ze stali 55,
stosując noże tokarskie składane z płytkami z węglików spieka
nych. Wykonano badania trwałośoiowe (w oparciu o metodykę ISO),
w szerokim zakresie zmienności parametrów skrawania. Opracowa
no wyniki doświadozeń prób trwałościowych.

WYDZIAŁ MECHANIKI PRECYZYJNEJ

153.
B o r u o
Lech: Model teoretyczno-doświadczalny
procesu usuwania warstw absorbująoych impulsem promieniowania
laserowego. 124 s.

Promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Albiński
W pracy przedstawiono model teoretyczny prooesu usuwania
warstw absorbująoych impulsem promieniowania laserowego. Model
opracowany w wyniku badań, teoretycznych został sprawdzony do
świadczalnie.
Opracowany model znajduje zastosowanie w praktyce w bada
niach procesów obróbki struktur wielowarstwowych.
154.
C z e o h o w s k i
Antoni: Analiza narażeń mecha
nicznych sprzętu elektronicznego w czasie transportu. 79 s.
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Promotor i prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Badźmirowski
Opracowano i sprawdzono doświadczalnie metodę pomiaru za
grożenia zmęczeniowego zespołu droga-samochód. Przedstawiona
metoda opisu i pomiaru narażeń transportowych stwarza możliwośoi ooeny efektów zmęczeniowych w sprzęcie elektronioznym
w czasie transportu i w ten sposób poszerza możliwości poprawy
niezawodności wyrobów elektronicznych w trakcie ich konstruo
wania i kontroli ich Jakości.
? 0
0 8 z
Marek: Właśoiwości metrologiczne meto
dy pomiarów mikrogeometryoznyoh opartej na wykorzystaniu
zogniskowanej wiązki laserowej. 118 s.
Promotori doo. dr Eugeniusz Ratajczyk
Praca przedstawia wyniki badań teoretyozno-doświadczalnyoh
nad właściwościami metrologicznymi optycznej metody pomiarów
mikrogeometrycznych opartej na zogniskowanej wiązce laserowej.
Oszaoowano teoretycznie a następnie zweryfikowano doświad
czalnie podstawowe parametry metrologiczne metody takie jaks
rozdzielczość pionową, poprzeczną, zakres pomiarowy. Przedsta
wiono analizę źródeł błędów.
Uzyskana charakterystyka właśoiwości metrologicznych meto
dy pozwoliła na przedstawienie zakresu jej zastosowań w pomiaraoh mikrogeometrii powierzchni, z uwzględnieniem ograniczeń
co do charakteru mierzonego mikroprofilu oraz rodzaju mierzo
nego parametru. Zaproponowano koncepoje wykorzystania metody
w innych pomiarach mikrogeometrycznych oraz przedstawiono kie
runki jej rozwoju i badań.
156.
F a b i j a n e k
.Andrzej: Ocena przydatności in
terpolacji wielomianami trzeciego stopnia do generowania war
tości zadanej dla układów sterowania frezarek. 121 s. + 1J s.
(współoprawne) + 12 s. (wkładka)
Promotor: doo. dr Marek Żelazny
Rozważono możliwość zastosowania funkcji wielomianowej
trzeciego stopnia do generowania wartości zadanej dla frezarki
sterowanej numerycznie klasy 50. Obszar problemów rozwiązywa
nych w pracy dotyczy sposobu definiowania toru narzędzia w
układzie współrzędnych zewnętrznych (Procesora), algorytmów
przygotowania danych o torze dla układu sterowania numeryczne
go (realizowanych zwykle w Postprooesorze) oraz metody inter
polacji zastosowanej w układzie sterowania frezarką.
157.
I g i e l s k i
Janusz: Badanie zużycia elementów
obwodu magnetycznego szybkodziałającyoh sprzęgieł elektromag
netycznych. 165 s.
Promotor: prof. zw. dr Władysław Tryliński
Podjęto próbę określenia zjawisk zaohodzącyoh w trakcie
tarcia suchego ferromagnetycznych elementów obwodu magnetycz
nego w szybkodziałających sprzęgłach elektromagnetycznych
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cesów przebiegających w obszarze współpracy ciernej uzupełnia
dokonana analiza składu ohemicznego, struktury krystalograficz
nej i kształtu produktów zużycia.
