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Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (dzia³aj¹ca od
1957 roku jako Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej) od
osiem  na stu lat publikuje rocznie kilkadziesi¹t tytu³ów podrêcz ni -
ków, skryptów, monografii i prac naukowych, których autorami
s¹ pracownicy naukowi i dydaktyczni Uczelni. Dziêki wspó³ pra -
cy miê dzy uczelniami (w kraju i za granic¹) Oficyna wydaje rów -
nie¿ prace autorów nieformalnie zwi¹zanych z Politechnik¹, które
na pisane s¹ tak¿e w jêzyku angielskim.

Podstaw¹ oferty wydawniczej Oficyny s¹ podrêczniki i skryp -
ty dla studentów 30 kierunków studiów prowadzonych na Po li -
 technice Warszawskiej. Zakres tematyczny ksi¹¿ek jest bardzo
szeroki — od tradycyjnych nauk œcis³ych (matematyka, fizyka,
che mia) i technicznych (budownictwo, transport, architektura,
me  chanika, elektrotechnika), do optoelektroniki, nanotechno lo gii,
biotechnologii i technologii medycznej, a tak¿e nauk huma ni s -
tycz nych i ekonomiczno-spo³ecznych (filozofia, ekonomia, admi -
nis tra cja, zarz¹dzanie).

Wœród publikacji Oficyny Wydawniczej Politechniki War szaw -
 skiej znajduj¹ siê ksi¹¿ki przeznaczone dla szerokiej grupy Czy-
 telników zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy ogól nej
oraz prace dedykowane profesjonalistom poszukuj¹cym wie dzy
specjalistycznej. Wydawane s¹ równie¿ prace albumowe, oko -
licz  noœciowe foldery i informatory dotycz¹ce naszej Uczelni. 

Wydawnictwa Oficyny by³y wielokrotnie nagradzane za sta -
ran  n¹ redakcjê i wyró¿niaj¹c¹ siê szatê graficzn¹.

Zapraszamy do warszawskich ksiêgarni OWPW: w Gma -
 chu G³ównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1
i przy ul. Noakowskiego 18/20 oraz ksiêgarni internetowej (http://
www.wydawnictwopw.pl), w których prezentujemy pe³n¹ ofer tê
wydawnicz¹.

Sprze da¿ pu bli ka cji wy mie nio nych w Ka ta lo gu pro wa dzo na
jest w ksiê gar niach uczel ni tech nicz nych oraz ksiê gar niach nau -
 ko wo-tech nicz nych na te re nie ca ³e go kra ju.

Dzia ³al noœæ wy daw ni cza jest g³ów nym, ale nie je dy nym obsza -
rem za in te re so wa nia Ofi cy ny Wy daw ni czej Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Na po trze by Uczel ni oraz klien tów ze wnê trz nych wy ko nu-
 je my tak ¿e us³u gi wy daw ni czo-po li gra ficz ne, w tym:

�opra co wa nie re dak cyj ne i gra ficz ne, sk³ad kom pu te ro wy, druk
i opra wa ksi¹ ¿ek;

�opra co wa nie i druk wy daw nictw ak cy den so wych — wi zy tów   -
ki, pa pie ry fir mo we, za pro sze nia, pla ka ty, ulot ki, in for ma to ry;

� kom ple kso wa ob s³u ga po li gra ficz na kon fe ren cji — lo go,
za  wia do mie nia, pro gra my, pla ka ty, ma te ria ³y przed- i po kon -
 fe ren cyj ne w for mie ksi¹¿ ko wej i na p³y tach CD;

�us³u gi dru kar sko-in tro li ga tor skie w sze ro kim za kre sie.
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Jak zamówiæ
ksi¹¿ki Oficyny

Wydawniczej
Politechniki

Warszawskiej?
poczt¹

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

telefonicznie
tel.: 22 825-75-18

22 234-75-03

faksem
fax 22 234-70-60

poczt¹ elektroniczn¹
e-mail:

oficyna@wpw.pw.edu.pl

internetowo
www.wydawnictwopw.pl

Zasady
realizacji zamówieñ
Ksi¹¿ki wysy³amy za za -

li czeniem pocztowym
i doliczamy op³aty wed³ug

cennika us³ug pocz to -
wych (w zale¿ no œci od

ro dzaju prze sy³ki). Op³a -
ta przy odbiorze przesy³ -
ki. Klient otrzymuje faktu -
rê VAT, dlatego prosimy
o po danie numeru NIP.
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Patrz także:

Rafał Krupiński
MODELOWANIE 3D DLA POTRZEB ILUMINACJI OBIEKTÓW — str. 51

 Andrzej Michalski
POMIARY PRZEP£YWU WODY W KANA£ACH OTWARTYCH — str. 53

 Stefan Niestêpski, Miros³aw Parol,
Janusz Pasternakiewicz, Tadeusz Wiœniewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. BUDOWA,
PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA — str. 54

 Piotr Pracki
PROJEKTOWANIE OŒWIETLENIA WNÊTRZ — str. 58

 Andrzej Wiœniewski
ELEKTRYCZNE �RÓD£A ŒWIAT£A — str. 60

 Wojciech Żagan
KSZTA£TOWANIE ROZSY£U STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

PRZEZ OPRAWY OŚWIETLENIOWE — str. 61

 Jan Górzyński
PODSTAWY ANALIZY ENERGETYCZNEJ
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH — str. 84

 Zbys³aw Pluta
S£ONECZNE INSTALACJE ENERGETYCZNE — str. 95

 An drzej Reñ ski
BEZPIECZEÑSTWO CZYNNE SAMOCHODU.

ZAWIESZENIA ORAZ UK£ADY HAMULCOWE I KIEROWNICZE — str. 96

 Ma riusz T. Sar niak
POD STA WY FO TO WOL TA I KI — str. 98

Marcin ¯ugaj
UK£ADY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA LOTEM — str. 103

 Pra ca zbio ro wa pod re d. Ja nu sza Zie liñ skie go i An drze ja Bu kow skie go
WY BRA NE W£A ŒCI WO ŒCI ASFAL TÓW NA FTO WYCH I KOM PO ZY CJI

ASFAL TO WO-PO LI ME RO WYCH. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE — str. 122

Ce za ry Na wrot, Ja ro s³aw Mi ze ra, Krzy sztof J. Ku rzy d³ow ski 
WPRO WA DZE NIE DO TECH NO LO GII MA TE RIA £ÓW

DLA PRO JEK TAN TÓW — str. 128

An drzej R. Olszy na
CE RA MI KA SU PER TWAR DA — str. 128

Ewa Gór ska
ERGONOMIA. PROJEKTOWANIE, DIAGNOZA, EKSPERYMENTY — str. 132

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹ Ewy Gór skiej
PRO JEK TO WA NIE STA NO WISK PRACY

DLA OSÓB NIE PE£ NO SPRAW NYCH — str. 132

Wiesław Kotarba
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — str. 134

KIERUNKI IN¯YNIERYJNO-
-BUDOWLANE

Administracja
Architektura
i Urbanistyka
Budownictwo
Geodezja
i Kartografia
Gospodarka
Przestrzenna
In¿ynieria
Œrodowiska
Ochrona
Œrodowiska
Transport
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Publikacje zaprezen-
towane w tym dziale
s¹ wykorzystywane na
Politechniki Warszaw skiej
na wydzia³ach:

Administracji
i Nauk Spo³ecznych
Architektury
Geodezji i Kartografii
In¿ynierii L¹dowej
In¿ynierii Œrodowiska
Transportu
Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii
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Maria Brykowska
METODY POMIARÓW

I BADAÑ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
Opra co wa nie me to dy po mia rów i ba dañ hi sto rycz nych za byt  ków
ar chi tek tu ry sta no wi pod su mo wa nie do œwiad czeñ zdo by wa nych
w pra cach re a li zo wa nych pod kie run kiem b¹dŸ z udzia ³em au   -
 tor ki, przede wszy st kim w Za k³a dzie Ar  chi  tek tu ry Pol skiej Wy  -
dzia ³u Ar chi tek tu ry PW. Ory gi nal ny te mat zo sta³ przed sta wio ny
z punk tu wi dze nia ar chi tek  ta i opie ra siê na za ³o ¿e niu, ¿e ar chi   -
tek tu ra za byt ko wa wraz z oto cze niem sta no wi wa¿ ne Ÿród³o his -
 to rycz ne, a me  to  dy ba dañ na u ko wych wy ni ka j¹ z fak tu jej przy-
   na le¿ no  œci za rów no do hi sto rii sztu ki, jak i tech ni ki.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Marii Brykowskiej

OSKARA SOSNOWSKIEGO ŒWIAT ARCHITEKTURY.
TWÓRCZOŒÆ I DZIE£A

Pra ca ma cha rak ter mo no gra fii na u ko wej. Wy bit na twór czoœæ
ar  chi tek to nicz na, pla s tycz na i na u ko wa Oska ra So snow skie go,
pro  fe so ra Po li tech ni ki War szaw skiej w la tach 1919–1939, zo sta -
 ³a opra co wa na przez na u kow ców z Wy dzia ³u Ar chi tek tu ry PW
i trzech in nych uczel ni.

Jan M. Chmielewski
TEORIA URBANISTYKI

W PROJEKTOWANIU I PLANOWANIU MIAST
Wydanie 3 popr. i uzup., 2010,
416 + 52 s., format 200 ×270,

cena 69,00 zł,
ISBN 978-83-7207-907-7

W pra cy omówio no pro ble ma ty kê bu do wy mia sta. Wy jaœ nio no
za sa dy je go struk tu ry prze strzen nej i bu do wy po szcze gól nych
ele men tów pro gra mu urba ni stycz ne go (tak ¿e ich po wi¹ zañ
funk cjo nal nych). Wy eks po no wa no war  to œci nadrzêd ne dzie dzic -
 twa kul tu ro we go i kon tekst przy ro dni czy oraz pro ce sy roz wo ju
miast i ich umiej sco  wie nie w pla no wa niu prze strzen nym oraz
pod sta wo w¹ le  gi sla cjê. Spe cjal n¹ uwa gê po œwiê co no pro ble -
mom mie sz  kal nic twa.

Jan M. Chmielewski
Ma³gorzata Mirecka

MODERNIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Pu bli ka cja do ty czy ak tu al nych za ga d nieñ go spo dar ki za so ba mi
mie szka nio wy mi, re a li zo wa ny mi w for mie osie dli mie szkal nic twa
wie lo ro dzin ne go. Za wie  ra opis sta nu za go spo da ro wa nia osie dli
w Pol sce ze zwró ce niem uwa gi na stan dar dy ja ko œcio we ich za -
 go spo da ro wa nia, pre zen ta cjê na przy k³a dach za gra nicz nych
mo¿  li wo œci mo der ni za cji osie dli oraz prze gl¹d dzia ³añ mo der ni -
 za cyj nych za cho dz¹ cych w osie d  lach pol skich, ³¹cz nie ze wska-
  za nia mi, jak na le ¿a ³o by te osie dla przy sto so waæ do wspó³    cze s-
nych po trzeb.

Wydanie 1, 2003,
122 s., format A4, 
cena 38,50 zł,
ISBN 83-7207-450-X

Wydanie 1, 2004,
194 s., format A4, 
cena 37,00 zł, 
ISBN 83-7207-523-9

Wydanie 2 zm., 2007,
276 s., format B5,
cena 28,50,
ISBN 978-83-7207-715-8

N O W O Ś Æ



Anna Czapska
NOWO¯YTNA ARCHITEKTURA FRANCUSKA
1500–1715
Po cz¹ tek wie ku XVI — okres pa no wa nia Fran ci szka I i wy praw
do W³och pó³ noc nych — przy niós³ pierw sze ze tkniê cie siê z de -
 ko  ra cj¹ kla sycz n¹ bu dow li i przed mio tów co dzien ne go u¿yt ku.
Wkrótce po ja wi ³y siê ozna ki no we go sty lu. W skryp cie omó  wio -
 no m.in. prze kszta³ ca nie za mków nad Lo a r¹, bu dow nic two mie  -
sz  czañ skie, ar chi tek tu rê ka mien no-ce gla n¹ oraz ar chi  tek tu rê
Lu d wi ka XIV. Za mie szczo no licz ne ry sun ki.

Anna Dybczyñska-Bu³yszko
ARCHITEKTURA WARSZAWY II RZECZPOSPOLITEJ.
WARSZAWSKA SZKO£A ARCHITEKTURY
NA TLE PRZEMIAN KULTUROWYCH OKRESU MIÊDZYWOJENNEGO

Wydanie 1, 2010,
316 + 36 s., format 240×270,
oprawa twarda, cena 99,00,
ISBN 978-83-7207-909-1

Otwie ra j¹c tê ksi¹¿ kê, a za chê cam, ¿e by na tym nie po prze staæ,
lecz j¹ prze czy taæ, a na wet stu dio waæ, trze ba przy j¹æ, ¿e ar chi tek -
 tu ra nie jest tyl ko przed siê wziê ciem tech nicz nym i este tycz nym...
— w ta ki spo sób roz po cz¹³ re cen zjê An drzej Men cwel i w tym
zda niu uj¹³ isto tê pre zen to wa ne go opra co wa nia.

Au tor ka zaj mu je siê ar chi tek tu r¹ War sza wy lat miê dzy wo jen -
 nych, ale uka zu je j¹ w bar dzo sze ro kim kon tek œcie an tro  po lo-
 gicznym — este tycz nym, kul tu ro wym, spo ³ecz nym, tech  nicz  nym,
fi lo zo ficz nym, eko no micz nym... Dziê ki te mu ka¿ dy mo ¿e w tej
ksi¹¿ ce zna leŸæ coœ in spi ru j¹ ce go — do ce niæ piêk no pre zen to -
 wa nych obiek tów, zro zu mieæ ich funk cjo nal noœæ, po znaæ hi s to -
riê War sza wy, od na leŸæ zwi¹ zek ze wspó³ cze sno œci¹, a przede
wszy st kim na u czyæ siê „czytaæ ar chi tek tu rê”.

Teresa Kelm
Dorota Długosz-Nowicka
BUDOWNICTWO Z SUROWEJ ZIEMI.
IDEA I REALIZACJA
Wydanie 1, 2011,
118 s. + CD, format 200×225,
cena 46,00,
ISBN 978-83-7207-899-5

Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej
zie mi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej
ewo lu cji przedstawiony jest proces powstawania budynku do -
świad czal nego przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki bu -
 dow nic twa z ziemi. Opisane są założenia projektowe, metody
badań wstępnych i osiągnięte rezultaty. Publikacja oparta jest
na wynikach pracy badawczej, prowadzonej w ramach grantu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydanie 1, 1993,
158 s., format B5,

cena 5,00

N O W O Ś Æ

N O W O Ś Æ
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Teresa Kelm
ARCHITEKTURA PRERII I KANIONÓW.

KSZTA£TOWANIE ARCHITEKTURY PROEKOLOGICZNEJ W PO£UD-
NIOWO-ZACHODNICH REGIONACH AMERYKI PÓ£NOCNEJ

Pra ca do ty cz¹ ca ko rze ni wspó³ cze snej ar chi tek tu ry przy ja znej
œro  do wi sku. Za ga d nie nie to przed sta wio no na przy k³a dzie do -
œwiad  czeñ ar chi tek tów ame ry kañ skich, po szu ku j¹ cych in spi ra -
 cji w tra dy cji kul tu ry i bu dow nic twie In dian. Uka za no je w sze  ro-
  kim kon tek œcie et no gra fii, an tro po lo gii kul tu ro wej, wie rzeñ, mi tów
i sztu ki In dian.

Andrzej Kiciński
MUZEA. ZAGADNIENIA ROZWOJU

I PROJEKTOWANIA. POLSKA PERSPEKTYWA
Wydanie 1, 2011,
262 s., format A4,

cena 49,00 zł,
ISBN 978-83-7207-914-5

W publikacji omówiono specyfikę projektowania i perspektywy
roz woju obiektów muzealnych, obejmujące zagadnienia urbanis -
tyczne, architektoniczne i techniczne, związane z powsta wa niem
muzeum jako dzieła sztuki budowlanej. Przedstawiono strategie
stosowane w celu zrównoważenia rozwoju muzeów, dotyczące
w szczególności: lokalizacji, planu i drogi zwiedzania, formy ar -
chi tektonicznej, a także oświetlenia przestrzeni muzealnej. Anali -
zę poszczególnych strategii i dylematów projektowych oparto
na sze rokim zbiorze przykładów realizacyjnych i projektowych.
W tym świetle przedstawiono także przykłady najnowszych reali -
zacji i zamierzeń polskich.

Witold Krassowski
PROBLEMY ARCHITEKTURY POLSKIEJ.

SCHEMATY PLANÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Wy k³a dy pro fe so ra Kras sow skie go (po raz pierw szy opu bli ko -
wa  ne w for mie po wie lo ne go ma szy no pi su w 1978 ro ku), uzu pe³ -
 nio ne Ane ksem przez Ma riê Bry kow sk¹, mi mo up³y wu lat nie
stra ci ³y ak tu al no œci. Do opra co wa nia do ³¹ czo ne zo  sta ³y ilu s tra -
 cje bu dyn ków, na które po  wo ³y wa³ siê au tor, oraz wy kaz naj  wa¿ -
niej szych po zy cji li te ra tu ry na te mat ar chi tek tu ry i bu dow nic twa
mie szka nio we go. Do da no te¿ krót ki tekst po œwiê co ny oso bo -
 wo  œci au to ra, je go osi¹ gniê ciom dy dak tycz nym, za wo do wym
i na u ko wym.

