
 

W nowym numerze naszego kwartalnika, który właśnie Państwo otrzymali, zamieściliśmy pięć 
opracowań, które mają wspólną cechę – wszystkie dotyczą prac dofinansowanych lub wykonanych 
w ramach projektów badawczych. Cztery z tych prac zakończyły się wdrożeniami. 

Scharakteryzujemy kolejno pokrótce zamieszczone pozycje, z których trzy opisują opracowane kon-
strukcje, zaś dwa mają bardziej teoretyczny charakter. 

W latach 2009–2013 Instytut Łączności brał udział w projekcie „Functional state evaluation sys-
tem with distributed intellect for elderly and disabled population – EDFAS”, w którym uczestniczy-
li partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec. Janusz Granat i Edward Klimasara w artykule „System zdal-
nego monitorowania medycznego osób starszych i niepełnosprawnych” opisali powstały w wyniku 
prac system, uwzględniając w szczególności wkład Instytutu w jego powstanie. 

Znakomici konstruktorzy Instytutu Łączności jeszcze raz pokazali, że potrafią budować nowocze-
sne urządzenia i systemy, mające równocześnie istotną wartość rynkową. W artykule 
„Stacjonarne urządzenia TBA-ST – do pomiaru dysponowanej pojemności akumulatorów siłow-
ni telekomunikacyjnych – projekt SKOT” Paweł Godlewski, Kazimierz Niechoda, Krzysztof Ole-
chowski i Barbara Regulska przedstawili historię rozwoju systemów TBA i pokazali, jak dzięki 
realizacji projektu „System kontroli rezerwy energetycznej obiektów telekomunikacyjnych – 
SKOT” będzie możliwa komercjalizacja nowej wersji tego urządzenia. 

Podstawowymi wyzwaniami w procesie budowy sieci Fiber To The Home są wysoka cena 
urządzeń i koszt instalacji kabli. W artykule „Optymalizacja sieci FTTH”, Hoang Nghia Le 
zaprezentował opracowaną metodę optymalizacji kosztów instalacji kabla optycznego. 
Przedstawił praktyczne zastosowanie zaimplementowanego algorytmu aproksymacyjnego. 

Renata Śliwa przygotowała kolejny z serii swoich artykułów dotyczących 
regulacji rynków telekomunikacyjnych. W pracy zatytułowanej 
„Ograniczenia w możliwościach skutecznej implementacji 
planów regulacyjnych w sektorach telekomunikacyjnych 
w krajach rozwijających się” autorka wyjaśniła złożo-
ne zjawiska zachodzące na tych rynkach, co może 
ułatwiać dobór odpowiednich schematów regula-
cyjnych prowadzących do osiągnięcia zamierzo-
nego celu. Artykuł opiera się na licznych istot-
nych publikacjach dotyczących tej tematyki. 

W zakładzie wrocławskim Instytutu został 
opracowany i wdrożony, w oparciu o bogate 
doświadczenie w tym zakresie, analizator 
zaburzeń krótkotrwałych ACA-4c. Urządze-
nie to spełniające wszelkie wymagane nor-
my i zalecenia międzynarodowe po-
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zwala wykonywać pomiary zakłóceń w sposób automatyczny, dzięki czemu istotnie skracają się czasy 
pomiarów, a wyniki uzyskują walor obiektywności. Marek Jermakowicz, Krzysztof Maniak i Miro-
sław Pietranik w artykule „Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łącz-
ności Analizator ACA-4c” przedstawili zasady pomiarów zaburzeń krótkotrwałych, a następnie opi-
sali szczegółowo opracowane urządzenie i jego parametry. 

Przekazujemy Państwu niniejszy numer TiTI w okresie zimowym, gdy dni są krótkie, a aura nie za-
chęca do przebywania poza domem. Myślę, że jest to dobra pora, aby zagłębić się w lekturze zamiesz-
czonych tu artykułów, a także zastanowić się nad możliwością przekazania nam własnych przemy-
śleń do opublikowania. 

 




