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Nota Komitetu Naukowego
Konferencji „Wydział Elektryczny AGH –
Wczoraj, Dziś i Jutro”

Tomy 4/2022 i 5/2022 monografii „Nauka – Technika – Technologia” są poświęcone
w całości zaprezentowaniu w formie elektronicznej i drukowanej artykułów, które po-
wstały na podstawie referatów wygłaszanych na Konferencji Naukowej „Wydział Elek-
tryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro”. Konferencja odbyła się 23 czerwca 2022 roku
w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In-
żynierii Biomedycznej. Wygłoszonych na niej zostało znacznie więcej referatów, niż
zawierają te dwa jubileuszowe tomy, ale ze względów natury formalnej nie mogliśmy
w nich opublikować wszystkich. W związku z tym część pozytywnie zaopiniowanych
przez recenzentów artykułów musiała zostać przeniesiona do innych tomów serii wy-
dawniczej AGH „Nauka – Technika – Technologia”.

Z naciskiem należy podkreślić, że na decyzję o umieszczeniu artkułów w innych
tomach niż w tych bezpośrednio związanych z jubileuszem Wydziału miały wpływ jedy-
nie wspomniane względy formalne. Nie ma żadnej różnicy w wartości i poziomie na-
ukowym tych artykułów, które znalazły się w wydrukowanych tomach jubileuszowych
(t. 4/2022 i 5/2022), i tych, które przeniesione zostały do innych tomów (t. 3/2022, 6/2022,
7/2023 i 8/2023).

W celu podkreślenia integralnego związku wszystkich tych artykułów poniżej po-
dano wykaz tych, dla których zabrakło tutaj miejsca. Podane są w nim numery tomów,
w których zostały opublikowane lub będą zamieszczone artykuły związane z konferen-
cją oraz jubileuszem 70-lecia Wydziału Elektrycznego AGH.
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Pomiary parametrów ruchu 
drogowego 
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Andrzej Latocha 

Wybrane metody modelowania, 
identyfikacji i sterowania systemów 
dynamicznych 

3 2022 
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Tomasz Drabek, Grzegorz Sieklucki, 
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Rajmund Sykulski, Krzysztof Piech,  
Jakub Wójcik, Dawid Kara 

Nowe konstrukcje maszyn 
elektrycznych i ich sterowanie 

Andrzej M.J. Skulimowski, Inez Badecka, 
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Nowe metody analizy i wspomagania 
decyzji oraz ich zastosowania  
w inteligentnych systemach 
autonomicznych 

3 2022 
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w elektroenergetycznych sieciach 
rozdzielczych SN 
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Pomiary i modelowanie elementów 
memrystorowych 
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jego redukcji 
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Modelowanie, optymalizacja  
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Maciej Chojowski, Aleksander Dziadecki, 
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Andrzej Firlit, Zbigniew Hanzelka, 
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Szymon Barczentewicz, Mateusz Dutka, 
Tomasz Siostrzonek, Ryszard Klempka, 
Chamberlin Stephane Azebaze Mboving, 
Waldemar Skomudek 
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elektrycznej – wybrane prace 
badawcze, eksperymentalno- 
-rozwojowe oraz dydaktyczne 
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Konrad Janczarski 

Laboratorium Robotyki, Fotowoltaiki  
i Lewitacji Magnetycznej – historia  
i tematyka badawcza 

7 2023 
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Konferencji „Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro”

Duda Krzysztof, Szymon Barczentewicz,  
�����	0�����	������	0��������	-�����&	0���� 
$�#���	2��"�����	��������	
��������	 
,����	4������#�	%����	���#���	-�����&	$������	 
��'��	%5	�������� 

Frequency estimation in electric 
power system measurements 
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Mateusz Zaremba, Mateusz Szymkowski, 
Anna Suchenia, Tomasz Potempa 

On graph models in knowledge 
engineering 

8 2023 