Leszek Laskowski
OCHRONA CIEPLNA

I CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W opra co wa niu przed sta wio no za sa dy, spo so by oraz ory gi nal -
 ne al go ryt my kwan ty fi ka cji cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej budyn -  
ków mie szkal nych i im podob nych. Od zwier cie dlo no obe cny
stan wie dzy w tym za kre sie i przy bli ¿o no war sztat fi zy ki bu dow li
w stop niu umo¿ li wia j¹ cym ra cjo nal ne pro jek to wa nie obiek tów

Wydanie 1, 2007,
100 s., format B5,
cena 16,00,
ISBN 978-83-7207-674-8

Wydanie 2, 2008,
174 s., format B5,
cena 18,50,
ISBN 978-83-7207-528-4

Wydanie 1, 2007,
112 + 28 s., format 200×215,
cena 19,50,
ISBN 978-83-7207-625-0

N O W O Ś Æ



ni sko e ner go ch³on nych. Udo stêp nio no wie le da nych wspo ma ga -
 j¹ cych obli cze nia i za war to ob szer ny le ksy kon po jêæ i de fi ni cji
o raz no wych okre œleñ.

Skrypt jest ad re so wa ny do stu den tów ar chi tek tu ry i bu dow -
 nic twa l¹ do we go. Ma im u³a twiæ opa no wa nie ma te ria ³u ob jê te go
pro gra mem na u cza nia fi zy ki bu dow li oraz po móc przy spo rz¹ -
 dza niu pro jek tów. Mo g¹ rów nie¿ z nie go ko rzy staæ stu den ci in-
  ¿y  nie rii œro do wi ska, s³u cha cze nie których stu diów po  dy p lo  mo -
wych, a tak ¿e in ¿y nie ro wie ró¿ nych spe cjal no œci zwi¹ za nych
z bu dow nic twem.

Adam Z. Paw³owski
Ireneusz Ca³a
BUDYNKI WYSOKIE
Ksi¹¿ ka jest po œwiê co na kszta³ to wa niu no wych form oraz sy s -
te mów kon struk cyj nych bu dyn ków wy so kich. Omówio no w niej
sy ste my kon struk cyj no-ma te ria ³o we ja ko funk cjê wy so ko œci bu -
dyn  ków. Przed sta wio no pro ble my tech nicz ne (np. wy chy le nia
wierz  cho³ ków) oraz spe cy fi ka cjê fun da men to wa nia.

Ana li za po nad 130 naj wy¿ szych wie ¿ow ców Ame ry ki, Azji,
Eu  ro py i Au stra lii po zwa la na pre zen ta cjê pro ble mów ar chi tek -
 to nicz nych: funk cji, ko mu ni ka cji pio no wej, ele wa cji oraz kszta³  to-
 wa nia czê œci naj wy¿ szych i par te rów bu dyn ków. Omó wio no ro lê
wie ¿ow ców w za bu do wie miej skiej. Przed sta wio no pro ble my bu -
dow nic twa wy so kie go w Pol sce.

Ma³gorzata Rozbicka
MA£E MIESZKANIE Z OGRODEM W TLE W TEORII
I PRAKTYCE POPULARNEGO BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO W MIÊDZYWOJENNEJ POLSCE
„Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej — seria Architektura”, zeszyt 5

Ce lem pra cy jest upo rz¹d ko wa nie i mo¿ li wie ca ³o œcio we przed -
 sta wie nie, z wy ³¹ cze niem pro ble ma ty ki stric te urba ni s tycz nej,
zaga dnieñ z za kre su te o rii oraz prak ty ki pro jek to wej i re a li za -
cyj nej po pu lar ne go bu dow nic twa jed no ro dzin ne go na zie miach
miê dzy  wo jen nej Pol ski. Ba da nia mi zo sta ³y ob jê te re pre zen ta tyw -
 ne dla po szcze gól nych nur tów ar chi tek to nicz nych i ró¿ nych œro  -
do wisk in we stor skich przy k³a dy pro jek tów ma ³ych, ta nich mie sz -
kañ zre a li zo wa nych w do mach jed no ro dzin nych w la tach 1918–
–1939 na te ry to rium II Rze czy po spo li tej. Aby uzy skaæ mo¿ li wie
kom plet ny obraz po pu lar nej jed no ro dzin nej ar chi tek tu ry mie sz -
ka nio wej, w pra cy uwzglê dnio no za rów no bu dow nic two wiej skie
(in dy wi du al ne — w³o œ ciañ  skie i pra cow ni cze — fol warcz ne), jak
i drob  n¹ za bu do wê mie szka nio w¹ re a li zo wa n¹ dla ma so we go
od bior cy w mia stach, na ich przedmie œciach oraz w roz pro szo   -
nych po kra ju osa dach pra cow ni czych (ro bot ni cza i urzê d ni cza,
in dy wi du al na, spó³ dziel cza i tak zwa na pa tro nac ka).

El¿bieta D. Ryñska
ŒRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA
PROCESU INWESTYCYJNEGO
Pu bli ka cja sta no wi uzu pe³ nie nie i roz sze rze nie wie dzy do ty -
cz¹ cej funk cjo no wa nia bu dow la ne go pro ce su in we sty cyj ne go

Wydanie 1, 2006,
240 s., format B5,

cena 35,50
ISBN 83-7207-612-X

Wydanie 1, 2008,
468 s., format A4,

oprawa twarda, cena 58,00,
ISBN 83-7207-612-X

Wydanie 1, 2006,
102 s., format B5,

cena 11,00,
ISBN 83-7207-597-2

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

7

www.wydawnictwopw.pl
7

KIERUNKI
IN¯YNIERYJNO-BUDOWLANE



ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

8

www.wydawnictwopw.pl
8

KIERUNKI
IN¯YNIERYJNO-BUDOWLANE

oraz je go zwi¹z ków z eko lo gi¹ i œro do wi s kiem na tu ral nym.
Sta no wi podsta wê do kon ty nu o wa nia na u cza nia z za kre su œro -
do wi ska zrów  no wa ¿o ne go i je go roz wo ju dla dys cy plin zwi¹ -
za nych z two  rze  niem i re  a li za cj¹ ota cza j¹ ce go nas œro do wi ska
zur  ba ni zowa ne go.

Skrypt jest prze zna czo ny dla osób za in te re so wa nych ar chi -
 tek tu r¹ i ur ba  ni s ty k¹, ar chi tek tu r¹ kra jo bra zu i pla no wa niem
prze strzen nym.

Jan Słyk
ŹRÓD£A ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ

„Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej — seria Architektura”, zeszyt 7
Wydanie 1, 2012,

236 s., format 210x 250,
cena 29,00,

ISSN 1896-1630

Architektura informacyjna wyróżnia się formalnym ujęciem pro-
cesu przetwarzania informacji. Cecha ta zapewnia zgodność
z innymi składnikami infrastruktury informacyjnej, stanowiącej
osnowę życia współczesnego społeczeństwa. Twórca, projekt
i budynek mogą czerpać z zasobów, generować informacje oraz
wchodzić w interaktywne zależności. Metodą architektury infor -
ma cyjnej nie jest projektowanie (rozwiązań), lecz progra mo wa -
nie (procesów).

Opracowanie zaczyna się opisem współczesnych warun ków
życia, ze szczególnym uwzględnieniem cech sprzyjających roz -
wojowi społeczeństwa opartego na wiedzy. Autor charakte ry zu -
je ins tru men ty, jakich dostarcza architekturze technologia informa-
cyjna. Anali zu je treść, sposób kodowania oraz drogę komunikatu
archi  tek to nicz nego w środowisku mediów, wykorzystujących cyf -
rową pos tać danych. Na tej podstawie stara się dociec, czy wy -
 ko rzystywanie nowych instrumentów oraz mediów wpływa na
po czucie harmonii dzieła, tworząc system estetyczny.

Zygmunt Szparkowski
ARCHITEKTURA WSPÓ£CZESNEJ FABRYKI

Podrêcz nik jest prze zna czo ny dla stu den tów ostat nich lat oraz
dy plo man tów wy dzia ³ów ar chi tek tu ry. Omówio no w nim ar chi tek -
 to nicz ne pro jek to wa nie prze my s³u, uwzglê dnia j¹c pro jek to wa nie
funk cji u¿yt ko wej i pro ce sów u¿yt ko wa nia, za ga dnie nia prze -
st rzen no-urba ni stycz ne i tech nicz ne oraz funk cjê este tycz n¹. Za   -
mie szczo no wie le ry sun ków, szki ców i fo to gra fii.

Witold A. Werner
PROCEDURY INWESTOWANIA

W pra cy przed sta wio no naj wa¿ niej sze pro ble my zwi¹ za ne z pro -
 ce du ra mi in we sty cyj ny mi wg sta nu pra wne go na prze ³o mie 2003
i 2004 ro ku, a wiêc ju¿ po wpro wa dze niu ra dy kal nych zmian
prze  pi sów. Uwa gi i ko men ta rze s¹ wy ni kiem au tor skich prze s³añ,
opi nii i eks per tyz do ty cz¹ cych za k³óceñ w kon kret nych pro ce -
 sach in we sty cyj nych — wsku tek uchy bieñ, b¹dŸ nie  w³a œ ci  we go
ro zu mie nia pro ce dur. Mi mo czê stych zmian prze pi sów, pod sta -
 wo we ka no ny pro ce dur s¹ wzglê dnie sta ³e, w zwi¹z ku z czym
pu bli ka cja przez d³u¿ szy czas bê dzie przy dat na dla ce lów dy -
 dak tycz nych i prak tycz nych.

Wydanie 1, 1999,
220 + 56 s., format A4,
oprawa twarda, cena 21,00,
ISBN 83-7207-166-7

Wydanie 2 popr., 2010,
92 s., format B5,
cena 10,50,
ISBN 978-83-7207-871-1
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Witold A. Werner
PROCES INWESTYCYJNY DLA ARCHITEKTÓW
Wydanie 4 popr., 2012,
250 s., format B5,
cena 31,00,
ISBN 978-83-7814-013-9

Podrêcz nik ten sta no wi dla ar chi tek tów no wo cze sne kom pen -
dium wie dzy o pro ce sie in we sty cyj nym w wa run kach go spo dar -
 ki ryn ko wej. Aby in we sty cja bu dow la na spe³ ni ³a kry te ria efek-
 tyw no œci eko no micz nej, ko niecz ne jest do bre ro ze zna nie ryn ku
(mar ke ting), w³a œci wa tech no lo gia, orga ni za cja, sta ran na ana li  za
op³a cal no œci eko no micz nej oraz za cho wa nie zgod  no œci z nor -
ma  mi pra wa. Tym piê ciu pro ble mom po œwiê co no ko lej ne rozdzia-
   ³y ksi¹¿ ki, umow nie po rz¹d ku j¹c ob szer n¹ te ma ty kê. W obe c nym
wy da niu podrêcz ni ka do ko na no uak tu al nieñ w zwi¹z ku z istot -
ny  mi zmia na mi prze pi sów pra wnych i tech nicz no-bu dow la nych
oraz roz sze rzo no pew ne roz dzia ³y.

Witold A. Werner
PROCES INWESTYCYJNY. STUDIUM PRZYPADKU
Wydanie 4 popr., 2012,
126 s., format B5,
cena 22,00,
ISBN 978-83-7814-012-2

Treœæ skryp tu wi¹ ¿e siê me ry to rycz nie z tre œci¹ podrêcz ni ka
„Pro  ces in we sty cyj ny dla ar chi tek tów” te go¿ Au to ra. Pra ca przy -
 bli ¿a i kon kre ty zu je te o re tycz ne za ga dnie nia oma wia ne w pod -
rêcz ni ku. Prze bieg sy mu lo wa ne go przed siê wziê cia in we s ty cyj -
ne go zo sta³ przed sta wio ny na przy k³a dzie o ce chach i uwa run -
 ko wa niach wy i ma gi no wa nych, lecz re pre zen ta tyw nych dla wie lu
rze czy wi stych przed siê wziêæ, osa dzo nych w bar dzo œci œle spre -
 cy zo wa nych re a liach pra wnych i eko no micz nych z prze ³o mu lat
80. i 90.

Witold A. Werner
ZARZ¥DZANIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Au tor ksi¹¿ ki — w spo sób kla row ny i doj rza ³y — przed sta wia
syn  te zê do rob ku na uk o za rz¹ dza niu w po wi¹ za niu z pro ble -
ma  ty k¹ pro ce sów in we sty cyj nych, trak tu j¹c je nie tyl ko ja ko wy   -
o dr êb nio ne orga ni za cyj nie przed siê wziê cia, lecz rów nie¿ ja ko
jed no z dzia ³añ go spo dar czych przed  siê bior stwa. Za kres te ma -
 tycz ny pra cy obej mu je naj wa¿ niej sze pro ble my do ty cz¹ ce po-
 dejmo wa nia de cy zji we wszy st kich for mach pro ce su in we s ty  cyj-
 ne  go, przed nim i po nim, opis mo¿ li wo œci sko rzy sta nia z ró¿  nych
stra te gii in we sty cyj nych oraz do sto so wa nia me tod i tech nik za -
 rz¹ dza nia do kon kret nych sy tu a cji de cy zyj nych. Podrêcz nik ten
mo ¿e s³u ¿yæ nie tyl ko stu den tom po li tech nik, ale rów nie¿ stu -
den  tom uni wer sy te tów i uczel ni eko no micz nych.

Miriam Wiœniewska
OSADNICTWO WIEJSKIE
Skrypt jest prze zna czo ny do przedmio tu „pla no wa nie prze strzen -
 ne ob sza rów wiej skich”. Uwzglê dnio no w nim pro ble my po ja  wia-

Wydanie 3 popr. i uzup., 2008,
196 s., format B5,

cena 17,00,
ISBN 978-83-7207-781-33

Wydanie 2 popr., 2007,
132 s., format B5,

cena 13,00,
ISBN 978-83-7207-714-1
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  j¹  ce siê w trak cie obe cnej trans for ma cji rol nic twa, m.in. upo rz¹d  -
ko  wa nie za bu do wy po zo sta ³ej po pañ stwo wych go spo dar stwach
rol nych. Okre œlo no wp³yw, który te ry to rial ny podzia³ kra ju wy wie -
 ra na funk cje i kom po zy cjê ele men tów osie dli. Po da no rów nie¿
prze gl¹d cech re gio nal nej za bu do wy wiej skiej.

Miriam Wiœniewska
Jerzy Wiœniewski

KATEDRA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA WSI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ — 60 LAT ISTNIENIA

Mo no gra fia zo sta ³a opra co wa na z oka zji 60. rocz ni cy po wsta nia
Ka te dry Bu dow nic twa Wiej skie go (w 1945 r.), która na stêp nie
zo  sta ³a prze mia no wa na na Ka te drê Ar chi tek tu ry i Pla no wa nia Wsi.
Ka te dra ta za wsze sta no wi ³a in te gral n¹ czêœæ Wy dzia ³u Ar chi -
 tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej, st¹d te¿ w mo no gra fii wy  stê  pu-
  je wie le od nie sieñ i wspól nych w¹t ków, je œli cho dzi o hi sto riê,
orga ni za cjê, ka drê dy dak tycz n¹ i jej do ro bek. W ane ksie za mie -
 szczo no ko pie do ku men tów zwi¹ za nych z hi sto ri¹ Ka te dry.

Teresa Zarêbska
PRZEBUDOWA GDAÑSKA W JEGO Z£OTYM WIEKU

W pra cy pre zen tu j¹ cej urba ni sty kê Gdañ  ska w okre sie od XVII w.
omówio no naj pierw œre dnio wiecz n¹ kon struk cjê mia sta, na stêp -
 nie re ne san so w¹ prze bu do wê i jej ma nie ry stycz n¹ kon ty nu a cjê.
Uwy dat nio no syl wet ki zna ko mi tych urba ni stów, a tak ¿e ro lê ra dy
miej skiej w kszta³ to wa niu wy gl¹ du Gdañ ska. Pod kre œlo no w¹t ki
ital skie w je go wy stro ju. Ksi¹¿ ka, nie po zba wio na ak cen tów po -
le  micz nych, za wie ra licz ne czar no-bia ³e ilu stra cje, jest opa trzo -
na przy pi sa mi i stre szcze niem w jê zy ku an giel skim. Ma cha  rak ter
na u ko wo-ba daw czy, ale za in te re so waæ mo ¿e za rów no stu den -
 tów, jak i hi sto ry ków sztu ki czy lu dzi cie ka wych dzie jów Gdañ ska.

Katarzyna Zielonko-Jung
Jerzy Marchwicki

£¥CZENIE ZAAWANSOWANYCH
I TRADYCYJNYCH TECHNOLOGII

W ARCHITEKTURZE PROEKOLOGICZNEJ
Wydanie 1, 2012,
210 s., format A4,

cena 38,00,
ISBN 978-83-7814-010-8

Przedmiotem opracowania monograficznego są rozwiązania
archi tektoniczno-budowlane, podporządkowane celom proeko -
lo gicznym, rozumianym jako minimalizacja negatywnych skut ków
istnienia obiektu budowlanego w środowisku.