Ponadto, zaproponowano nowy sposób wyznaczania czasu trwa
nia etapów współpracy ciernej oraz szereg empirycznych wskaź
ników ułatwiających określenie najkorzystniejszych warunków
współpracy ciernej pary materiałów.
158.
Ł e b i e d owa k a
Maria: Pomiar, identyfikaoja
i analiza systemów odruchu mięśni kończyn człowieka. 207 s.
Promotor: doo. dr hab. Juliusz Ekiel
Rozprawa dotyozy'obiektywnych metod technicznych i biolo
gicznych badania systemu odruchu mięśni kończyn ozłowieka.
Wydzielenie i identyfikacja wybranych systemów odruohu mięśni
kończyn człowieka została przeprowadzona w oparciu o badanie
reakcji systemu na znany bodziec.
Rozprawa przedstawia możliwości praktycznych zastosowań
opracowanych metod pomiarowych.
159.
P i e c z a r a k
Dariusz: Korekcja położenia
struktury półprzewodnikowej w procesie automatycznego montażu
drutowego. 133 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Badźmirowski
Rozpatrzono zagadnienie automatyzacji operaoji montażu
drutowego struktur półprzewodnikowych.
Opracowano sposób detekcji położenia struktury wykorzystu
jący metodę porównania z wzorcem, w której wzorcem jest ma
cierz wierszowa. Określono teoretycznie możliwe do uzyskania
dokładności detekcji i prawdopodobieństwo prawidłowej detekoji.
Przeprowadzone prace doświadczalne potwierdziły poprawność
przyjętych założeń i opraoowanej metody.
160.
W a s i e w i o z
Piotr: Metodyka projektowania
struktury sprzętowej i programowej komputerowych układów regulaoji tolerujących niektóre uszkodzenia wewnętrzne. 158 s.
Promotor: doc. dr Marek Żelazny
Tematykę pracy stanowią zagadnienia związane z projektowa
niem struktury sprzętowej i programowej komputerowych układów
regulacji, stanowiących podstawowe obwody najniższego poziomu
w hierarchii komputerowych systemów automatyki.
Przedstawiono model funkcjonalno-niezawodnościowy rozważa
nych rodzajów komputerowych układów regulacji. Wprowadzono no
wą postać funkcji strat średnich W, określającą wpływ uszko
dzeń na stopień realizaoji zadań układu.
Przedstawiono projekt oprogramowania zabezpieczającego o
strukturze jednolitej dla wszystkich rodzajów układów regula
cji.

- 73 Określono wymagania wobeo oprogramowania diagnostycznego
on—ling związane z realizacją zabezpieczeń wewnętrznyoh kom
puterowych układów regulaoji.
Przedstawiono koncepoję metodyki projektowania tych ukła
dów, która pozwala uzyskać strukturę sprzętową i programową,
odznaczającą się wysoką niezawodnością, dzięki właściwemu wy
korzystaniu podatnośoi rekonfiguracyjnej układu oraz pełnemu
wykorzystaniu możliwośoi lokalizacji uszkodzeń dokonywanej
przez moduł diagnostyki on-line systemu.

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROLNICZYCH

161.
B i d z i ń s k i
Janusz: Analiza dynamiki stano
wiska do badania .trwałości zmęczeniowej samochodowyoh skrzyń
przekładniowyoh. 150 s.
Promotors prof. nadzw. dr hab. Jan Osieoki
Przeanalizowano dynamikę stanowiska badawczego z mecha
nicznie zamkniętym obiegiem mocy przeznaczonego do badania
skrzyń przekładniowyoh. Przedstawiono modelowanie ruchu ukła
du, podział ogólnego ruohu obrotowego na ruch podstawowy i za
burzenia ruohu podstawowego - tj. właściwe drgania skrętne,
analizę układów częśoiowyoh,mająoą na celu zawężenie liczby
stopni swobody rozważanego układu, a następnie przybliżoną
analizę drgań. Uzyskano rozwiązania opisująoe moment oboiążający wał wejśoiowy przekładni badanej na stanowisku. Na pod
stawie wyników eksperymentu wykonanego na stanowisku w PPS'
"Polmo" w Tczewie, przeprowadzono weryfikację rozwiązań teore
tycznych oraz identyfikację wybranyoh parametrów układu.
162.
C h o r o m a ń s k i
Włodzimierzt Analiza wrażli
wości liniowych modeli matematycznych pojazdów szynowyoh.
