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SERIA AUTOMATYKA – SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy

Niniejszy zeszyt jest pierwszym numerem nowej serii – Automatyka – ukazującej się 
w ramach Czasopisma Technicznego, publikowanego przez Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej. Tradycja tego periodyku sięga roku 1883, gdy zaczął się ukazywać na Politechnice 
Lwowskiej. Po przerwie czasów II wojny światowej, wznowiono je na Politechnice Krakow-
skiej w 1946 roku. 

Zakres tematyczny Automatyki odpowiadać będzie – w ogólnym zamyśle – obecnemu 
rozwojowi tej dyscypliny nauki oraz praktyki współczesnej inżynierii. Główną cechą tego 
rozwoju jest oparcie na szeroko postrzeganej metodyce, która wyewoluowała z klasycznej 
teorii sterowania i modelowania matematycznego oraz wykorzystywanie możliwości, 
jakie w ostatnim czasie pojawiły się dzięki ekspansji techniki komputerowej, a zwłaszcza 
technik informacyjnych – wysokospecjalizowanych procedur przetwarzania informacji. 
Właściwie, aby odpowiednio zaakcentować powyższą tendencję, niniejsza seria powinna 
nosić tytuł Automatyka i Techniki Informacyjne, ale byłby on w dysonansie z krótkimi, jed-
noczłonowymi nazwami pozostałych serii Czasopisma Technicznego. Niewątpliwie jednak 
fakt ten znajdzie szerokie odzwierciedlenie w przyszłej tematyce publikowanych prac. 

Co więcej, automatyka – jako dyscyplina nauki i inżynierii – zawsze była niezwykle 
chłonna i otwarta na różnorodne nowatorskie koncepcje i metody. Jako znamienne przykła-
dy można przywołać sztuczną inteligencję, w swej istocie najbliższą informatyce, czy też 
wspomaganie decyzji, raczej właściwsze zarządzaniu, jednak w znaczącym stopniu rozwi-
jane w ramach tej właśnie dyscypliny. Automatycy bowiem, ze względu na różnorodność 
obiektów sterowania, powszechnie współpracowali ze specjalistami całkowicie odmiennych 
dziedzin nauki oraz praktyki, czerpiąc stąd cenne i nowatorskie inspiracje dla swej działal-
ności. Dlatego przedmiotem serii Automatyka będą także zagadnienia badań podstawowych, 
zwłaszcza matematyki stosowanej, które potencjalnie mogą stanowić pomoc dla niestan-
dardowych zastosowań w zagadnieniach współczesnej inżynierii sterowania. 
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Gorąco dziękuję recenzentom artykułów pierwszego numeru serii Automatyka,  
którymi – co poczytuję za zaszczyt – byli: 

dr hab. inż. Robert Cierniak, prof. PCz  (Politechnika Częstochowska), 
dr hab. inż. Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ  (Uniwersytet Jagielloński), 
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda  (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch  (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz  (Instytut Badań Systemowych PAN), 
prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk  (Politechnika Wrocławska), 
dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ  (Politechnika Łódzka), 
prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka  (Politechnika Śląska), 
prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN Józef Korbicz  (Uniwersytet Zielonogórski), 
dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski), 
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski), 
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski  (Politechnika Łódzka), 
dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN  (Instytut Badań Systemowych PAN), 
dr hab. Eulalia Szmidt, prof. PAN  (Instytut Badań Systemowych PAN), 
prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN Ryszard Tadeusiewicz  (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski), 
dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN  (Instytut Badań Systemowych PAN). 

Ich merytoryczny udział i serdeczna pomoc były szczególnie cenne w tym początkowym 
okresie, zawsze trudnym z samej istoty nowego. 

₪

Na koniec pragnę zwrócić się do Czytelników z prośbą o nadsyłanie wszelkich uwag 
oraz sugestii dotyczących zarówno całej serii Automatyka Czasopisma Technicznego, jak 
i poszczególnych zawartych w niej artykułów. Z przyjemnością przyjmę również propozycje 
tematów numerów i sekcji specjalnych, także związanych z konferencjami naukowymi. 
Adres poczty elektronicznej tt-ac@pk.edu.pl oddaję do Państwa dyspozycji. 

Piotr Kulczycki