Opisano konsekwencje związane ze stosowaniem różno-
rakich technologii. Podano przykłady architektury w Polsce i na
świecie.

Wydanie 1, 2006,
174 s., format B5,
cena 17,00,
ISBN 83-7207-551-4

Wydanie 1, 1999,
134 s., format A4,
cena 16,00,
ISBN 83-7207-077-6
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W PRZYGOTOWANIU
Katarzyna Pluta
PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIAST EUROPEJSKICH.
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
W pracy przedstawiono współczesne zasady kształtowania
przest rzeni publicznych miast europejskich, przy zastosowaniu
na rzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne, w od nie sie -
niu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu miasta.
Tekst opatrzono obszernym materiałem ikonograficznym i ilus -
 tracyjnym.
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An drzej Bie liñ ski 
GE O ME TRIA WY KRE ŒL NA

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów uczel ni tech nicz nych
i od po wia da pro gra mo wi ge o me trii wy kre œl nej dla Wy dzia ³u In -
¿y  nie rii L¹ do wej Po li tech ni ki War szaw skiej z pew nym nie  zbêd -
 nym roz sze rze niem. Za wie ra ze staw pod sta wo wych po  jêæ z ge  -
o  met rii ele men tar nej oraz ogól ny prze gl¹d ró¿ nych odwzoro wañ
prze  strze ni na p³a szczy znê. W dal szej czê œci omówio ne zo sta³o
rzu to wa nie akso no me trycz ne uko œne i pro sto k¹t ne, rzu ty pro  sto   -
k¹t ne (tzw. rzu ty Mon ge’a), rzut ce cho wa ny oraz rzut œrod  ko wy
— per s pek ty wa.

Ire na Cios
Sta ni s³a wa Gar wac ka-Piór kow ska

PRO JEK TO WA NIE FUN DA MEN TÓW.
£A WY, STO PY, ŒCIA NY OPO RO WE, PA LE

W skryp cie opi sa no za sa dy pro jek to wa nia ty po wych fun da men -
 tów opar tych bez po œre dnio na grun cie, œcian opo ro wych po  sa-
do  wio nych bez po œre dnio oraz fun da men tów na pa lach. Za mie -
 szczo no przy k³a dy obli cze nio we.

Lech Czar nec ki
Pa we³ £u kow ski

An drzej Gar bacz
Bo gu mi ³a Chmie lew ska

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z CHE MII BU DOW LA NEJ

Spe cjal nej uwa dze stu den tów na le ¿y po le ciæ æwi cze nie z kom -
pu  te ro wej sy mu la cji hy dra ta cji ce men tu, bê d¹ ce przy k³a dem
no  wej dzie dzi ny ba dañ — kom pu te ro wej in ¿y nie rii ma te ria ³ów.
No  wo œci¹ jest te¿ za sto so wa nie w skryp cie sta ty stycz ne go opra -
 co wa nia wy ni ków obli czeñ che micz nych i wnio sko wa nia w ka-
  te go riach sta ty s tycz nych.

S³awomir Czarnecki
METODY BEZSIATKOWE MLS I RPI

W ANALIZIE I OPTYMALIZACJI PÓL NAPRÊ¯EÑ
W CIA£ACH SPRÊ¯YSTYCH

W mo no gra fii przed sta wio no dwie we rsje me tod bez siat ko wych
— MLS i RPI, w ta ki spo sób, aby czy tel nik by³ w sta nie sa mo -
 dziel nie je za imp le men to waæ. Pu bli ka cja nie ma cha rak te ru pra  cy
ma te ma tycz nej i jest prze zna czo na przede wszy st kim dla in ¿y -
 nie rów prak ty ków.

Pre zen to wa ne przy k³a dy ma j¹ zwróciæ uwa gê na pro ble my
nu me rycz ne zwi¹ za ne z im ple men ta cj¹ me tod bez siat ko wych.
Wy ni ki, uzy ska ne na pod sta wie au tor skie go pro gra mu w jê zy ku
C++ by ³y kon fron to wa ne z wy ni ka mi otrzy ma ny mi przy u¿y ciu
in   nych pro gra mów i me tod.

Wydanie 1, 2005,
278 s., format B5,
cena 26,50 zł,
ISBN 83-7207-564-6

Wydanie 5, 2008,
190 s., format B5,
cena 23,00 zł,
ISBN 978-83-7207-737-0

Wydanie 3 popr., 2007,
154 s., format B5,
cena 18,00 zł,
ISBN 978-83-7207-705-9

Wydanie 1, 2010,
154 s., format B5,
cena 17,50 zł,
ISBN 978-83-7207-855-1
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Grzegorz Dzier¿anowski
OPTYMALIZACJA ROZMIESZCZENIA MATERIA£ÓW
W SPRÊ¯YSTYCH P£YTACH CIENKICH
Pod sta wo wym ce lem opty ma li za cji kon struk cji in ¿y nier skich jest
wy bór naj lep sze go z mo¿ li wych uk³a du no œne go na pod sta wie
usta lo nych z góry kry te riów. Na przy k³ad, w za ga dnie niach sta -
 ty ki na tu ral ne jest ¿¹ da nie ma ksy mal nej sztyw no œci uk³a du przy
za da nym ciê ¿a rze lub mi ni mal ne go ciê ¿a ru przy usta lo nej sztyw -
 no œci, jed no zaœ z po pu lar nych za ga dnieñ dy na mi ki po le ga na
wy zna cze niu ma ksy mal nej war to œci pierw szej czê sto œci drgañ
w³a snych przy okre œlo nym z góry ciê ¿a rze kon struk cji. Za da nie
opty ma li za cji p³yt cien kich ana li zo wa ne w tym opra co wa niu wpi -
 su je siê w pierw szy z wy mie nio nych nur tów ba dañ.

Opra co wa nie do ty czy opty mal ne go pro jek to wa nia dŸwi ga rów
po wierzch nio wych ze wzglê du na mi ni mum po dat no œci. Omó -
wio  no w nim me to dê roz wi¹ za nia za ga dnie nia opar t¹ na te o rii
ho mo ge ni za cji do pu szcza j¹ cej wy stê po wa nie ma te ria ³ów kom -
po  zy to wych z mi kro struk tu r¹ w pew nych ob sza rach kon struk cji.
Uzy ska ne wy ni ki mo g¹ byæ te o re tycz n¹ pod sta w¹ prak tycz nych
re a li za cji in ¿y nier skich.

Grzegorz Dzier¿anowski
Marta Sitek
SAMOUCZEK METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA.
CZĘŚĆ I — STATYKA KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH
Wydanie 1, 2012,
106 s., format B5,
cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7814-014-6

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Zakres omawianego materiału odpowiada programowi 45-

-go dzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego
na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politech -
ni ki War szawskiej. W założeniu autorów opracowanie ma sta no -
wić pomoc w formułowaniu trudniejszych zagadnień spe cja lis-
 tycznych i zachęcić do samodzielnych badań nad problematyką
MES, dlatego nie powielono w nim podstawowych wiadomości,
które powinny znajdować się w dołączonym do systemu pod -
ręcz niku użytkownika, a skupiono się na przekazaniu idei le -
 żą cej u podstaw modelowania skończenieelementowego i sa-
mo dzielnej interpretacji wyników obliczeń dostarczanych przez
program.

Ryszard Robert Gajewski
MATHCAD — OBLICZENIA IN¯YNIERSKIE
I PROGRAMOWANE
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Ma th CAD na le ¿y do gru py pro gra mów okre œla nych mia nem
sy ste mów al ge bry kom pu te ro wej. S³u ¿y wspo ma ga niu obli czeñ
sym  bo licz nych oraz wy ko ny wa niu obli czeñ nu me rycz nych. Trzy
pierw sze roz dzia ³y po œwiê co ne s¹ pod sta wo wym za sa dom pra -
 cy w pro gra mie Ma th CAD oraz ró¿ no rod nym obli cze niom — za-
  rów no sym bo licz nym, jak i nu me rycz nym, trzy ko lej ne roz dzia ³y
po ka zu j¹ mo¿ li wo œci two rze nia pro gra mów.

Wydanie 1, 2010,
134 s., format B5,

cena 18,00 zł,
ISBN 978-83-7207-868-1

Wydanie 1, 2011,
94 s., format B5,

cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-925-1
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Ryszard Robert Gajewski
METODY OBLICZENIOWE

W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM
Wydanie 1, 2012,
140 s., format B5,

cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7814-018-4

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Książka jest podzielona na cztery części. W pierwszej zo -

sta ły omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji
komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie.
Dru ga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prę -
towych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej
części zostały omówione wybrane zagadnienia optymalizacyjne.

Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczel -
niach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na któ -
rych prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (kom pu-
terowych).

Ryszard Robert Gajewski
Lech Własak

PODSTAWY INFORMATYKI I MATHEMATICA
Wydanie 1, 2011,
138 s., format B5,

cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7207-966-4

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Publikacja jest podzielona na trzy części. W pierwszej omó -

wiono zagadnienia dotyczące podstaw informatyki, takie jak in -
for macja, sprzęt, oprogramowanie, systemy operacyjne, aplikacje
i komunikacja. Druga część zawiera informacje na temat tech -
no logii informatycznych i właściwego wykorzystania oprogra mo -
wania. W ostatniej części omówiono zagadnienia związane z pa-
kietem Mathematica. Preskrypt jest przeznaczony dla studentów
kierunków nieinformatycznych na wszystkich uczelniach.

Aniela Glinicka
WYTRZYMA£OŒÆ MATERIA£ÓW 1

Podrêcz nik obej mu je ma te ria³ pierw sze go se me stru dwu se me s -
tral ne go kur su wy trzy ma ³o œci ma te ria ³ów, pro wa dzo ne go na Wy -
 dzia le In ¿y nie rii L¹ do wej Po li tech ni ki War szaw skiej. Za wie ra on
tre œci wy k³a dów i wy bra ne przy k³a dy za dañ. Jest prze zna czo -
ny dla stu den tów stu diów in ¿y nier skich.

Jan Gra bow ski
An na Iwan czew ska

ZBIÓR ZA DAÑ
Z WY TRZY MA £O ŒCI MA TE RIA £ÓW

Opra co wa nie za wie ra po nad 200 za dañ, których wiêk szoœæ jest
za mie szczo na wraz ze szcze gó³o wy mi roz wi¹ za nia mi. W pierw -
 szym za da niu ka¿ de go roz dzia ³u sta ra no siê po daæ pod  sta wo we
wzo ry z ich ob ja œnie nia mi. W zbio rze ob szer nie po trak to wa no

Wydanie 7, 2006,
376 s., format B5,
cena 35,00 zł,
ISBN 83-86569-05-0

Wydanie 1, 2011,
242 s., format B5,
cena 31,50 zł,
ISBN 978-83-7207-906-0
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sta  ty kê uk³a dów prê tów sta tycz nie wy zna czal nych oraz za ga d -
nie nia do ty cz¹ ce wy trzy ma ³o œci i sta tecz no œci prê   tów cien ko œcien -
 nych o prze kro ju otwar tym.

Dariusz Godlewski
NAWIERZCHNIE DROGOWE
Wydanie 1, 2011,
276 s., format B5,
cena 25,00 zł,
ISBN 978-83-7207-965-7

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
W książce zawarto przegląd konstrukcji nawierzchni drogo -

wych. Omówiono także zasady projektowania nawierzchni oraz
metody ich diagnostyki i wzmacniania. Publikacja jest prze zna -
czona dla studentów specjalizujących się w budownictwie dro -
go wym na różnych uczelniach.

Krzysztof Gradkowski 
BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE.
MATERIA£Y DO WYK£ADÓW I ÆWICZEÑ
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Opra co wa nie za wie ra zbiór in for ma cji, za le ceñ i wa run ków
tech  nicz nych pro jek to wa nia i re a li za cji ko mu ni ka cyj nych bu dow  li
ziem nych, wy ni ka j¹ cy z ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ cych norm te go ob -
 sza ru in ¿y nie rii. Przed sta wio ne spe cy fi ka cje i za ³o ¿e nia tech nik
wy ko naw czych na sy pów i wy ko pów obej mu j¹ ak tu al ne tren dy
tech  no lo gicz ne w bu dow nic twie ko mu ni ka cyj nym.

Krzysztof Gradkowski 
STA£E URZ¥DZENIA TECHNICZNE DRÓG.
MATERIA£Y DO WYK£ADÓW I ÆWICZEÑ
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

W ksi¹¿ ce omówiono ogól ne wa run ki, ja kim po win ny od -
po  wia daæ bu dow le sta ³ych urz¹ dzeñ wy po sa ¿e nia dróg oraz
za  sa dy bu do wy, wy ma ga nia kon struk cyj ne i w³a œci wo œci funk -
cjo  no wania urz¹ dzeñ tech nicz nych sta ³ych (ta kich jak: ekra ny
prze  ciw ha ³a so we, ekra ny an ty wi bra cyj ne, urz¹ dze nia no œne zna -
 ków i sy gna li za cji dro go wej, ba rie ry ochron ne itd.) in sta lo wa nych
w pa sie dro go wym.

Bar ba ra Ja wo row ska
An drzej Szu ster
Boh dan Utry sko
HY DRAU LI KA I HY DRO LO GIA
Skrypt za wie ra wy bra ne za ga dnie nia, z któ ry mi mo ¿e ze tkn¹æ
siê in ¿y nier bu dow la ny w cza sie swej dzia ³al no œci za wo do wej.
Obej mu je on te ma ty z za kre su hy dro sta ty ki, obli czeñ prze p³y -
wów w prze wo dach za mkniê tych i ka na ³ach, wy p³y wu z otwo -
rów i przez prze le wy, prze pu sty i pod mo sta mi oraz ele men ty
ru chu wód grun to wych, a tak ¿e in for ma cje z za kre su hy dro lo -

Wydanie 1, 2010,
124 s., format B5,

cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-870-4

Wydanie 1, 2010,
94 s., format B5,

cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-857-5

Wydanie 7, 2008,
200 s., format B5,

cena 23,00 zł,
ISBN 978-83-7207-745-5
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 gii, których zna jo moœæ i umie jêt noœæ ko rzy sta nia z opra co wañ
hy dro lo gicz nych jest nie zbêd na w trak cie pro jek to wa nia bu dow  li
in ¿y nier skich.

Zbigniew Kacprzyk
Beata Pawłowska

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA.
PODSTAWY I PRZYKŁADY

Wydanie 1, 2012,
234 s., format B5,

cena 42,00 zł,
ISBN 978-83-7207-956-5

Książka składa się z dwóch części – Podstaw teoretycznych
i Przykładów. W części pierwszej przedstawiono podstawowe
po jęcia niezbędne do zrozumienia pracy z systemami kompu te -
rowego wspomagania pracy inżyniera. Rozdział ten stanowi uni -
katowe opracowanie na rynku księgarskim. W części drugiej
pokazano modelowanie przestrzenne obiektów budowlanych
w dwóch systemach – ArchiCAD i AutoCAD.

Skrypt może być wykorzystywany przez uczelnie wyższe pro -
wadzące kierunek Budownictwo.

Maria Kalabiñska
Jerzy Pi³at

Piotr Radziszewski
TECHNOLOGIA MATERIA£ÓW

I NAWIERZCHNI DROGOWYCH
W ksi¹¿ ce omówio no w³a œci wo œci i naj now sz¹ me to dy kê ba dañ
asfal tów, po li me ro a sfal tów, emul sji asfal to wych oraz kru szyw u¿y -
 wa nych do mie sza nek mi ne ral no-asfal to wych, sto so wa nych do
bu  do wy warstw kon struk cyj nych na wierzch ni dro go wych: war -
stwy œcie ral nej, wi¹ ¿¹ cej oraz podbu dów. Za pre zen to wa no ak -
tu  al ne me to dy pro jek to wa nia sk³a du mie sza nek mi ne ral no-
-asfal to wych i oce ny ich ja ko œci. Przed sta wio no te¿ no wo cze sn¹
me to dy kê ba dañ i oce ny sta nu na wierzch ni. Ksi¹¿ ka jest prze -
zna  czo na dla stu den tów kie run ku Bu dow nic two uczel ni tech nicz -
 nych oraz in ¿y nie rów i pra cow ni ków la bo ra to riów ba daw czych.