208$,+ 15 s. (współoprawne)
Promotort doo. dr hab. Jerzy Kiailowski
Przeanalizowano wrażliwość parametryozną i strukturalną
Liniowych modeli matematycznych pojazdów szynowyoh. Badania
objęto następujące własnośoi dynamiczne: trajektorie rozwią
zań, zagadnienie własne, stateozność w sensie Lapunowa i teohnicznym stoohastyoznym, elementy macierzy transmitanoji i dy
namiczne funkcje przenoszenia. Przyjęty model matematyozny
poddany został procesowi identyfikacji a następnie weryfikaoji
metodą funkoji koherencji.
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x163. G l i n k a
Grzegorz: Powstawanie i wzrost pęk
nięć zmęczeniowych. Publ.ł Pr. nauk. PWarsz., Meohanika, 1981,
z. 75, 137 a.
Obliczano trwałość zmęczeniową elementów maszyn i kon
strukcji w warunkaoh eksploatacyjnych przebiegów obciążeń.
Wykorzystano, rozszerzono oraz uzupełniono szereg istnieją
cych częściowych metodyksbudując jedną metodę obliczania trwa
łości zmęczeniowej zarówno na etapie inkubacji jak i wzrostu
pęknięcia zmęczeniowego (metoda pierwsza). Wykorzystano tzw.
"kumulacyjny model" wzrostu pęknięcia zmęczeniowego, zapropo
nowany przez autora, który umożliwia obliczenie trwałości zmę
czeniowej bea podziału na etap inkubacji i wzrostu(metodA
druga). Stworzono także rodzinę programów umożliwiających au
tomatyczne obliczenia przy pomocy maszyn oyfrowych.
164.
H a ć
Aleksander: Zastosowanie teorii filtracji
i sterowania optymalnego w planowaniu pomiarów i w aktywnym
tłumieniu ciągłych układów mechanicznych. 239
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Tylikowski
Zaproponowano pewną metodę optymalnego doboru punktów po
miarowych przy pomiarach stochastycznych drgań układów ciąg
łych na przykładzie belki lepkosprężystej. Rozwiązanie polega
na dyskretyzaoji równań ruchu i wykorzystaniu teorii filtru
Kalmana-Bucy dla ooeny błędu pomiaru. Rozpatrzono zagadnienie
optymalnego ze względu na płynność ruchu i bezpieczeństwo jaz
dy doboru aktywnego zawieszenia pojazdu, analizując model po
jazdu o dwóch stopniaoh swobody oraz model dyskretno-oiągły
uwzględniający ciągłe rozmieszczenie masy wzdłuż nądwozia i
jego podatność. Określono optymalne wielkości sił sterujących
oraz zachowanie się układów w sensie średniokwadratowym.
Zawarto główne wyniki teorii filtraoji i sterowania statystycz
nie optymalnego oraz algorytmy rozwiązania pewnych równań ma
cierzowych, które wykorzystano w zasadniczej części pracy.
x165. O o i o a z y ń s k i
Jerzy: Elektroenergetyka
hybrydowyoh elektromechanicznych układów napędowych pojazdów.
Publ.* Pr. nauk. PWarsz., Mechanika 1981, z. 76, 112 s.
Przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego po
jazdów, opartą na racjonalnym wykorzystaniu silnika cieplnego.
Podano metody analityczne określania stanów energetycznych
prostego i złożonego cyklu. Przedstawiono metodę modelowania
i symulacji cyfrowej, określania parametrów pojazdu z napędo- '
wym układem hybrydowym realizującym złożony cykl pracy. Opra
cowano metody stabilizacji mocy silnika cieplnego wraz z pro
pozycją elektronicznych stabilizatorów mocy.
166.
P a w e l c z y k
Marek: Dynamika zespołu napędo
wego lokomotywy w warunkach losowego oddziaływania toru.
274 s.
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Promotor: doc. dr hab. Jerzy Madej
Przedstawiono wyniki badań zespołu napędowego, nie stoso
wanej w Polsoe, szybkobieżnej Lokomotywy elektrycznej.
Wyznaczono model matematyozny lokomotywy i na tej podsta
wie przeprowadzono analizę wewnętrznych sprzężeń. Dokonano
analizy kinematyki poszczególnych wariantów sprzęgieł i okre
ślono ich funkcje położenia. Wykazano, że sprzęgła znakoprzemienne mają lepsze właściwości niż sprzęgła znakonieprzemienne. Określono funkcje gęstości spektralnej mocy odpowiedzi po
szczególnych ozęści zespołu napędowego. Wykazano, że zaburze
nia przyczepności, związane z toczeniem się zestawu po nierów
nościach toru nie wywierają technicznie istotnego wpływu na
drgania skrętne zespołu napędowego.
167.
S e 1 e n t a
Andrzej; Proces zużywalności elemen
tów urabiających w maszynach do robót ziemnych. 198 s.
Promotor: prof. nadzw, dr hab. Gustaw Ąrro
Przeprowadzono analizę procesu tarcia elementów urabiejąoyoh z ośrodkiem gruntowym. Praca oparta jest na badaniach mo
delowych. Oparto się na modelu reprezentowanym przez próbkę
stanową i piasek kwarcowy. Określono zależności pomiędzy wiel
kością kinetycznego współczynnika tarcia i wielkością zużycia
wagowego, a podstawowymi parametrami współpracy ciernej (oboiążenie jednostkowe i prędkość względna). Dokonano pomiarów
nominalnej temperatury współpracy. Wyniki opracowano staty
stycznie. Przeprowadzono pomiary zmian chropowatości i mikrotwardości powierzchni próbek stalowyoh oraz obserwaoję w mikrostali ziarn piasku, produktów zużyoia powierzchni próbek i
struktury ich warstw przypowierzchniowych. Przedstawiono meohanizm prooesu tarciowego dla pary ośródek sypki - powierzch
nia metaLu.
168.
S z u l c a j k
Aleksander: Wybrane problemy budo
wy i badania nieliniowego modelu matematycznego układu tor-pojazd szynowy z uwzględnieniem tarcia suchego. 130 s.
Promotor: doo. dr hab. Jerzy Kisiłowaki
Przedstawiono nieliniowy model matematyczny układu tor-pojazd szynowy z uwzględnieniem nieliniowości typu tarcie suchej
zawartych w podukładzie tor oraz w pierwszym stopniu usprężynowania pojazdu. Jakośoiowy i ilościowy oharakter nieliniowo
ści otrzymano z badań eksperymentalnych. Podano metodę wyznaozania tzw. masy zastępczej toru. Przedstawiono metodę rozwią
zywania nieliniowyoh równań różniczkowych nazwaną uogólnioną
metodą Kryłowa-Bogolubowa. Zbadano wpływ długości i amplitudy
pionowych nierówności geometrycznych toru oraz współozynnika
hg reprezentującego wielkość tarcia suchego w pierwszym stop
niu usprężynowania (wózek 25 TN) na dynamikę wózka. Wyniki po
równano z wynikami uzyskanymi dla modelu nieliniowego.
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169.
W e r t y ń s k i
Andrzej: Zastosowanie modelu ze
wzmoonieniem anizotropowym do analizy prooesu zagęszozania
’ gruntu. 214 s.
Promotor* prof. zw. dr hab. Zenon Mróz
Przedstawiono prooesy zagęszozania gruntów i ich modelowa
nia matematyoznego w ramaoh teorii plastyoznośoi z uwzględnie
niem konsolidacji i dylataoji.
Sformułowano przyrostowe równania prooesów zagęszozania
z uwzględnieniem wpływu wibracji i ioh zastosowanie do opisu
zagęszczania w jednoosiowym stanie deformaoji.
Przeprowadzono analizę grantów częściowo nasyconych oraz
opisano ioh zagęszczenie (budowa wykresu Prootora na drodze
teoretyoznej).
Sformułowano równania dynamicznej konsolidacji gruntów
z uwzględnieniem pełnego lub ozęśoiowego nasyoenia.
170.
Z d a n o w s k i
Marek: Ocena wpływu podstawowyoh
parametrów na etapie projektowania resorów piórowyoh na ioh
niezawodność w samoohodach ciężarowych. 213 s.
Promotort prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jaśkiewicz
Przedstawiono na przykładzie resoru piórowego samochodu
ciężarowego sposób projektowania wariantowego.
Omówiono wszystkie możliwe do uzyskania warianty rozwiązań
przy pewny oh założeniach konstrukcyjny oh a następnie na pod
daniu ioh dwustopniowej analizie. Optymalizowano promienie
swobodne piór wybranych wariantów resorów w oelu uzyskania
w nich możliwie korzystnego rozkładu naprężeń. Najkorzystniej
sze rozwiązania poddano eksperymentowi statystycznemu, w któ
rym zarówno własnośoi wytrzymałościowe jak i wymiary poszcze
gólnych piór przyjmują w ramaoh toleracji wymiary losowe.