Wie s³aw Kie tliñ ski
Jo lan ta Ja now ska
Ce za ry Wo Ÿniak

PRO CES IN WE STY CYJ NY W BU DOW NIC TWIE
W skrypcie przed sta wio no de fi ni cje wy bra nych po jêæ oraz scha -
 rak te ry zo wa no pod  sta wo we re la cje, za le¿ no œci i pro ble my do-
  tycz¹ ce za ga dnieñ in we sty cji w bu dow nic twie, co po zwa la na
upo rz¹d ko wa nie i usy ste ma ty zo wa nie wie dzy z te go za kre su.
Ksi¹¿ka jest adresowana do stu den tów bu dow nic twa i ad mi nis -
tra cji. Mo ¿e byæ tak ¿e cie ka w¹ po zy cj¹ dla stu den tów pra wa
oraz osób roz po czy na j¹ cych pra cê w ze spo ³ach re a li zu j¹ cych
in  we s ty cje — wy ja œnia pra wne, eko no micz ne i tech nicz ne as -
pek  ty in we sty cji bu dow la nych oraz u³a twia wza jem ne po ro zu mie -
 wa nie siê lu dzi o zró¿ ni co wa nym wy kszta³ ce niu i do œwiad  cze niu
za wo do wym.
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Wydanie 2, 2008,
292 s., format B5,
cena 30,50 zł,
ISBN 978-83-7207-370-9

Wydanie 1, 2007,
186 s., format B5,
cena 18,50 zł,
ISBN 978-83-7207-695-3
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Wydanie 4, 2007,
144 s., format B5,

cena 16,50 zł,
ISBN 978-83-7207-675-5

Wydanie 1, 2007,
208 s., format B5,

cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-686-1

El¿ bie ta Len czew ska-Sa mo ty ja
Adam £ow kis
Na ta lia Zdro jew ska
ZA RYS GE O LO GII Z ELE MEN TA MI
GE O LO GII IN ̄ Y NIER SKIEJ I HY DRO GE O LO GII
Skrypt obej mu je pod sta wo we wia do mo œci z za kre su pro ce sów
ge o lo gicz nych ze szcze gól nym zwróce niem uwa gi na ich wp³yw
na pro ble my bu dow nic twa. Po nad  to w skryp cie znaj du j¹ siê ele -
 men tar ne wia do mo œci do ty cz¹ ce w³a œci wo œci i ge ne zy ska³ oraz
wód podziem nych. Szcze gól n¹ uwa gê po œwiê co no za ga dnie -
niom zwi¹ za nym z wa run ka mi ge o lo gicz ny mi Pol ski cen tral nej.

W³o dzi mierz Mar ti nek
Ma rio la Ksi¹ ¿ek
Wio let ta Jac kie wicz-Rek 
TECH NO LO GIA RO BÓT BU DOW LA NYCH.
ÆWI CZE NIA PRO JEK TO WE
Skrypt jest do sto so wa ny do ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ cych pro gra -
mów na u cza nia na Wy dzia le In ¿y nie rii L¹ do wej Po li tech ni ki War -
 szaw skiej i prze zna czo ny dla stu den tów re a li zu j¹ cych æwi cze nia
pro jek to we z przedmio tu Tech no lo gia i Orga ni za cja Ro bót Bu -
dow  la nych. W opra co wa niu zwró co no szcze gól n¹ uwa gê na
pod sta wo we czyn no œci pro jek to wa nia oraz spo sób w³a œci wej
pre  zen ta cji gra ficz nej (wi zu a li za cji) przy jê tych roz wi¹ zañ. Skrypt
uzu pe³ nio no ak tu al ny mi da ny mi, do ty cz¹ cy mi sto so wa nych
obec nie ma te ria ³ów bu dow la nych, a tak ¿e wy bra nych ma szyn
i urz¹ dzeñ.

W³odzimierz Martinek
Pawe³ Nowak
Piotr Woyciechowski 
TECH NO LO GIA RO BÓT BU DOW LA NYCH
W skryp cie po da no de fi ni cje, sy ste ma ty kê i ele men ty reali za cji
zwi¹ za ne z ogól ny mi po jê cia mi wy stê pu j¹ cy mi w tech no lo gii ro -
 bót bu do wla nych oraz w naj po pu lar niej szych za sto so wa niach
przy wy ko ny wa niu ro bót sta nu su ro we go. Ro bo ty wy koñ cze nio -
 we po trak to wa no bar dzo po bie¿ nie, ogra ni cza j¹c siê do pod  sta-
 wo wej ich kla sy fi ka cji. Po zy cja prze zna czo na jest g³ów nie dla
stu den tów wy dzia ³ów bu dow la nych wy ¿szych ucze ni tech nicz -
nych, a wy bra na te ma ty ka i do bór tre œci sta no wi¹ ba zê nie zbêd -
 n¹ do opra co wy wa nia przez przy sz ³ych in ¿y nie rów ele men tów
do ku men ta cji wy ko  naw czej.

Ro man T. Na gór ski 
ZA RYS ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ
W pu bli ka cji opi sa no pod sta wy mo de lo wa nia ma te ma tycz no-
-fi  zycz ne go cia³ ma te rial nych i ich ru chu fi zycz ne go, w tym —
w sta nie rów no wa gi, przy za ³o ¿e niu praw dzi wo œci praw Ga li le -
 usza-New to na kla sycz nej me cha ni ki.

Wydanie 1, 2010,
314 s., format B5,

cena 37,00 zł,
ISBN 978-83-7207-832-2

Wydanie 3 popr., 1999,
346 s., format B5,

cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-145-4



Ma rek Obryc ki
Sta ni s³aw Pi sar czyk

ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI GRUN TÓW
Przy k³a dy za mie szczo ne w ksi¹¿ ce obej mu j¹ m.in. na stê pu j¹ -
ce za ga dnie nia: wy trzy ma ³oœæ grun tów na œci na nie, obli cza nie
osia  dañ fun da men tów, me to dy obli cza nia sta tecz no œci skarp
i zbo czy.

Danuta Olêdzka
EXCEL W ZADANIACH

DLA STUDENTÓW IN¯YNIERII L¥DOWEJ
Skrypt ³¹ czy ele men ty kur su ob s³u gi pro gra mu MS Excel z prob -
le ma ty k¹ in ¿y nie ryj n¹. Me to dy za sto so wa nia ar ku sza kal ku la -
cyj  ne go w roz wi¹ zy wa niu za dañ in ¿y nier skich s¹ oma wia ne
od podstaw, a ko lej ne roz dzia ³y wpro wa dza j¹ czy tel ni ka w za -
ga d nie nia co raz bar dziej z³o ¿o ne.

Al go ryt my roz wi¹ zy wa nia po szcze gól nych ty pów za dañ za -
pre  zen to wa no w spo sób czy tel ny, zi lu stro wa no opi sem po stê po -
wa nia „krok po kro ku” i umie szczo no zrzu ty ekra nów obli czeñ
w ar ku szach kal ku la cyj nych. W ka¿ dym roz dzia le umie szczo ne
s¹ za da nia do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia. Do skryp tu do ³¹ czo -
 no p³y tê CD za wie ra j¹ c¹ za da nia oma wia ne w pu bli ka cji oraz
treœæ i da ne do za dañ æwi cze nio wych.

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów uczel ni tech nicz -
nych oraz in ¿y nie rów, którzy w swej pra cy pra gn¹ wy ko rzy sty -
 waæ ogrom  ne mo¿ li wo œci ar ku sza kal ku la cyj ne go.

Ewa Osiec ka
MA TE RIA £Y BU DOW LA NE.

KA MIEÑ – CE RA MI KA – SZK£O
Pra ca za wie ra wia do mo œci i da ne tech nicz ne o trzech gru pach
ma te ria ³ów bu dow la nych: na tu ral nych ma te ria ³ach ka mien nych,
wy  ro bach ce ra micz nych i szkle, sto so wa nych we wspó³ cze snym
bu dow nic twie. Po da no pod sta wy wy twa rza nia (lub obrób ki) po -
 szcze gól nych ma te ria ³ów, kla sy fi ka cje, pod sta wo we cha  rak  te-
  ry s tycz ne ce chy tech nicz ne, wy ma ga nia nor mo we, za kres sto-
 so wa nia. Omówio no naj now sze ma te ria ³y sto so wa ne obe cnie
w bu dow nic twie, uwzglê dnia j¹c aspekt ich trwa ³o œci. Ksi¹¿ ka
prze  zna czo na jest dla stu den tów bu dow nic twa i ar chi tek tu ry
po li tech nik i uczel ni rol ni czo-tech nicz nych.

Ewa Osiec ka
MA TE RIA £Y BU DOW LA NE.

SPO I WA MI NE RAL NE –KRU SZY WA
Pra ca za wie ra od po wie dnio upo rz¹d ko wa ny za kres wie dzy
o pod  sta wach wy twa rza nia, kla sy fi ka cji, cha rak te ry stycz nych
w³a œ ci wo œciach tech nicz nych, kie run kach i za kre sie sto so wa nia
w bu dow nic twie spo iw mi ne ral nych (wa pien nych, gi pso wych, ce -
 men to wych) oraz kru szyw mi ne ral nych zwy k³ych i lek kich (sztucz -
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Wydanie 2 popr. i uzup., 2010,
254 s., format B5,
cena 28,00 zł,
ISBN 978-83-7207-865-0

Wydanie 1, 2005,
118 s., format B5,
cena 13,50 zł,
ISBN 83-7207-536-0

Wydanie 1, 2011,
178 s. + CD, format B5,
cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-887-2

Wydanie 5, 2007,
150 s., format B5,
cena 16,50 zł,
ISBN 978-83-7207-693-9
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Wydanie 1, 2005,
266 s., format B5,

cena 26,50 zł,
ISBN 83-7207-540-9

 nych, od pa do wych) — wy ko rzy sty wa nych sze ro ko w tech  no lo gii
be to nów i za praw. Szcze gól n¹ uwa gê zwróco no na no we wy -
ma   ga nia nor mo we i kla sy fi ka cje oma wia nych ma te ria ³ów bu dow -
 la nych w œwie tle norm PN-EN. W pracy uwzglê dnio no naj now-
  sze roz wi¹ za nia ma te ria ³o we. Wy ka za no sto so wa nie od pa dów
prze my s³o wych ja ko su row ców lub sk³a dni ków oma wia nych ma -
 te ria ³ów, co jest istot ne dla ochro ny œro do wi ska na tu ral ne go.
Pra  ca za wie ra ze sta wie nia ta be la rycz ne, ry sun ki i fo to gra fie.

Ewa Osiec ka
MA TE RIA £Y BU DOW LA NE. TWO RZY WA SZTUCZ NE
Ksi¹¿ ka jest podrêcz ni kiem z za kre su wie dzy o wy ro bach z two -
 rzyw sztucz nych sto so wa nych we wspó³ cze snym bu  dow nic twie.
Po da no ogól n¹ kla sy fi ka cjê i me to dy uzy ski wa nia po li me rów,
ich bu do wê fi zycz n¹ i pod sta wo we struk tu ry, cha rak te ry s tycz -
ne w³aœci wo œci oraz za sa dy prze twór stwa two rzyw sztucz nych.
Przed  sta wio no wa¿ niej sze po li me ry sto so wa ne w bu dow nic twie
w aspek cie ich pod sta wo wych cha rak te ry styk tech nicz nych i kie -
 run ków sto so wa nia. Omówio no po szcze gól ne gru py ma  te ria ³ów
w za le¿ no œci od prze zna cze nia — z uwzglê dnie niem od po wied -
niej kla sy fi ka cji wy ro bów, za sad tech no lo gii pro duk cji, pod sta -
 wo wych w³a œci wo œci tech nicz nych i za kre su sto so wa nia, zgo d nie
z no wy mi nor ma mi PN-EN. Pre zen to wa ne w opra co wa niu gru py
wy ro bów z two rzyw sztucz nych obej mu j¹: wy ro by pod  ³o  go we,
wy  ro by œcien ne do bu do wy prze  gród i wy koñ cze nio we, po kry -
 cia da cho we, wy ro by do szkle nia, ma te ria ³y ter mo i zo la cyj ne, hy-
  dro i zo la cyj ne i che mo od por ne, uszczel nia j¹ ce, wy ro by do in sta-
  la cji sa ni tar nych i prze my s³o wych, kle je i ma te ria ³y ma lar skie.

Sta ni s³aw Pi sar czyk
ELE MEN TY BU DOW NIC TWA
OCHRO NY ŒRO DO WI SKA
Podrêcz nik jest kom ple kso wym opra co wa niem na te mat obiek -
tów bu dow la nych, wp³y wa j¹ cych na ochro nê œro do wi ska. Omó -
 wio no w nim wy bra ne bu dow le, ta kie jak: bu dow le piê trz¹ ce
wo dê i za bez pie cza j¹ ce przed po wo dzia mi, sk³a do wi ska od pa -
 dów ko mu nal nych, oczy szczal nie œcie ków, spa lar nie oraz za k³a dy
prze  twór stwa od pa dów. Po da no rów nie¿ ogól ne za sa dy usta -
la   nia ge o tech nicz nych wa run ków po sa do wie nia oraz oce ny od   -
dzia ³y wa nia ta kich obiek tów na œro do wi sko, a tak ¿e za sa dy opra -
co wy wa nia pro jek tu bu dow la ne go.

Sta ni s³aw Pi sar czyk
GE O IN ̄ Y NIE RIA.
ME TO DY MO DY FI KA CJI POD£O ̄ A GRUN TO WE GO
W skryp cie omówio no g³ów ne me to dy ulep sza nia pod³o ¿a grun -
 to we go, czy li za gê szcza nie, wy mia nê, pre kon so li da cjê, ce  men-
 ta cjê i sta bi li za cjê oraz zbro je nie i umoc nie nia bio tech nicz ne
zboczy i skarp. Ksi¹¿ka sta no wi zna cz¹ ce uzu pe³ nie nie li te ra -
 tu ry do ty cz¹ cej pro ble mów fun da men to wa nia, ge o tech ni ki i bu-
  dow  nic twa ziem ne go. Mo g¹ z nie go ko rzy staæ stu den ci Wy dzia ³u

Wydanie 1, 2008,
186 s., format B5,

cena 17,50 zł,
ISBN 978-83-7207-750-9

Wydanie 1, 2005,
236 s., format B5,

cena 23,00 zł,
ISBN 83-7207-553-0



In ¿y nie rii Œro do wi ska i Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej oraz stu den   -
ci in nych po li tech nik i aka de mii rol ni czych. Za war te w skryp -
cie wia do mo œci mo g¹ byæ wy ko rzy sty wa ne rów nie¿ przez in ¿y  -
nie  rów-pro jek tan tów i wy ko naw ców oraz pe³ ni¹ cych nadzo ry
bu  dow la ne.

Sta ni s³aw Pi sar czyk 
GRUNTY NASYPOWE. W£AŒCIWOŒCI

GEOTECHNICZNE I METODY ICH BADANIA
W skryp cie omówio no w³a œci wo œci ge o tech nicz ne i me to dy ich
ba dañ wy bra nych grun tów na sy po wych: mi ne ral nych, od pa dów
po wê glo wych, od pa dów hut ni czych i pa le ni sko wych, od pa dów
ko mu nal nych, bu dow la nych i orga nicz nych oraz grun tów sta bi -
 li zo wa nych ró¿ ny mi ma te ria ³a mi. Skrypt sta no wi istot ne uzu pe³ nie -
nie li te ra tu ry do ty cz¹ cej me cha ni ki grun tów i fun da men to wa nia
oraz grun to znaw stwa i bu dow nic twa ziem ne go. Mo ¿e byæ te¿
wy  ko rzy sty wa ny w prak ty ce in ¿y nier skiej przy pro jek to wa niu na -
sy pów oraz po sa do wie nia obiek tów bu dow la nych na na sy pach.

Sta ni s³aw Pi sar czyk
ME CHA NI KA GRUN TÓW

Skrypt jest prze zna czo ny dla studentów wydzia³ów budow la -
nych do przed mio tu „me cha ni ka grun tów i fun da men to wa nie”.
Omó  wio no w nim w³a œci wo œci grun tów, za ga dnie nia kon so li da -
 cji i fil tra cji grun tów, roz k³ad na prê ¿eñ w grun cie pod wp³y wem
ob ci¹ ¿eñ itd.

Józef Siecz kow ski
Ta de usz Nej man

USTRO JE BU DOW LA NE
W podrêcz ni ku omówio no spo so by kszta³ to wa nia ustro jów kon -
struk  cyj nych bu dyn ków ni skich i ha lo wych oraz wie lo kon dy g na -
 cyj nych i wy so kich, uwzglê dnia j¹c zaga dnie nia sztyw no œci prze-
 strzen nej. Omó wio no te¿ po szcze gól ne ele men ty kon s truk cyj ne
i ich po wi¹ za nie z in ny mi ele men ta mi, two rz¹ cy mi ró¿ ne ustro je
bu dow la ne.

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA ANA LI TYCZ NA I «MA THE MA TI CA»

W ZA DA NIACH I PRZY K£A DACH OBLI CZE NIO WYCH
Ni niej sze opra co wa nie jest uni ka to we w li te ra tu rze przedmio tu.
Tru dniej sze za da nia, przede wszy st kim z dy na mi ki, zo sta ³y
roz  wi¹  za ne i za pro gra mo wa ne w pa kie cie Wol fra ma «MA  THE -
 MATICA». Do ³¹ czo ne pro gra my kom pu te ro we po zwa la j¹ stu   diu -
 j¹ ce mu sa mo dziel nie obej rzeæ roz wi¹ za nie, sy mu la cje i wy ni ki
obli czeñ (wy kre sy) na kom pu te rze. Zbiór za dañ jest po my œla ny
tak, ¿e mo g¹ z nie go ko rzy staæ s³u cha cze stu diów dok to ran -
c kich z ró¿ nych spe cjal no œci, gdzie me cha ni ka i ma te ma ty ka
stano wi¹ pod sta wê te o re tycz n¹ ich przy sz³ych roz praw.