Uzyskano dane niezawodnościowe służąoe do porównania między
sobą rozwiązań jak i wpływu odchyłek technologicznych na ioh
niezawodność. Użyto liniowej hipotezy kumuiaoji uszkodzeń.
Zamieszozono programy obliozeniowe.

INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ

171.
B u r g i e ł ł
Magdalena: Synteza trójtlenku
siarki podozas spalania gazowej siarki w laminarnym płomieniu
dyfuzyjnym. 106 s.
Promotort doo. dr hab. Andrzej Urbanek
Przeanalizowano powstawanie trójtlenku siarki podozas spa
lania gazowej siarki w warunkach laboratoryjnych i piecach
przemysłowych. Na podstawie powyższej analizy sformułowano hi
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potezę, wg której trójtlenek siarki jest pierwotnym produktem
reakoji gazowej siarki z tlenem, zaś dwutlenek siarki jest
produktem wtórnym. Hipotezę zweryfikowano doświadczalnie ba
dając spalanie gazowej siarki w laminamym płomieniu dyfuzyj
nym. Określono zależności selektywności spalania siarki do
trójtlenku siarki od: stężenia siarki w strumieniu wprowadza
nym do komory spalania, temperatury, odległości dyszy od od
bieralnika i prędkości liniowej gazów. Bazując na potwierdzo
nej doświadczalnie hipotezie, przedyskutowano wyniki woześniej
opublikowanych prac i zaproponowano model spalania siarki w
pieoaoh komorowych zasilanych zatomizowaną ciekłą siarką.
172.
M o 1 g a
Eugeniusz! Dyspersja osiowa podczas prze
pływu cieczy przez wypełnienia niejednorodne. 197 s.
Promotors prof. nadzw. dr hab. Stanisław Wroński
Badano wpływ niejednorodności rozmiarów ziarn wypełnienia
na wartośći współczynników dyspersji osiowej. Pomiary przepro
wadzono w kolumnie o średnicy 20 mm, stosując wypełnienia jed
norodne o średnioach ziams 0 ,169, 0,360, 0,546 i 1,12 mm
oraz wypełnienia niejednorodne będąoe mieszaninami dwuskładni
kowymi wymienionych wypełnień jednorodnych. Badania wykonano
w zakresie liczb Reynoldsa: 0,225 - 55*66. Dla złóż niejedno
rodnych stwierdzono wyraźny wpływ stopnia niejednorodności wy
pełnienia na wartości badanyoh parametrów oraz przedyskutowano
uzyskane zależności z wykorzystaniem mechanizmu dyspersji. Po
dano postać funkcji umożliwiającej, za pomocą takich parame
trów jak porowatość i stopień niejednorodności złoża, określe
nie wzrostu współczynników dyspersji osiowej w złożach niejed
norodnych względem wartośoi tych parametrów uzyskiwanyoh w
złożaoh jednorodnych.
173.
S o k ó ł
Włodzimierz: Utlenianie substratu inhibitującego wzrost mikroorganizmów w przepływowym reaktorze
zbiornikowym w stanie nieustalonym. Publ.lAkad. Techn.-Rolnioza w Bydgoszczy. Rozprawy 1981, nr 4, 139 s.
Stwierdzono, że niemożliwy jest zadowalający opis stanu
nieustalonego reaktora bez uwzględnienia w jego modelu zjawis
ka histerezy mikrobiologicznej (opóźnienia zmian aktywnosoi
metabolicznej mikroorganizmów w stosunku do zmian parametrów
prooesu, a zwłaszcza stężenia substratu). Występują bowiem
rozbieżnośoi między rozwiązaniami teoretyoznymi, a wynikami
doświadczalnymi nie tylko ilościowe, ale również jakościowe.