Obecne wydanie zosta³o poprawione i uzupe³nione.
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Wydanie 4 popr., 2007,
408 s., format B5,
cena 34,00 zł,
ISBN 978-83-7207-729-5

Wydanie 3 popr. i roz szerz.,
2010,
448 s., format B5,
cena 55,00 zł,
ISBN 978-83-7207-872-2

Wydanie 5 popr., 2010,
234 s., format B5,
cena 36,00 zł,
ISBN 978-83-7207-877-3

Wydanie 2 popr., 2009,
238 s., format B5,
cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-819-3
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Wydanie 1 rozszerz., 2007,
366 s., format B5,

cena 38,00 zł,
ISBN 978-83-7207-701-1

Wydanie 1 rozszerz., 2010,
394 s., format B5,

cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7207-849-0

Wydanie 1, 2000,
296 s., format B5,

cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-207-8

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA TE O RE TYCZ NA
DLA ZA A WAN SO WA NYCH
Jest to ko lej ny zbiór za dañ z me cha ni ki te o re tycz nej. Je go te -
 ma ty ka zwi¹ za na jest z dy na mi k¹ punk tów i cia³ sta ³ych. Roz-
  wi¹ za no 127 za dañ i prze dy sku to wa no przy pad ki szcze gól ne,
bo ga to je ilu stru j¹c. Wiêk szoœæ obli czeñ zo sta ³a wy ko na na nu -
me  rycz nie w pro gra mie «MA THE MA TI CA». Ksi¹¿ ka prze zna czo -
 na jest dla stu den tów oraz dok to ran tów na kie run kach Bu dow-
 nic two i Me cha ni ka.

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA TE O RE TYCZ NA
W ZA DA NIACH DLA DO CIE KLI WYCH
W skryp cie za mie szczo no za da nia dla do cie kli wych stu den tów
wy dzia ³ów bu dow la nych i me cha nicz nych po li tech nik. Jest on
po  dzie lo ny na dwie czê œci. W pierw szej roz wi¹ za no za da nia
g³ów  nie z dy na mi ki punk tu ma te rial ne go. Dru ga czêœæ do ty czy
tru dniej szych za dañ z uk³a dów ma te rial nych. Ksi¹¿ ka ni niej sza
sta no wi uzu pe³ nie nie te go trud ne go dla stu den tów przedmio tu.

Wa c³aw E. Szcze œniak
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA Z DY NA MI KI P£YT
W podrêcz ni ku opi sa no za ga dnie nia do ty cz¹ ce dy na mi ki p³yt,
kon  cen tru j¹c siê na drga niach swo bod nych i wy mu szo nych
z po  mi niê ciem t³u mie nia. W pra cy za jê to siê przede wszy st kim
te o ri¹ p³yt o œre dniej gru bo œci: izo tro po wych, ani zo tro po wych,
orto tro po wych, a tak ¿e p³yt ze spo lo nych, np. san dwi czo wych
i kom po zy to wych. Po da no przy k³a dy obli cze nio we, a tekst uzu -
 pe³ nio no bar dzo ob szer n¹ bi blio gra fi¹.

Wa c³aw E. Szcze œniak
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ.
KI NE MA TY KA
Wydanie 3 zm., 2011,
446 s., format B5,
cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7207-944-2

W zbio rze za mie szczo no 220 za dañ z ki ne ma ty ki — roz wi¹ za -
 nych i do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia, zi lu stro wa nych po nad
400 ry sun ka mi. Ma te ria³ do bra ny jest pod k¹ tem pro gra mu na -
 u cza nia me cha ni ki te o re tycz nej na wy dzia ³ach in ¿y nie rii l¹  do wej
i bu dow nic twa po li tech nik i uczel ni tech nicz nych. Ni niej szy zbiór
wraz ze „Sta ty k¹” i „Dy na mi k¹” two rzy trzy to mo w¹ ca ³oœæ.

Wa c³aw E. Szcze œniak
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ.
STA TY KA
Skrypt za wie ra zbiór za dañ ze sta ty ki, bê d¹ cej pod sta w¹ kon -
struk  cji in ¿y nier skich. Ad re so wa ny jest przede wszy st kim do stu -

Wydanie 2 popr., 2008,
348 s., format B5,

cena 28,50 zł,
ISBN 978-83-7207-752-3

N O W O Ś Æ



 den tów wy dzia ³ów in ¿y nie rii l¹ do wej. Za wie ra po nad 100 za dañ
opa trzo nych ry sun ka mi i wy kre sa mi.

Wa c³aw E. Szcze œniak
Ro man T. Na gór ski

ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ.
DY NA MI KA

Skrypt za wie ra zbiór za dañ z dy na mi ki, do sto so wa ny do pro -
gra  mu na u cza nia na wy dzia ³ach in ¿y nie rii l¹ do wej, dla te go pew -
 ne dzia ³y dy na mi ki po trak to wa no skró  to wo lub po mi niê to.

S³a wo mir Wich nie wicz
WY TRZY MA £OŒÆ MA TE RIA £ÓW. 

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Skrypt jest prze zna czo ny przede wszy st kim dla stu den tów Wy -
dzia  ³u In ¿y nie rii L¹ do wej. Mo¿ na w nim wy ró¿ niæ dwie za sa d ni -
 cze czê œci — ba da nia w³a œci wo œci me cha nicz nych ma te ria ³ów
kon struk cyj nych prze wi dzia ne w wiêk szo œci przez obo wi¹ zu j¹  ce
nor my oraz ba da nia sta nu od kszta³ ce nia i na prê ¿e nia w ele men -
 tach kon struk cji (me to dy ten so me trycz ne) i ich mo de lach (me  to-
 dy ela sto op tycz ne). Przy k³a dy do œwiad czeñ, po prze dzo ne ob szer-
 ny mi wpro wa dze nia mi w te ma ty kê, zo sta ³y na pi sa ne w for mie
krót kich in struk cji. Wiêk szy na cisk po ³o ¿o no na me to dy ba dañ
ni¿ tech ni kê po mia rów. W ostat nim roz dzia le umie szczo no przy -
 k³ad te stu za li cza j¹ ce go æwi cze nia.

Piotr Wi œnia kow ski
ME CHA NI KA TE O RE TYCZ NA

Roz dzia³ „Ki ne ma ty ka” za wie ra omówie nie ru chu punk tu w ró¿ -
nych uk³a dach wspó³ rzêd nych i ru chu uk³a du sztyw ne go (cia ³a
sztyw ne go); uwzglê dnio no ruch po stê po wy, obro to wy, p³a ski,
ku  li sty, do wol ny i z³o ¿o ny; wpro wa dzo no po jê cie uk³a du ge o -
me t rycz ne go. W roz dzia le „Dy na mi ka New to na” po da no pra wo
zmien no œci pê du i pra wo zmien no œci krê tu; wy pro wa dzo no dy -
 na micz ne rów na nia ru chu cia ³a sztyw ne go dla wcze œniej omó-
 wionych ro dza jów ru chu; sfor mu ³o wa no pra wa zmien no œci ener-
 gii. Ostat ni roz dzia³, „Dy na mi ka La gran ge’a”, pre zen tu je po jê cie
pra cy wir tu al nej, za sa dê d’Alem ber ta oraz rów na nia La gran ge’a
II ro dza ju. Opra co wa nie ad re so wa ne jest przede wszy st kim do
stu den tów wy dzia ³ów in ¿y nie rii l¹ do wej.

Piotr Wi œnia kow ski
ME CHA NI KA TE O RE TYCZ NA.

ZBIÓR 123 PRO STYCH ZA DAÑ
Zbiór za dañ z me cha ni ki te o re tycz nej wraz z ich roz wi¹ za nia mi.
Ma te ria³ do sto so wa ny jest œci œle do po trzeb, wy mo gów oraz re -
 a li zo wa ne go ma te ria ³u i to ku kszta³ ce nia na Wy dzia le In ¿y nie rii
L¹ do wej PW. Za da nia zgru po wa ne s¹ w trzy pod sta wo we dzia -
 ³y: Ki ne ma ty ka, Sta ty ka, Dy na mi ka. Pra ca na pi sa na jest w spo  -
sób pro sty i przy ja zny dla Czy tel ni ka.
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Wydanie 2 popr., 2007,
456 s., format B5,
cena 35,00 zł,
ISBN 978-83-7207-679-3

Wydanie 1 popr., 2005,
328 s., format B5,
cena 33,00 zł,
ISBN 83-7207-504-2

Wydanie 3 popr., 2008,
124 s., format B5,
cena 14,00 zł,
ISBN 978-83-7207-385-3

Wydanie 2 popr., 2008,
324 s., format B5,
cena 28,50 zł,
ISBN 978-83-7207-759-2
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Wydanie 11, 2008,
300 s., format B5,

cena 29,00 zł,
ISBN 978-83-7207-746-2

Zo fia Wit kow ska
Ma rek Wit kow ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI BU DOW LI
Skrypt za wie ra roz wi¹ za ne za da nia z pod sta wo wych dzia ³ów
me  cha ni ki, ta kich jak sta ty ka, dy na mi ka i sta tecz noœæ ustro jów
prê to wych. Przy k³a dy do ty cz¹ li nii wp³y wo wych si³ w bel kach,
wy  zna cza nia prze mie szczeñ w ustro jach sta tycz nie wy zna czal -
nych, me to dy si³ i prze mie szczeñ w ustro jach sta tycz nie nie -
wy  zna czal nych. Z za kre su dy na mi ki za mie szczo no roz wi¹ za ne
przy k³a dy uk³a dów o skoñ czo nej i nie skoñ czo nej licz bie stop ni
swo bo dy. Za ga dnie nia sta tecz no œci ogra ni czo no do ram, wy ko -
 rzy stu j¹c me to dê prze mie szczeñ.

Wie s³aw Wo je wódz ki
NO ŒNOŒÆ GRA NICZ NA KON STRUK CJI PRÊ TO WYCH
Wydanie 2 popr., 2012,
298 s., format B5,
cena 42,00 zł,
ISBN 978-83-7814-001-6

Ksi¹¿ ka jest trze cim z rzê du opra co wa niem poświęco nym no œ -
no œci gra nicz nej. Dwa uprze dnio wy da ne do  ty czy ³y p³yt i pow³ok.
W ksi¹¿ce za mie szczo no pod  sta wy te o re tycz ne i przy k³a dy za -
sto  so wañ. Wska  za no na wie le ró¿ nych zja wisk i sta nów fi -
zycznych mo g¹ cych wy stê po waæ w pro ce sie de for ma cji sprê -
 ¿y sto-pla s tycz nych kon  struk cji. Po da no ogól ne pod sta wy te o rii
no œ no œci gra nicz nej oraz me to dy wy zna cza nia po wierzch ni gra -
 nicz nych w pro s tych i z³o  ¿o nych sta nach na prê ¿e nia. Omó wio no
ró¿ ne spo so by okre  œla nia ob ci¹ ¿eñ gra nicz nych. Opra co wa nie
koñ cz¹ in for ma cje o sprê ¿y sto-pla stycz nym wy bo cze niu prê to -
 wych kon struk cji.
 

Wie s³aw Wo je wódz ki
NO ŒNOŒÆ GRA NICZ NA P£YT
Opra co wa nie mo no gra ficz ne do ty cz¹ ce za sto so wa nia me tod te -
 o rii pla stycz no œci do ana li zy p³yt cien kich o pra wie do wol nych
kszta³ tach — izo tro po wych i ani zo tro po wych. Po da no m.in. pod -
 sta wy te o rii no œno œci gra nicz nej kon struk cji, pod sta wo we rów  na-
 nia p³yt sztyw no-pla stycz nych, roz wi¹ za nia p³yt ko ³o wych, sta tycz-
 ne i ki ne ma tycz ne osza co wa nia no œno œci gra nicz nej p³yt. Ksi¹¿ ka
prze zna czo na jest  dla stu den tów bu dow nic twa oraz pro jek tan -
 tów kon struk cji no œnych w bu dow nic twie l¹ do wym i wod nym.

Wie s³aw Wo je wódz ki
NO ŒNOŒÆ GRA NICZ NA PO W£OK
Opra co wa nie po œwiê co ne no œno œci gra nicz nej cien kich po w³ok
za wie ra ele men ty ge o me trii po wierzch ni, pod sta wo we rów na nia
po w³ok, po wierzch ni gra nicz nych, roz wi¹ za nia po w³ok sfe rycz -
nych, sto¿ ko wych, wal co wych i po w³ok o ma ³ej wy trzy ma ³o œci li  -
czo nych me to d¹ prze gu bów pla stycz nych. Uwzglê dnio no ró¿ ne
wa rian ty struk tu ry we wnê trz nej, jak: izo tro piê i ani zo tro piê ma te -
 ria ³u, war stwo woœæ prze kro ju, zbro je nie i u¿e bro wa nie. Po da no
al go ryt my obli cza nia no œno œci gra nicz nej i pro jek to wa nia.

Wydanie 2 popr, 2006,
316 s., format B5,

cena 34,50 zł,
ISBN 83-7207-607-3

Wydanie 1, 2002,
356 s., format B5,

cena 23,00 zł,
ISBN 83-7207-339-2

N O W O Ś Æ
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W PRZYGOTOWANIU
Elżbieta Gantner

Wojciech Chojczak
MATERIAŁY BUDOWLANE. SPOIWA, KRUSZYWA,

ZAPRAWY. ÆWICZENIA LABORATORYJNE
Skrypt adresowany jest do studentów kierunku kształcenia Bu -
dow nictwo uczelni technicznych. Ma on stanowić pomoc w peł -
nym zrozumieniu właściwości materiałów budowlanych, ocenie
ich parametrów i poznaniu możliwości właściwego zastosowania
w obiektach budowlanych. Może być przydatny dla inżynierów
bu downictwa, a także pracowników laboratoriów zajmujących się
kontrolą jakości materiałów budowlanych.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. cha rak -
 terystyki omawianych materiałów, metodykę badań i zasady oce  -
ny parametrów oraz ich doboru. Zawarto wzory do ku men to wania
wyników badań. Aby ułatwić studentom opano  wanie wiadomości
i nabycie umiejętności projektowania zapraw i betonów, na koń -
cu rozdziałów za miesz czo no przykłady pytań kontrolnych.

Stanisław Pisarczyk
ZARYS FUNDAMENTOWANIA

DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WODNEGO
W podręczniku podano aktualną klasyfikację gruntów. Opisano
m.in.: badania podłoża gruntowego, rodzaje fundamentów i ich
zabezpieczeń oraz metody wzmocnień podłoża i fundamentów.
Przedstawiono również obliczenia dotyczące nośności i od kształ -
calności fundamentów według obowiązujących aktualnie norm
eu ropejskich.



Zdzi s³aw Adam czew ski
ELE MEN TY MO DE LO WA NIA MA TE MA TYCZ NE GO
W WY CE NIE NIE RU CHO MO ŒCI.
PODEJ ŒCIE PO RÓW NAW CZE
Treœæ ksi¹¿ ki do ty ka w¹ skie go (na pierw szy rzut oka) wy cin ka
roz le g³ej pro ble ma ty ki, w której po ru sza j¹ siê rze czo znaw cy ma -
 j¹t ko wi. Jest w niej mo wa o wy ce nie nie ru cho mo œci w po dej  œciu
po rów naw czym. Za mia rem au to ra by ³o przy bli ¿e nie pro ble mów
obli czeñ nu me rycz nych do jak naj pro st szych al go ryt mów, któ re
mo g¹ byæ efek tyw nie spo ¿yt ko wa ne w do bie burz li we go roz -
wo  ju tech ni ki kom pu te ro wej. St¹d licz ne przy k³a dy licz bo we po -
 li czo ne jak naj pro st szy mi pro gra ma mi na pi sa ny mi w jê zy ku Pa s-
cal i za mie szczo ny mi w czte rech do dat kach na koñ cu ksi¹¿ ki.
Czy tel nik mo ¿e je prze nieœæ na kom pu ter i efek tyw nie sto so waæ.

Zdzi s³aw Adam czew ski
RA CHU NEK WY RÓW NAW CZY W 15 WY K£A DACH
Mo no gra fiê o cha rak te rze dy dak tycz nym ce chu je ory gi nal ne ujê -
 cie ma te ria ³u z za kre su obli czeñ ge o de zyj nych, z przy k³a da mi
nu me rycz ny mi i sto sow ny mi ry sun ka mi. Uk³ad ma te ria ³u za war -
 te go w 15 wy k³a dach, z do dat ko wym wy k³a dem 16, jest do  s to-
 so wa ny do re a li za cji pro gra mu stu diów z za kre su kur su pod -
sta wo we go ge o de zyj ne go ra chun ku wy rów naw cze go. Przy jê cie
for my wy k³a dów po zwo li ³o au to ro wi na przy stêp ne prze ka za nie
te go ma te ria ³u, a przy k³a dy ilu stru j¹ ce oma wia ne pro ble my i wy -
 ni ka j¹ ce z nich wnio ski s¹ nie tyl ko po gl¹ do we, lecz jed  no  cze œ-
nie mo g¹ wzbu dziæ za cie ka wie nie czy tel ni ka.