W wielu przypadkach, gdy wg rozwiązania teoretycznego cała
ilość substratu powinna była ulegać degradacji, doświadczalnie
stwierdzono wymycie komórek z reaktora. Występowały też sytua
cje odwrotne. Sformułowano model reaktora, w którym zastosowa
no szybkość właściwą pobierania substratu Pr, określającą
ilość substratu utlenianego przez jednostkę masy komórek w jed
nostce czasu. W wyniku rozważań teoretycznych oraz na podsta
wie badań doświadczalnych wyznaczono, dla utleniania fenolu
przez bakterie Pseudomonas putida, równanie określające zależ-
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i uwzględniające histerezę mikrobiologiczną. Dla zakłóceń
polegającyoh na skokowym zwiększeniu szybkośoi rozcieńozania
lub stężenia substratu w pożywce, określone teoretycznie za
kresy utleniania zostały doświadozalnie potwierdzone. Podano
sposób wyznaozania obszaru stabilnej praoy reaktora.

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

174.
L a t u s z k i e w i o z
Jerzys Kruchość wybra
nych szkieł metalicznych na bazie żelaza i niklu. 103 a.
Promotor: prof, nadzw. dr Henryk Matyja
Omówiono otrzymywanie szkieł metalicznych przez szybkie
chłodzenie ze stanu oiekłego w postaoi taśm. Własności fizycz
ne tyoh szkieł zmieniają się wyraźnie wskutek niskotemperatu
rowego wygrzewania nie powodującego krystalizaoji. Szkła meta
liczne typu Fe-Ni-Si~B wykazują utratę własności plastyoznyoh w temperaturach znaoznie niższych niż temperatura krysta
lizacji, szczególnie wówozas, gdy materiał krystalizuje w
pierwszym etapie do faz o strukturze RPC. Tłumaczy się to
zmianami krótkozakresowego uporządkowania atomów, jak również
pojawienia w strukturze amorficznej uporządkowanych skupisk
atomów o ograniczonych wymiarach. Badania zjawiska kruchości
prowadzono przy użyoiu próbs zginania, skręcania, rozciągania,
rozdzierania oraz pomiarów twardości, fraktografii powierzohni
przełomów, badań kalorymetrycznych i rentgenowskich.
175.
Z a ł u s k a
Alicja* Właściwośoi szkieł metalicz
nych Fe-Si-B, ich struktura i procesy krystalizaoji. 141 s.
Promotor: prof. nadzw. dr Henryk Matyja
Ustalono relacje pomiędzy strukturą szkieł metalicznych a
ich właściwościami oraz sposobem krystalizacji - na przykła
dzie trójskładnikowego układu Fe-Si-B.
Zaproponowano model struktury szkieł metalicznych Fe-Si-B
(model typu "clustersowego"). Przedstawione zasady krystaliza
cji szkieł Fe-Si-B pozwalają na przewidywanie sposobu kry
stalizacji dowolnych szkieł z tego układu.
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176.
G r a d o w s k i
Janusz t Ekonomiczna efektywność
koncentracji, specjalizacji i unifikaoji w produkoji maszyn
i urządzeń dla przemysłu spożywczego. 230 s.
Promotori prof. nadzw. dr hab. Józef Groohowioz
Opraoowano podstawy teoretyczne (narzędzi) wpływająoyoh
na zwiększenie koncentraoji, specjalizacji i unifikaoji produkoji maszyn i urządzeń, dla przemysłu spożywczego, handlu i
gastronomii.
Przeprowadzono szczegółową analizę braku opracowania Kra
jowego Systemu Maszyn Spożywczych i Handlowych oraz właściwej
koordynacji branżowej. Przedstawiono teoretyozne założenia mo
delu optymalizacji wielkości produkcji oraz metodykę jego obliozania.
Przeprowadzono obliozenia optymalizacyjne w różnych prze
krojach dające podstawę do obiektywnego wyboru planów produkoji w oparciu o różne kryteria, a także do opracowania racjo
nalnej koncepcji koncentracji i specjalizacji produkcji, jak
również założeń wdrożenia systemu maszyn spożywczych i handlo
wych według prezentowanej przez autora w praoy koncepcji.
177* J a s i ń s k a
Teresat Wpływ działalności inte
na postęp techniozny (na przykładzie kompleksu gospodarki mor
skiej). 252 s.
Promotor: doo. dr hab. Lidia Białoń
Przedstawiono rolę postępu technicznego jako ważnego czyn
nika rozwoju gospodarczego i społeoznego. Poszukiwano powiązań
postępu technioznego z działalnością intte oraz określania i
ustalania jej wpływu na ten postęp.
Ustalono, że:
- istnieją związki postępu technicznego z działalnością inte,
- istnieje wpływ działalnośoi inte na postęp techniczny.
Zweryfikowano hipotezę badawczą, stwierdzając, że działal
ność inte w przedsiębiorstwach przemysłowyoh woj. szczecińskie
go na rzecz procesów innowaoyjnych nie była spójna z nimi, nie
intensyfikowała ich i nie wspomagała właściwie.
Określono kierunki optymalizacji działalności inte w kom
pleksie przemysłowym regionu.
178.
\Kobylarz
Józef: Wpływ informacji patentowej
na efektywność twórczości wynalazczej w instytucie naukowo-badawczym. 218 s.
Promotor: doc. dr inż, Aaam Górski
Przedstawiono wpływ informacji patentowej na efektywność
prooesu twórczości wynalazczej oraz określenie charakteru tego
wpływu i wyjaśnienie meohanizmów tej zależności.
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nień oraz badań empirycznych i dokonano na ich podstawie po
twierdzenia wniosków wysnutych z rozważań teoretycznych.
Omówiono:
- zagadnienia wprowadzające,
- zagadnienia terminologiczne wyjaśniające i uściśLające
ważniejsze pojęcia i terminy,
- szczegółową charakterystykę i ocenę informacji patento
wej,
- zagadnienia twórczości wynalazczej,
- analizę oddziaływania informacji patentowej na efektyw
ność procesu twórczości wynalazczej,
- zagadnienia metodologiczne.
Przedstawiono wyniki badań i wnioski oraz zalecenia mające
istotne znaczenie dla praktycznego wdrożenia 'wyników pracy.
179.
S z u l i k - K o j e m s k a
Zuzanna: Oceny
przedmiotowe i podmiotowe w analizie działalności badawczo-rozwojowej. 256 s.
Promotor:

doc. dr hab. Sławomir Szwedowski

Przedstawiono ocenę sfery badawczo-rozwojowej przemysłu
w ujęciu przedmiotowym (ocena przedsięwzięć naukowo-teohniczno-produkcyjnych) i podmiotowym (ocena placówek naukowo-badawczyoh).
Przedstawiono zarys teorii w zakresie obu typów ocen oraz
obowiązujące w kraju i za granicą praktyozn© metody oceny
przedmiotowej i podmiotowej i dokonano ich krytycznej analizy.
Na przykładzie przemysłu chemicznego pokazano mankamenty
funkcjonującego w Polsoe systemu ocen. Opracowano koncepcję
kompleksowego systemu ocen działalności B+R przyjmując hipote
zę, że jest niezbędne i celowe posługiwanie się ujednoliconą,
dla całego cyklu n-t-p metodą oceny przedmiotowej oraz celowe
jest wykorzystanie metod raohunku efektywności przedsięwzięć
w ocenie efektywności placówek naukowo-badawozyoh. Opraoowana
koncepoja została wdrożona w przemyśle chemicznym.
Na podstawie praktycznych ocen dokonano weryfikaoji zapro
ponowanej koncepoji. Nawiązano do zasad reformy gospodarczej
i omówiono miejsce i rolę obu typów ocen w gospodarce narodo
wej przy wprowadzanych zmianach systemowych.
180.
Z a w a d z k a
Zofia: Czynniki wzrostu wydajności
pracy w przemyśle polskim (w latach 1960-1980). 247s.+ 8 s.
(współoprawne;
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Stefan Marciniak
Omówiono czynniki kształtujące wydajność praoy w przemyśle
polskim w latach 1960-1980,
Omówiono rolę wydajności pracy we wzroście produkcji prze
mysłowej i dochodu narodowego, a także scharakteryzowano mier
niki wydajności praoy.
Do analizy empirycznej czynników wydajności pracy wykorzy
stano kilka metod: metoda reszty, metody ekonometryczne. Sto-

-Bi
sowano kilka mierników wydajności praoy. Uwzględniono wybrane
czynniki wydajności pracy np. techniozne uzbrojenie pracy,
liczba robotników. Szczegółowo zbadano wpływ postępu tech
nicznego, a także wpływ zmianą w strukturze zatrudnienia na
kształtowanie się poziomu i dynamiki wydajności praoy.
Wykazano, że w badanym okresie wzrost produkcji i wydajnośoi pracy odbywał się głównie dzięki wzrostowi technicznego
uzbrojenia praoy.
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181.