W mo no gra fii po da no w spo sób przy stêp ny pod sta wo we
wia  do mo œci z za kre su obli czeñ ge o de zyj nych, a na stêp nie —
ele  men ty pro ba bi li sty ki oraz sta ty sty ki i te o rii b³ê dów, nie zbêd ne
do wy ³o ¿e nia ra chun ku wy rów naw cze go w for mu le wspó³ cze s -
nej, na wi¹ za nej do po jêæ zmien nej lo so wej oraz we kto ra lo so -
 we go i pa ra me trów roz k³a du. Na stêp nie wy ³o ¿o no ra chu nek wy -
rów naw czy opar ty na me to dzie naj mniej szych kwa dra tów.

Zdzi s³aw Adam czew ski
ZYGZAKIEM PO LINII GEODEZYJNEJ.
GEOFELIETONY. TOM III (LISTOPAD 2003 –WRZESIEÑ 2010)

Au tor, który jest od po nad æwieræ wie ku zwi¹ za ny z mie siêcz -
ni  kiem „Prze gl¹d Ge o de zyj ny”, ju¿ w 1991 ro ku za pro po no wa³
„Ge o fe lie ton” ja ko sta ³¹ ko lum nê te go pi sma. Po wie lu la tach po -
 sta no wi³ wy daæ tê ksi¹¿ kê. Z ge o fe lie to nów wy ³a nia siê Je go
umi³o wa na ge o de zja ja ko piêk na dzie dzi na in for ma cyj na, zu pe³ -
 nie nie po jê ta dla tzw. po stron nych, czê sto na wet sta ran nie wy-
 kszta³ co nych.

Czy tel nik znaj dzie w tych te kstach nie tyl ko „opo wie œci ge -
o de zyj ne”. Oko ³o 60 pro cent tre œci to pu bli cy sty ka „ogól na”,
pro wa dzo na z po zy cji in ¿y nie ra, bo zda niem au to ra pierw sz¹,
pod sta wo w¹ czyn no œci¹ in te lek tu al n¹ in ¿y nie ra jest iden ty fi ka -
 cja obiek tów, zja wisk i pro ce sów — „obiek ta mi nie  zi den ty fiko wa-
 ny mi zaj mu j¹ siê in ni (bar dzo licz ni) spe cja li œci”.

Ge o fe lie to ny, jak stwier dzi³ au tor we wstê  pie, „to nie czy tan-
  ki dla ko ne se rów no bli wej pol szczy zny czy pen sjo na rek (¿e u¿y jê
te go ana chro nicz ne go ju¿ okre œle nia m³o dej, grzecz nej dziew -
czy  ny). W sy tu a cjach te go wy ma ga j¹ cych nie stro niê od do sad -
 nych stwier dzeñ, a na wet „miêk kich” wul ga ry zmów”.

Wydanie 2 popr. i uzup.,
2011,

148 s., format B5,
cena 20,00 zł,

ISBN 978-83-7207-933-6

Wydanie 2 popr. i uzup., 2010,
166 s., format B5,

cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-688-5

Wydanie 1, 2010,
370 s., format A5,

cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-905-3

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
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Re a su mu j¹c — w tej ksi¹¿ ce ge o de ci znaj d¹ swe go ro dza-
 ju „oso bi st¹” kro ni kê wa¿ niej szych wy da rzeñ w œro do wi sku
fa cho wym i bran ¿y ge o de zyj nej, zaœ czy tel ni cy po stron ni — ko -
 men ta rze do ró¿ nych zja wisk i wy da rzeñ w tzw. oto cze niu spo-
  ³ecz no-eko no micz nym. A na pew no wszy scy bê d¹ mo gli za -
chwy ciæ siê piêk nem ¿y we go jê zy ka pol skie go, okra szo ne go
nie zwy k³ym po czu ciem hu mo ru.

Mar cin Bar lik
An drzej Pa chu ta

GE O DE ZJA FI ZYCZ NA I GRA WI ME TRIA GE O DE ZYJ NA.
TE O RIA I PRAK TY KA

Ksi¹¿ ka ma cha rak ter podrêcz ni ka z czê œci dzie dzi ny ge o de zji
wy ¿szej, trak tu j¹ cej o wp³y wie po la si ³y ciê¿ ko œci, wy twa rza nej
przez Zie miê, na opra co wa nie wy ni ków ob ser wa cji ge o de zyj -
nych, astro no micz nych i sa te li tar nych. Przed sta wio no ele men ty
te o rii po ten cja ³u si ³y gra wi ta cji (New to na), si ³y od œrod ko wej i si -
 ³y ciê¿ ko œci. Po da no spo sób okre œle nia na tê ¿e nia nor mal nej si ³y
ci¹ ¿e nia ziem skie go i ele men ty apro ksy ma cji fi gu ry Zie mi przez
wi ru j¹ ce sfe ro i dal ne bry ³y po zo sta j¹ ce w sta nie rów no wa gi. Przed -
 sta wio no po jê cie i spo sób okre œle nia po ten cja ³u za k³ó ca j¹ ce go
nor mal ne po le si ³y ciê¿ ko œci Zie mi przez za sto so wa nie re duk cji
gra wi me trycz nych do za ob ser wo wa ne go przy spie sze nia ziem -
skiej si ³y ciê¿ ko œci. Omó wio no wspó³ cze œnie wy ko ny wa ne po -
mia  ry gra wi me trycz ne — ab so lut ne i wzglêd ne, a tak ¿e pro ble-
 ma ty kê wy ko rzy sta nia in for ma cji gra wi me trycz nych w pro ce sie
wy zna cza nia kszta³ tu Zie mi oraz przy opra co wa niu po mia rów
ge o de zyj nych w ziem skim po lu si ³y ciê¿ ko œci.

Ksi¹¿ ka obej mu je za ga dnie nia na u cza ne na wy dzia ³ach geo -
 de zyj nych wy ¿ szych uczel ni. Z opra co wa nia mo g¹ tak ¿e sko-
 rzy staæ in ¿y nie ro wie zaj mu j¹ cy siê po mia ra mi gra wi me trycz-
 ny mi przy za k³a da niu osnów ge o de zyj nych, w opra co wa niach
ge o de zyj nych po mia rów in ¿y nier skich oraz po szu ki wa niach
ge o fi zycz nych me to da mi gra wi me trycz ny mi.

Sta ni s³aw Bia ³o usz
Piotr Sk³o dow ski 

ÆWI CZE NIA Z GLE BO ZNAW STWA
I OCHRO NY GRUN TÓW

Naj wiê cej uwa gi po œwiê co no te ma tom dla ge o de tów naj wa¿ niej -
 szym, a mia no wi cie roz po zna wa niu gleb w te re nie, oce nie ja ko œ-
 ci i przy dat no œci rol ni czej gle by, spo rz¹ dza niu map gle bo wych
i in ter pre ta cji tych map na po trze by ochro ny œro do wi ska przy -
ro d ni cze go.

Je rzy Do wna ro wicz
Hen ryk Le œniok

POL SKO-AN GIEL SKI, AN GIEL SKO-POL SKI
S£OW NIK TER MI NÓW Z ZA KRE SU GE O DE ZJI,

MAP I NIE RU CHO MO ŒCI
S³ow nik jest roz sze rzo n¹ we rsj¹ wy da nia z 1997 ro ku. Ak tu al na
edy cja za wie ra oko ³o 35 ty siê cy ha se³ z 17 spe cja li stycz nych

Wydanie 1, 2007,
366 s., format B5,
cena 36,00 zł,
ISBN 978-83-7207-681-6

Wydanie 5, 2007,
136 s., format B5,
cena 15,00 zł,
ISBN 978-83-7207-676-2

Wydanie 3 popr. i rozszerz.,
2010,
522 s., format B5,
cena 55,00 zł,
ISBN 978-83-7207-834-6
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dzia  ³ów. Bê dzie po moc na nie tyl ko stu den tom, ale ge o de tom,
in ¿y  nie rom bu dow nic twa, ar chi tek tom, pla ni stom i oso bom zaj -
mu  j¹ cym siê nie ru cho mo œcia mi, którzy swo j¹ dzia ³al noœæ pro -
wa  dz¹ nie tyl ko w Pol sce, ale roz sze rza j¹ j¹ na in ne podmioty
i kraje.

Zdzi s³aw Kur czyñ ski
LOT NI CZE I SA TE LI TAR NE OBRA ZO WA NIE ZIE MI.
Część 1 i 2

W mo no gra fii przed sta wio no pod sta wy fo to gra fo wa nia lot ni cze -
 go, g³ów nie na po trze by opra co wañ kar to gra ficz nych oraz fo to-
  in ter pre ta cyj nych. Ak cent po ³o ¿o no na kar to me trycz noœæ zdjêæ
lot ni czych oraz prak tycz ne pro ble my wy ko naw stwa zdjêæ fo to -
 gra me trycz nych. Doœæ sze ro ko pod jê to rów nie¿ pro ble ma ty kê
obra zo wa nia po wierzch ni Zie mi in ny mi (nie fo to gra ficz ny mi) tech -
 ni ka mi, a w tym tech ni k¹ lot ni cze go ska nin gu la se ro we go, obra -
 zo wa nia wie lo spek tral ne go w za kre sie optycz nym oraz obra-
 zo wa nia mi kro fa lo we go (ra da ro we go). Wa¿ n¹ czêœæ mo no gra fii
sta no wi pro  ble ma ty ka obra zo wa nia sa te li tar ne go oraz za ga d nie -
 nia przy dat no œci obra zów sa te li tar nych na po trze by two rze nia
cy fro wych pro duk tów kar to gra ficz nych.

Zdzi s³aw Kur czyñ ski
Ry szard Preuss
POD STA WY FO TO GRA ME TRII
Wydanie 5, 2011,
360 s., format B5,
cena 35,00 zł,
ISBN 978-83-7207-413-3

Skrypt obej mu je ca ³o kszta³t za ga dnieñ — od kon struk cji rzu tu
œrod ko we go prze strzen nej bry ³y przez wy ko naw stwo zdjêæ po -
mia  ro wych a¿ do ele men tar nych za dañ w po sta ci ana li tycz ne go
i ana lo go we go opra co wa nia po je dyn cze go ste re o gra mu, bê d¹ -
 ce go sk³a do w¹ po mia ru fo to gra me trycz ne go.

Adam £yszkowicz
Sa bi na £y szko wicz
SURVEYING
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Po mys³ na pi sa nia pre skryp tu z pod staw ge o de zji wy p³y n¹³
z po trze by wspar cia an glo jê zycz nych kur sów z ge o de zji, ja kie
ostat nio s¹ orga ni zo wa ne w wie lu szk³ach wy ¿szych w Pol sce.
Pre skrypt do star cza wy star cza j¹ ce wia do mo œci nie zbêd  ne w ge -
o  de zji i in ¿y nie rii l¹ do wej. Obej mu je po mia ry li nio we, ni we la cjê,
po mia ry k¹ tów, pod sta wo we obli cze nia ge o de zyj ne, po mia ry to -
 po gra ficz ne i po mia ry tra sy. Pre skrypt da je rów nie¿ prze gl¹d nie-
  których za a wan so wa nych tech nik ge o de zyj nych, ta kich jak elek-
 tro nicz ny po miar od le g³o œci, glo bal ny sy stem po zy cjo no wa nia
(GPS), fo to gra me tria lot ni cza, te le de tek cja i GIS. Pre skrypt zo -
sta³ na pi sa ny w ta ki spo sób, ¿e mo ¿e s³u ¿yæ ja ko pod sta wo we
Ÿród³o wie dzy dla stu den tów ge o de zji, in ¿y nie rii l¹ do wej, ge o  fi -
 zy ki i kar to gra fii.

Wydanie 1, 2006,
582 s., format B5,

cena 57,50 zł,
ISBN 83-7207-655-3

Wydanie 1, 2010,
160 s., format B5,

cena 16,50 zł,
ISBN 978-83-7207-876-6
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Sa bi na £y szko wicz
POD STA WY GE O DE ZJI

Wydanie 1, 2011,
148 s., format B5,

cena 25,00 zł,
ISBN 978-83-7207-927-5

W skrypcie omówiono zadania współczesnej geodezji oraz jej
ro lę i znaczenie w szeroko pojętej inżynierii i ochronie śro do wis -
ka. Umożliwia on także zapoznanie się z metodami pomiarowymi
oraz zasadami nowoczesnych technik i technologii pomia ro wych
w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, opracowywania, prezen -
 tacji i wykorzystania geodezyjnych informacji o terenie do pla  no-
wania, projektowania i realizacji przedsięwzięć inżynierskich.

Treść książki wzbogacono o praktyczne informacje dotyczące
obsługi oraz eksploatacji przyrządów i instrumentów geode zyj -
nych, z zasadami rachunku współrzędnościowych obliczeń geo -
dezyjnych oraz podstawami opracowań kartograficznych.

Jan Panasiuk
Jerzy Balcerzak

Urszula Pokrowska
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PODSTAW

TEORII ODWZOROWAÑ KARTOGRAFICZNYCH
Wydanie 4, 2012,
176 s., format B5,

cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-113-2

Skrypt jest przeznaczony do przedmiotów „kartografia mate ma -
 tyczna” i „teoria odwzorowań kartograficznych” prowadzonych
na Wydziale Geodezji i Kartografii. Obejmuje teorię zniekształ ceń
odwzorowawczych i klasyfikację odwzorowań kartogra ficz nych.

Wi told Prószyñ ski
Mie czy s³aw Kwa œniak 

POD STA WY GE O DE ZYJ NE GO WY ZNA CZA NIA
PRZE MIE SZCZEÑ. PO JÊ CIA I ELE MEN TY ME TO DY KI

Podrêcz nik po œwiê co ny jest war stwie po jê cio wej i ter mi no lo gicz   -
nej wy zna cza nia prze mie szczeñ bu dow li in ¿y nier skich i ich oto   -
cze nia na pod sta wie po mia rów ge o de zyj nych. Omówio ne s¹ po-
  jê cia od no sz¹ ce siê do pod sta wo wych me tod opra co wy wa nia
wy ni ków te go ty pu po mia rów. Za sy g  na li zo wa no je dy nie na po -
zio  mie de fi ni cyj nym spe cja li stycz ne prze two rze nia wy ni ków po -
mia  ru, ta kie jak na przy k³ad apro ksy ma cja we kto ro we go po la
prze mie szczeñ. Szcze gól na uwa ga po œwiê co na jest po jê ciu uk³a -
 du od nie sie nia i spo so bom ope ro wa nia nim w obli cza niu prze-
  mie szczeñ. Pod sta wy te o re tycz ne ilu stro wa ne s¹ na przy k³a dach
licz bo wych, opa trzo nych szcze gó³o wy mi wy ja œnie nia mi. Za sto so -
 wa nie wa rian to wo œci tre œci za dañ w tych przy k³a dach umo¿ li wi ³o
po ka za nie ró¿ nych opcji roz wi¹ zañ.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

www.wydawnictwopw.pl
28

KIERUNKI
IN¯YNIERYJNO-BUDOWLANE

Wydanie 1, 2006,
212 s., format B5,
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Ka ta rzy na So bo lew ska-Mi kul ska
Ad rian na Pu ³ec ka 
SCA LE NIA I WY MIA NY GRUN TÓW
W ROZ WO JU OB SZA RÓW WIEJ SKICH
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Sze ro ko ro zu mia na pro ble ma ty ka sca leñ i wy mian grun -
tów zo sta ³a przed sta wio na na tle za ga dnieñ roz wo ju ob sza rów
wiej  s kich. Opi sa no po szcze gól ne eta py pro ce su sca le nio we go,
z uwzglê d nie niem je go aspek tów eko lo gicz nych i eko no micz -
nych, oraz sze reg dzia ³añ pro po no wa nych w Pro gra mie Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013, bê d¹ cych in stru  men -
tem wspo ma ga j¹ cym roz wój wie lo funk cyj ny wsi. Za pre zen to wa -
no tak ¿e przy k³ad mo¿ li wo œci za sto so wa nia Sy ste mów In for ma -
cji Prze strzen nej przy opra co wa niu pro jek tu sca le nio we go.

Woj ciech Wil kow ski
To masz Bu dzyñ ski
Ka ta rzy na So bo lew ska-Mi kul ska
Ad rian na Pu ³ec ka
WSPÓ£ CZE SNE PRO BLE MY KA TA STRU
I GO SPO DAR KI NIE RU CHO MO ŒCIA MI
W mo no gra fii przed sta wio no kie run ki roz wo ju ka ta stru i go spo -
 dar ki nie ru cho mo œcia mi w œwie cie i od nie sio no je do Pol ski. Za-
  pro po no wa no roz wi¹ za nia z te go za kre su w pol skich wa run kach
pra wno-orga ni za cyj nych, go spo dar czych i tech nicz nych. Za pre -
 zen to wa no kie run ki zmian w struk tu rze po wierzch nio wej go spo -
darstw rol nych oraz pro ble ma ty kê kszta³ to wa nia kra jo bra zu w pro-
 ce sie sca la nia grun tów, co ma du ¿e zna cze nie prak tycz ne, gdy¿
uwzglê dnie nie aspek tów eko lo gicz nych i kra jo bra zo wych nie sie
rów nie¿ war to œci eko no micz ne.

Jerzy Z¹bek
GEODEZJA I
Wydanie 6, 2012,
268 s., format B5,
cena 30,00 zł,
ISBN 978-83-85912-75-0

Zgo dnie z pro gra mem stu diów skrypt obej mu je ogól ne wia do -
 mo  œci z ge o de zji, a tak ¿e do ty cz¹ ce obli czeñ ge o de zyj nych
w uk³a  dach wspó³ rzêd nych pro sto k¹t nych, spo rz¹ dza nia map
wiel  ko ska lo wych i wy zna cza nia pól po wierzch ni mie rzo ne go ob -
 sza ru, naj pro st szych in stru men tów ge o de zyj nych i me tod po  mia  -
ro wych sto so wa nych w ge o de zji na p³a szczy Ÿnie.
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Ma rek Apo li nar ski
Bro ni s³aw Bart kie wicz

Ja cek W¹ sow ski
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

Z TECH NO LO GII ŒCIE KÓW
W skryp cie za mie szczo no opis æwi czeñ la bo ra to ryj nych z tech -
 no lo gii œcie ków by to wo-go spo dar czych. Po da no pod sta wy te o  re-
 tycz ne pro ce su, wska za no sprzêt i od czyn ni ki nie zbêd ne do wy-
 ko na nia ba dañ oraz in struk cjê ich wy ko na nia. Przy to czo no wzo ry
do obli cza nia pa ra me trów tech no lo gicz nych i przy k³a dy ta bel do
re je stra cji wy ni ków.

Ma rek Apo li nar ski
Ma³ go rza ta Per chuæ

Ja cek W¹ sow ski
PRO CE SY JED NO ST KO WE W TECH NO LO GII WO DY.

LA BO RA TO RIUM
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów Wy dzia ³u In ¿y nie rii Œro -
 do wi ska Po li tech ni ki War szaw skiej ja ko po moc dy dak tycz na do
æwi czeñ la bo ra to ryj nych z przedmio tów, w których ko niecz na jest
zna jo moœæ pro ce sów jed no st ko wych sto so wa nych w tech no lo  gii
wo dy. Przed sta wio no w nim me to dy kê wiêk szo œci pro ce sów jed -
 no st ko wych sto so wa nych wspó³ cze œnie w tech no lo gii przy  go-
  to wa nia wo dy do spo ¿y cia, a tak ¿e do ce lów go spo dar czych
i prze my s³o wych.

Kry sty na Ba dow ska-Olen de rek
Je rzy Czy ¿ew ski

Je re mi Na um czyk
LA BO RA TO RIUM POD STAW CHE MII

Skrypt za wie ra wy bra ne za ga dnie nia z opu bli ko wa nych w Ofi cy -
 nie Wy daw ni czej PW dwóch skryp tów tych ¿e au to rów — „La bo-
  ra to rium pod staw che mii ana li tycz nej” i „La bo ra to rium fi zy ko che-
 micz nych pod staw pro ce sów w in ¿y nie rii œro do wi ska”. Wy bór
za ga dnieñ zwi¹ za ny jest z pro gra mem w za kre sie che mii pod -
stawo wej na kie run kach stu diów In ¿y nie ria Œro do wi ska oraz
Ochro  na Œro do wi ska. W skryp cie za war te s¹ pod sta wy te o re -
tycz  ne i opis æwi czeñ prak tycz nych z za kre su ana li zy che micz  -
nej oraz za ga dnieñ ma j¹ cych bez po œre dni zwi¹ zek ze zja wi s ka-
 mi i pro ce sa mi wy stê pu j¹ cy mi w ochro nie œro do wi ska.

An drzej Bie liñ ski
Zbi gniew Brzo sko

Bo gu s³aw Gro chow ski
Ire na Mi lar ska-Szta bler

Da da An na Szcze pa niak
ÆWI CZE NIA Z GE O ME TRII WY KRE ŒL NEJ

Pra ca za wie ra przy k³a dy ró¿ no rod nych za dañ roz wi¹ za nych
(b¹dŸ za pro po no wa nych do roz wi¹ za nia) czte re ma kla sycz ny -
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Wydanie 1, 2008,
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ISBN 978-83-7207-756-1

Wydanie 1, 2006,
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cena 23,00 zł,
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 mi (tra dy cyj ny mi) me to da mi odwzo ro wa nia: me to d¹ rzu tów pro  s-
 to k¹t nych Mon ge’a, me to d¹ rzu tu akso no me trycz ne go, ce cho wa-
ne go i œrod ko we go. Za ga dnie nia obej mu j¹: per spek ty wê pio no -
 w¹, po œre d ni¹, wnêtrz i odbiæ w zwier cia d³ach p³a s kich, re sty tu cjê
odwzo ro wañ per spek ty wicz nych, per spek ty wê na po wierzch ni
wal co wej i na chy lo nej p³a szczy Ÿnie t³o wej oraz te o riê cie nia rzu -
 co ne go i w³a sne go.

Lidia Gaj kow ska-Ste fañ ska
Stanis³aw Gu ber ski
W³adys³aw Gu tow ski
Zofia Ma mak
Zbi gniew Szper liñ ski 
LA BO RA TO RYJ NE BA DA NIA WO DY, ŒCIE KÓW
I OSA DÓW ŒCIE KO WYCH. Część I i II

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów Wy dzia ³u In ¿y nie rii Œro -
 do wi ska PW do przed mio tów: „che mia i bio lo gia œro do wi ska”,
„chemia sa ni tar na”, „oczy szcza nie wo dy i œcie ków”, „tech no lo -
gia wo dy, œcie ków i osa dów”, „la bo ra to rium oczy szcza nia wo dy
i œcie ków” oraz „ochro na wód i gle by”.

Zo fia Kañ ska
An na Gra biñ ska-£o niew ska
Ma ria £eb kow ska
Emi lia Rze chow ska
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z BIO LO GII SA NI TAR NEJ. Część I i II

Przed sta wio ny uk³ad do œwiad czeñ ni niej sze go skryp tu do ty czy
pod staw mor fo lo gii, fi zjo lo gii i sy ste ma ty ki orga ni zmów wy stê  pu -
 j¹ cych w wo dzie, gle bie i po wie trzu, a tak ¿e uwzglê dnia ich ro lê
ja ko wska Ÿ ni ków stop nia za nie czy szcze nia wymienionych œro do -
 wisk. Czêœæ I obej mu je ana li zê mi kro bio lo gicz n¹ wo dy, gle by
i po wie trza dla ce lów sa ni tar nych oraz ana li zê bio lo gicz n¹ wo dy,
ze szcze gól nym uwzglê dnie niem sy s te mu sa pro bów. Czêœæ II
do ty czy me tod bio lo gicz nych unie szko dli wia nia œcie ków i od pa -
 dów, za po bie ga nia eu tro fi za cji wód po wierzch nio wych, jak rów  -
nie¿ ba dañ, s³u  ¿¹ cych oce nie pra cy wod nych in sta la cji prze my s-
³o wych oraz urz¹ dzeñ do uzdat nia nia wo dy.

Zbi gniew Kle dyñ ski
RE MON TY BU DOW LI WOD NYCH
W ksi¹¿ ce ujê to kom ple kso wo za ga dnie nia zwi¹ za ne z oce n¹
sta  nu hy dro tech nicz nych, pro jek to wa nia i wy ko naw stwa ich re -
 mon tów. Opi sa no zja wi ska i pro ce sy wp³y wa j¹ ce na stan tech-
  nicz ny bu dow li wod nych oraz przed sta wio no stra te gie i tech no-
 lo gie ro bót wy ko rzy sty wa nych w re mon tach bu dow li wod nych
z be to nu i ziem nych. Po da no licz ne przy k³a dy zre a li zo wa nych
za  dañ, uwzglê dnio no spe cy ficz ne ce chy bu dow li wod nych i wa -
 run ki ich eks plo a ta cji. Pra ca za wie ra ob szer n¹ bi blio gra fiê te  ma-
  tu i jest bo ga to ilu stro wa na.
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Zbi gniew Kle dyñ ski
Pa we³ Fa la ciñ ski

RE A LI ZA CJA OBIEK TÓW HY DRO TECH NICZ NYCH
W PY TA NIACH I OD PO WIE DZIACH

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
W pre skryp cie przed sta wio no tech no lo gie wy ko naw stwa sto -

 so wa ne w bu dow nic twie wod nym oraz pod sta wo we za sa dy
or ga ni za cji pro ce su bu dow la ne go. Treœæ ujê to w kil ku na stu roz -
 dzia ³ach po œwiê co nych spe cy ficz nym pro ble mom re a li za cji bu -
 dow li hy dro tech nicz nych, m.in.: eta po wa niu bu do wy, gro dziom,
in iek cjom, ro bo tom ziem nym i be to no wym. W za kre sie orga ni -
 za cji ro bót po da no in for ma cje do ty cz¹ ce: pla no wa nia bu do wy,
two rze nia har mo no gra mów, za go spo da ro wa nia pla cu bu do wy
i ko szto ry so wa nia. Uzu pe³ nio no je o za ga dnie nia bez pie czeñ -
stwa i hi gie ny pra cy. Ca ³oœæ przed sta wio no w for mie po nad 150
py tañ i to wa rzy sz¹ cych im, bo ga to ilu stro wa nym, od po wie dziom.

Tomasz Klinke
WENTYLACJA. TABLICE

DO OBLICZEÑ STRAT CIŒNIENIA
Ksi¹¿ ka za wie ra ta bli ce licz bo we oraz nor mo gra my u³a twia j¹ ce
pro jek to wa nie sie ci prze wo dów we nty la cyj nych. Oprócz ta blic
za  mie szczo no rów nie¿ pod sta wo wy ma te ria³ te o re tycz ny, do ty -
 cz¹ cy prze p³y wu po wie trza w prze wo dach we nty la cyj nych, a tak-
  ¿e obli cza nia li nio wych, miej sco wych i ca³ ko wi tych strat ci œ  nie nia
w tych prze wo dach. Da ne za mie szczo ne w opra co wa niu po -
zwa  la j¹ na zwiêk sze nie do k³ad no œci obli czeñ strat ci œnie nia
w prze wo dach we nty la cyj nych. Stwa rza j¹ mo¿ li woœæ szyb kie go
i pre cy zyj ne go do bo ru œre dnic prze wo dów. W³a œci wie wy ko rzy -
s ta ne umo¿ li wia j¹ ob ni ¿e nie ko sztów in we sty cyj nych i eks plo a -
ta cyj nych sy ste mów we nty la cji.

Zbi gniew L. Ko wa lew ski
POD STA WY WY TRZY MA £O ŒCI MA TE RIA £ÓW

W podrêcz ni ku przed sta wio no wia do mo œci do ty cz¹ ce za ga dnieñ
z wy trzy ma ³o œci ma te ria ³ów, ujê te w trzy na stu roz dzia ³ach. Wie -
 le uwa gi po œwiê co no omówie niu pod  sta wo wych po jêæ oraz ana-
  li zie przy pad ków ob ci¹ ¿eñ — za rów no pro stych, jak i z³o  ¿o nych.
W sto sun ku do pierw sze go wy da nia skryp tu ma te ria³ uzu pe³ nio -
 no o za ga dnie nia zwi¹ za ne ze zmê cze niem. Do ³¹ czo no tak ¿e
obszer ny do da tek, w którym za mie szczo no roz wi¹ za nia kil ku -
na s tu za dañ dla uk³a dów bel ko wych i ra mo wych w ce lu lep -
szej pre zen ta cji i szyb sze go opa no wa nia me to dy ki okre œla nia si³
prze- kro jo wych.

Podrêcz nik mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny na wszy st kich wy dzia -
 ³ach me cha nicz nych uczel ni tech nicz nych.

Zbi gniew L. Ko wa lew ski
Pa we³ Po piel ski 

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z WY TRZY MA £O ŒCI MA TE RIA £ÓW

Skrypt podzie lo ny jest na szeœæ roz dzia ³ów, w których omó wio -
 no: me to dy opra co wy wa nia wy ni ków ba dañ oraz pod sta wo we
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po jê cia z za kre su ra chun ku b³ê dów, po mia rów si³ i prze mie sz -
czeñ, pro ce du rê wy ko na nia sta tycz nej próby roz ci¹ ga nia dla
me ta li, prze bieg sta tycz nej próby œci s ka nia ma te ria ³ów kon struk -
 cyj nych, me to dy po mia ru twar do œci, próbê udar no œci me ta li
w tem pe ra tu rze po ko jo wej.

Kry sty na Kry gier
SIE CI CIE P£OW NI CZE.
MA TE RIA £Y PO MOC NI CZE DO ÆWI CZEÑ
Wydanie 5 popr. i rozszerz., 2012,
232 s., format B5,
cena 29,00 zł,
ISBN 978-83-7207-977-0

Wie lo krot ne ba da nia po zwo li ³y na sfor mu ³o wa nie dwóch wa run -
 ków spe³ nia j¹ cych wy ma ga nia ochro ny œro do wi ska i ogra  ni cze-
 nia emi sji dwu tlen ku wê gla: 1) ener go o szczêd ne bu dow nic two,
2) bu do wa lo kal nych sy ste mów sie ci cie p³ow ni czych za si la nych
z eko lo gicz nych Ÿróde³ cie p³a. Ka¿ dy pro jekt sie ci cie p³ow ni czej
za wie ra da ne o wa run kach hy dro ge o lo gicz nych, da ne do ty cz¹ce
wia trów oraz obli cze nio we tem pe ra tu ry po wie trza ze wnê trz ne go.

Ma ria Krze chow ska 
POD STA WY CHE MII OGÓL NEJ I ŒRO DO WI SKA
PRZY RO DNI CZE GO. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Che mia œro do wi ska przy ro dni cze go to na u ka te ma tycz nie ob szer   -
na, z³o ¿o na, za zê bia j¹ ca siê z wie lo ma dys cy pli na mi wie dzy.
Dziœ, kie dy de gra da cja œro do wi ska jest ogrom na, jej zna jo moœæ
jest nie zbêd  na, by móc prze ciw dzia ³aæ ne ga tyw nym skut kom
dzia  ³al no œci cz³o wie ka w przy ro dzie.

Ni niej szy skrypt to kom pen dium wie dzy przy dat ne stu den tom
in ¿y nie rii œro do wi ska i tym, dla których eko lo gia nie jest pu s tym
ter mi nem.

Bo le s³aw Krzy szto fik
Ma ria Krze chow ska
Ja ro s³aw Chê ciñ ski
POD STA WY CHE MII OGÓL NEJ
I ŒRO DO WI SKA PRZY RO DNI CZE GO
W ko lej nych roz dzia ³ach jest mo wa o: pod  sta wach bu do wy ma -
 te rii, sta nach sku pie nia ma te rii, roz two rach, ro dza jach sub  stan  cji
che micz nych, pod sta wach hy dro che mii, ae ro che mii, ge o che mii.

Ma rian Kwiet niew ski
Wi told Olszew ski
El¿ bie ta Osuch-Paj dziñ ska
PRO JEK TO WA NIE ELE MEN TÓW
SY STE MU ZA O PA TRZE NIA W WO DÊ
W skryp cie ujê to pod sta wy i za sa dy pro jek to wa nia ujêæ wo dy,
zbior ni ków sie cio wych, sie ci wo do ci¹ go wych i po mpow ni. Za -
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ga d nie niem wyj œcio wym do pro jek to wa nia tych ele men tów sy s -
te mu za o pa trze nia w wo dê jest obli cza nie za po trze bo wa nia na
wo dê. Przed sta wie nie te go za ga d nie nia zo sta ³o w pe³ ni uak tu -
 al nio ne i czê œ cio wo zmie nio ne.

Ma ria Teresa Markiewicz
PODSTAWY MODELOWANIA

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM

Podręcznik zawiera wszechstronne ujęcie problematyki mode lo -
wania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmo -
sferycznym. Przedstawia w nim rys historyczny od pionierskich
badań, po najnowsze osiągnięcia w tej szybko rozwijającej się
dziedzinie. Na podstawie bogatych źródeł literaturowych zapre -
zentowano najbardziej zaawansowane metody parametryzacji
pro cesów przemian chemicznych zanieczyszczeń, ich suchego
i mokrego usuwania z atmosfery oraz wzajemnego oddziaływa -
nia zanieczyszczeń gazowych i aerozoli atmosferycznych. 

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studen -
tów Wydziałów Inżynierii Środowiska, specjalizujących się w me -
trologii i ochronie atmosfery. Poszczególne jego rozdziały są także
niezwykle użyteczne dla chemików, matematyków, fizyków atmo -
sfery, jak również specjalistów innych dyscyplin naukowych za-
angażowanych w działanie na rzecz ochrony powietrza atmo-
sferycznego.

Ma rek Mi to sek
ME CHA NI KA P£Y NÓW W IN ̄ Y NIE RII

I OCHRO NIE ŒRO DO WI SKA
Me cha ni ka p³y nów to je den z pod sta wo wych dzia ³ów me cha -
ni  ki kla sycz nej. Ni niej szy podrêcz nik jest ko lej nym, roz sze rzo -
nym wy da niem. Za war to w nim za ga dnie nia z me cha ni ki cie czy
i ga zów.

Te o ria po par ta jest prak tycz ny mi przy  k³a da mi, które zo sta ³y
roz wi¹ za ne, sta no wi¹c wzo rzec po stê po wa nia w kon kret nych
przy pad kach.