R ó ż o w i ć z
Jan: Analiza i dobór parametrów
konstrukoyjnych łożysk walcowych stosowanych w środkaoh trans
portu. 101 s.
Promotor: doo. dr hab. Tadeusz Szucki
Zaprezentowano metodę doboru optymalnych parametrów kon
strukcji wewnętrznej łożyska. Przedstawiono modele matematycz
ne trzech wersji konstrukcyjnych łożyska walcowego pojedyncze
go oraz węzła łożyskowego. Przeprowadzono dyskusję wyników ob
liczeń numerycznych wykonanych dla wspomnianych wyżej wersji
konstrukcyjnych. Zaprezentowano metodę optymalizacyjną, pozwą-*
łającą na dobór optymalnych krzywizn elementów współpracują
cych łożyska, liczby i średnicy wałeczków oraz luzów pomontażowych takich, aby naprężenia i przemieszczenia, występujące
w łożysku były możliwie najmniejsze.
182.
S u d a
Józef: Metoda pomiaru parametrów i ocena
warunków ruchu drogowego z wykorzystaniem ruchomego obserwator
ra. T. 1: 165 s»; T. 2: 95 s.
Promotor: prof. nadzw. dr hab, Mirosława Dąbrowa-Bajon
Przedstawiono problematykę pomiaru parametrów strumienia
pojazdów i oceny warunków ruohu na drogach pozamiejskich.
Zdefiniowano podstawowe parametry strumienia pojazdów w obser
wacjach lokalnych i chwilowyoh oraz określono związki między
nimi. Zdefiniowano względne parametry strumienia (względem ru
chomego obserwatora) i określono ich związki z parametrami
strumienia wyznaczonymi w obserwacjach lokalnych lub chwilo
wych. Omówiono podstawy teoretyczne metody pomiarów parametrów
ruchu z wykorzystaniem ruchomego obserwatora uzupełniające
teoretyczne rozważania odnośnie wyboru strategii jazdy obser
watora. Przeanalizowano różne metody i kryteria oceny warunków
ruchu i zaproponowano metodę oceny ruchu na podstawie obserwa
cji ruchomej. Przedstawiono sprawdzony system pomiarowy pozwa
lający na automatyozne zbieranie i rejestrację danych o ruchu
oraz komputerowe przetwarzanie, analizę i ocenę warunków ruohu.
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68. Mańkowski Stanisław 132
69. tóaroiniak Mieczysław 149
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Maroinlak Stefan 180
Matla Roman 62
Matla Ryszard 60, 63, 71
Matyja Henryk 174, 175
Mazurkiewicz Zbigniew 110
Mąozyński Maciej 85
Mejro Czesław 145
Miohalik Kazimierz 93
Miszczak Stanisław 1
Moszozyński Krzysztof 83
Mróz Zenon 169
Namiotkiewicz Marian 58
Olbrot Andrzej 39
Olędzki Andrzej 136
Osieoki Jan 161
Owczarek Jerzy 61
Pałaszewski Tadeusz 5
Parczewski Wacław 6
Pawłowski Adam Zbigniew 9
Pluta Jerzy 99, 105
Pluta Maksymilian 82, 90
Polański Stanisław 130
Porejfco Stanisław 21
Przesmycki Olgierd 53
Przyłuaki Jan 20, 23, 29
Pułaczewski Jerzy 51
Radwański Edward 143
Ratajczyk Eugeniusz 155
Roman Marek 120, 134
Rydel Mieczysław 49, 54
Sapiecha Krzysztof 33
Stachurski Wiesław 115
Strauoh Edward 124
Stupnicki Jacek 135, 139
Szafarczyk Maciej 151
Szenajch Wiesław 150
Szucki Tadeusz 181
Szwedowski Sławomir 179
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
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Szymański Edward 107
świątecki Antoni 116
Świt Alfred 55
Traozyk Wiesław 32, 36
Tryjarska Magdalena 88
Teyliński Władysław 157
Tunia Henryk 56, 57, 59, 69, 72
Tylikowski Andrzej 164
Ityro Gustaw 167
Urbanek Andrzej 171
Urbański Jerzy 31
Wejohert Kazimierz 4
Włodarczyk Wojciech 10 1 , 106
Woliński Wiesław 41, 48
Wroński Stanisław 172
Zarębska Teresa 12
Ząbek Zbigniew 98
Żelazny Marek 156, 160