Ma rek Mi to sek
Mie czy s³aw Ma tlak
Apoloniusz Ko du ra

ZBIÓR ZA DAÑ Z HY DRAU LI KI
DLA IN ̄ Y NIE RII I OCHRO NY ŒRO DO WI SKA

W skryp cie po ru szo ny jest sze ro ki za kres te ma tów z me cha ni -
 ki p³y nów oraz hy drau li ki sto so wa nej, wy ko rzy sty wa nych na za  jê -
ciach z przedmio tów kie run ko wych i spe cja li stycz nych in ¿y nie rii
i ochro ny œro do wi ska. Pra ca za wie ra za rów no za da nia, których
spo  sób roz wi¹ za nia jest szcze gó ³o wo omówio ny, jak rów nie¿
przy  k³a dy do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia. Na koñ cu ka¿  de go
z tych przy k³a dów po da ny jest wy nik roz wi¹ za nia.
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Krystyna Mizieliñska
Jaros³aw Olszak
GAZOWE I OLEJOWE RÓD£A CIEP£A MA£EJ MOCY
Za kres te ma tycz ny podrêcz ni ka obej mu je ko t³ow nie o mo cy do
2000 kW, wod ne, ni sko tem pe ra tu ro we, opa la ne ga zem lub ole -
 jem opa ³o wym. Omówio no w nim wy ma ga nia i za le ce nia oraz
za sa dy pro jek to wa nia ko t³ow ni (tak ¿e da cho wych) zgod ne z obo -
 wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi i naj now szy mi roz wi¹ za nia mi tech ni ki
grzew  czej. Za mie szczo ne ry sun ki, sche ma ty i ta be le ma j¹ u³a t -
wiæ zro zu mie nie ca ³o œci.

Podrêcz nik skie ro wa ny jest do stu den tów kie run ków zwi¹ za -
 nych z wy twa rza niem i wy ko rzy sty wa niem cie p³a, pro jek tan tów
i wy ko naw ców ko t³ow ni oraz in sta la cji grzew czych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ada ma Mu szyñ skie go
ELE MEN TY BIO TECH NO LO GII W IN ̄ Y NIE RII
ŒRO DO WI SKA. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
W skryp cie uwzglê dnio no za ga dnie nia zwi¹ za ne z wy ko rzy sta -
 niem mi kro or ga ni z mów do usu wa nia za nie czy szczeñ z wo dy,
œcie ków i osa dów œcie ko wych. Zwróco no uwa gê na: bio lo gicz -
 ne oczy szcza nie grun tów z pro duk tów na fto wych, bio fil tra cjê
ga zów, eli mi na cjê mi kro za nie czy szczeñ w pro ce sach uzdat nia  -
nia wody na fil trach wê glo wych.

El¿ bie ta Osuch-Paj dziñ ska
Marek Roman
SIE CI I OBIEK TY WO DO CI¥ GO WE
Skrypt za wie ra pod sta wo we wia do mo œci z pro jek to wa nia, wy ko -
 naw stwa i eks plo a ta cji sy ste mów wo do ci¹ go wych. Je go za kres
obej mu je ujê cia wo dy, po mpow nie, zbior ni ki i sie ci wo do ci¹ go -
 we, ze szcze gól nym uwzglê dnie niem sy ste mów ko mu nal nych.
Przed sta wio no w nim spraw dzo ne i po wszech nie sto so wa ne roz   -
wi¹ za nia i za sa dy pro jek to wa nia.

Jo lan ta Pode dwor na
Ka ta rzy na Umie jew ska
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z TECH NO LO GII OSA DÓW ŒCIE KO WYCH
Skrypt sta no wi po moc dy dak tycz n¹ w re a li za cji æwi czeñ la bo -
 ra to ryj nych z za kre su pod sta wo wych pro ce sów prze rób ki osa  -
dów œcie ko wych, ta kich jak: kon dy cjo no wa nie, za gê szcza nie
(grawi ta cyj ne i flo ta cyj ne), sta bi li za cja (bio lo gicz na i che micz -
na), odwa dnia nie me cha nicz ne (fil tra cja pró¿ nio wa, ci œnie nio wa
i wi ro wa nie). Opis wy ko na nia æwi czeñ zo sta³ po prze dzo ny krót -
 kim wstê pem te o re tycz nym.
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Jolanta Podedworna
Katarzyna Umiejewska

TECHNOLOGIA OSADÓW ŒCIEKOWYCH
Podrêcz nik sta no wi kom pen dium ak tu al nej wie dzy o w³a sno œ -
ciach oraz me to dach prze rób ki i unie szko dli wia nia osa dów œcie -
 ko wych, po cho dz¹ cych z pro ce sów oczy szcza nia œcie ków ko-
 munal nych, obej mu j¹ cy po za po wszech nie sto so wa ny mi pro ce-
 sa mi, ta ki mi jak za gê szcza nie, sta bi li za cja i odwa dnia nie, a tak ¿e
tech no lo gie w pro ce sach su sze nia, ter micz nych me to dach de -
gra  da cji oraz dez in te gra cji osa dów. W za ³¹cz ni ku po da no wy kaz
naji stot niej szych, ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi  sów pra w nych
zwi¹ za nych z prze rób k¹, unie szko dli wia niem i uty li za cj¹ ko mu -
 nal nych osa dów œcie ko wych. Podrêcz nik jest prze zna czo ny dla
stu den tów kie run ków in ¿y nie ria œro do wi ska i ochro na œro do wi -
ska na uczel niach tech nicz nych. Mo ¿e byæ tak ¿e Ÿród³em cen -
 nych in for ma cji te o re tycz nych i prak tycz nych dla pra cow ni ków
la bo ra to riów ba daw czych, biur pro jek to wych oraz eks plo a ta to -
 rów oczy szczal ni.

Józef Ro gow ski
Je rzy Wa li gór ski

ZA SA DY RY SUN KU TECH NICZ NE GO
W skryp cie omówio no pod sta wy ry sun ku tech nicz ne go, nor ma -
 li za cjê i prze kro je w ry sun ku tech nicz nym, wy mia ro wa nie, ry  su -
 nek tech nicz ny ma szy no wy oraz po pra wia nie i prze cho wy wa nie
ry sun ków. Czy tel nik po wi nien znaæ pod sta wy ge o me trii wy kre œl -
 nej lub rów no le gle za po z naæ siê z ni mi.

Marian Rosiń ski
ODZYSKIWANIE CIEPŁA W WYBRANYCH

TECHNOLOGIACH INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydanie 2 popr., 2012,

162 s., format B5,
cena 26,00 zł,

ISBN 978-83-7814-011-5

Opracowanie z zakresu odzyskiwania ciepła i wilgoci w wy bra -
nych układach stosowanych w inżynierii środowiska. Porusza za -
gadnienia ważne dla oszczędności energii i zmniejszenia obcią-
żenia środowiska, co jest ważne w budownictwie i technologiach
przemysłowych. Powinno przyczynić się do lepszego projektowa-
 nia, wykonawstwa i eksploatacji systemów wentylacyjnych i kli -
matyzacyjnych. 

Monografia jest przeznaczona dla projektantów systemów kli-
matyzacyjnych, służb zajmujących się utrzymywaniem komfortu
cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach oraz studen -
tów kierunków, na których wykłada się przedmioty: wentylacja,
klimatyzacja i chłodnictwo, optymalne sterowanie i eksploata cja
systemów klimatyzacyjnych.
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Praca zbiorowa pod redakcj¹
Tomasza S³omczyñskiego i Adama Muszyñskiego 
BIO LO GIA ŒRODOWISKA.
ÆWICZENIA LABORATORYJNE
W skryp cie przed sta wio no bio lo gicz ne me to dy oce ny pro ce sów
oczy szcza nia œcie ków oraz unie szko dli wia nia osa dów i od pa -
dów. Szcze gól n¹ uwa gê zwróco no na ba da nia eko to ksycz no œci
œcie ków, kszta³ to wa nie bio ce no zy osa du czyn ne go, bio ce no zê
b³o ny bio lo gicz nej oraz ro lê mi kro or ga ni zmów bio r¹ cych udzia³
w fer men ta cji me ta no wej osa dów œcie ko wych i pro ce sach kom -
 po sto wa nia od pa dów ko mu nal nych.

Zbi gniew Szper liñ ski
CHE MIA W OCHRO NIE I IN ̄ Y NIE RII ŒRO DO WI SKA
Część I oraz II i III

Podrêcz nik sta no wi kom pen dium wie dzy z za kre su wy bra nych
dzia ³ów che mii nie o rga nicz nej, fi zycz nej i orga nicz nej, ro dza ju za -
 nie czy szczeñ oraz ele men tów che mii pod sta wo wych œro do wisk
na tu ral nych (po wie trza at mo sfe rycz ne go, wód i gleb). Pre  zen tu -
 je po sze rzo n¹ wie dzê che micz n¹, nie zbêd n¹ do zro zu mie nia
zja wisk i pro ce sów za cho dz¹ cych w œro do wi sku przy ro dni czym
i w tech ni ce — tak w aspek cie mo ni to rin gu ja ko œci œro do wi ska,
jak i pod  sta wo wych pro ce sów che micz nych i fi zy ko che micz nych
sto so wa nych w in ¿y nie rii œro do wi ska (uzdat nia nie wód, oczy sz -
cza nie œcie ków, unie szko dli wia nie osa dów œcie ko wych, od pa dów
sta ³ych i ga zo wych).

Ma rek W¹ so wicz
POD STA WY EKO NO MI KI GO SPO DAR KI WOD NEJ
Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów tych kie run ków stu diów,
których pro gra my za wie ra j¹ no w¹ dys cy pli nê na u ko w¹ — eko -
no  mi kê ochro ny œro do wi ska. Ksi¹¿ ka przed sta wia nie zbêd ny za -
 kres wie dzy eko lo gicz nej i eko no micz nej, po zwa la j¹ cej zro zu mieæ
pro ce sy prze mian w go spo da ro wa niu za so ba mi wod ny mi w wa -
 run kach go spo dar ki ryn ko wej.

Praca zbiorowa pod redakcją Ma rka W¹ so wicza
Małgorzata Deszczka
Małgorzata Dworakowska
Marta Gos
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA.
PODSTAWY EKONOMIKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Wydanie 1, 2011,
126 s., format B5,
cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-955-8

Skrypt przeznaczony jest dla studiujących na wszystkich wy dzia -
łach wyższych uczelni, których programy nauczania zawierają
treś ci z zakresu ekonomiki ochrony środowiska, ale dla których
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ta dyscyplina nie stanowi głównego kierunku nauczania. Ce lem
jaki postawili sobie autorzy jest dostarczenie studentom podsta -
wowej, logicznie uporządkowanej i zwięźle opracowanej wiedzy,
pozwalającej zrozumieć istotę dokonujących się procesów w go -
spodarowaniu zasobami środowiska naturalnego. Potrzeba po -
wszechnego nauczania ekonomiki ochrony środowiska, wobec
nie pokojących zdarzeń, jakie obserwuje się aktualnie w przy ro -
dzie, wydaje się w pełni uzasadniona.

Ber nard Za wa da
UK£A DY STE RO WA NIA

W SY STE MACH WE NTY LA CJI I KLI MA TY ZA CJI
W podrêcz ni ku omówio no kom ple kso wo uk³a dy ste ro wa nia,
sto  so wa ne w ró¿ nych sy ste mach we nty la cji i kli ma ty za cji,
uwzglê d nia j¹c wy ma ga nia i ocze ki wa nia u¿yt kow ni ków, w³a œci -
 wo œci urz¹ dzeñ po mia ro wo-re gu la cyj nych oraz kom pu te ro we
sy ste my za rz¹ dza nia eks plo a ta cj¹ bu dyn ków BMS.

Po da no ro dza je i struk tu ry uk³a dów re gu la cji i od nie sio no siê
do uzy ski wa nej ja ko œci. Omówio no za ga dnie nia zwi¹ za ne z sys -
te ma mi kom pu te ro wy mi — prze pro wa dzo no wszech stron n¹ ana-
 li zê pa ra me trów do ty cz¹ cych apli ka cji ad re so wa nych do in sta la-
 cji HVAC oraz ana li zê mo¿ li wo œci ra cjo na li zo wa nia go spo dar ki
ener  gi¹ w bu dyn ku, a co za tym idzie — ob ni ¿e nia ko sztów
eks  plo a ta cji.

Jarosław Zawadzki
METODY GEOSTATYSTYCZNE DLA KIERUNKÓW

PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Wydanie 1, 2011,
132 s., format B5,

cena 27,00 zł,
ISBN 978-83-7207-953-4

Praca powstała w celu przybliżenia czytelnikom nowoczesnych
metod analiz środowiska przyrodniczego za pomocą metod geo -
statystycznych. Metody te mają liczne zastosowania wszędzie
tam, gdzie konieczne jest uwzględnienie zjawisk przestrzennych
i niepewności, m.in. w różnorodnych badaniach środowiska natu -
ralnego, geologii, hydrologii, rolnictwa, badaniach klimatu, obser -
wacjach satelitarnych itp. 

Praca, pomimo że jest adresowana do studentów i dokto -
ran tów kierunków środowiskowych, może być wykorzystywana
na wielu innych kierunkach — w szczególności geologicznych,
rolniczych, hydrologicznych, górniczych, technicznych itp., pro -
wadzonych na uniwersytetach, politechnikach, a nawet uczelniach
ekonomicznych.
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Ta de usz Ba sie wicz
An drzej Go ³a szew ski
Le szek Ru dziñ ski
IN FRA STRUK TU RA TRANS POR TU
Skrypt opra co wa ny zo sta³ zgo dnie z pro gra mem wy k³a dów
przed mio tu kie run ko we go „in fra struk tu ra trans por tu” na Wy dzia -
 le Trans por tu. Pu bli ka cja obej mu je wszy st kie ro dza je dróg trans-
  por to wych. Prze zna czo na jest dla wszy st kich stu den tów spe cja-
 lizu j¹ cych siê w in ¿y nie rii trans  por tu.

Ta de usz Ba sie wicz
Ma rian na Ja cy na
Le szek Ru dziñ ski
LI NIE KO LE JO WE
W pu bli ka cji po da no pod sta wy za sad kszta³ to wa nia ge o me trii
to ru ko le jo we go, a tak ¿e opis kon struk cji na wierzch ni ko le jo wej
oraz jej po szcze gól nych ele men tów, sy ste ma ty kê sta cji, wy po -
 sa ¿e nie in fra struk tu ry ko le jo wej do sto so wa nej do du ¿ych prêd  -
ko œci po ci¹ gów pa sa ¿er skich i to wa ro wych, ze szcze gól nym
uwzglê dnie niem prze wo zów kom bi no wa nych.

Stanisław Bogdanowicz
PODATNOŚÆ.
TEORIA I ZASTOSOWANIE W TRANSPORCIE
Wydanie 1, 2012,
148 s., format B5,
cena 27,00 zł,
ISBN 978-83-7814-006-1

W skrypcie określono genezę, istotę pojęcia „podatność” oraz
je go definicję dla różnych dziedzin wiedzy. Opisano klasyfi ka -
cję i kwantyfikację podatności oraz przytoczono jej prawa. Omó -
wiono wpływ podatności na kształtowanie centrum logistycznego.

Zbigniew Burciu
NIEZAWODNOŚĆ AKCJI RATOWNICZEJ
W TRANSPORCIE MORSKIM
Wydanie 1, 2012,
284 s., format B5,
cena 29,00 zł,
ISBN 978-83-7207-994-7

Opracowanie obejmuje kompleks zagadnień związanych z pla -
nowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz ludzi
znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu. Przedstawio -
no w bardzo szerokim zakresie zagadnienia związane z za rzą -
dzaniem akcją ratowniczą, wyznaczaniem obszaru poszu kiwa-
nia i sposobem przeszukiwania, niezawodnością planowanej
i realizowanej akcji ratowniczej, jak i sterowaniem tą niezawod -
noś cią oraz obszarami podejmowania decyzji w ujęciu wystę pu -
jących mechanizmów psychologicznych, które mogą w zdecy-
dowany sposób wpłynąć na organizację, planowanie i realizację
akcji ratowniczej.

T R A N S P O R T
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Wydanie 3, 2007,
216 s., format B5,

cena 20,50 zł,
ISBN 978-83-7207-730-1

Wydanie 2, 2003,
196 s. + 8 wkle jek, format

B5,
cena 20,50 zł,

ISBN 83-85912-18-5
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
An drze ja Chu dzi kie wi cza

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z ME CHA NI KI TECH NICZ NEJ

Skrypt za wie ra ma te ria ³y po moc ni cze do æwi czeñ la bo ra to ryj -
nych z przedmio tów „wy trzy ma ³oœæ ma te ria ³ów” i „me cha ni ka
tech  nicz na”.

Józef H. Czaj ka
PO MIA RY DRGAÑ I HA £A SU

NA STA NO WI SKACH PRA CY W TRANS POR CIE
Skrypt ten jest prze zna czo ny do przed mio tów „er go no mia” i „pod -
 sta wy tech ni ki po mia ro wej”. Za wie ra ma te ria³ do ty cz¹ cy po  mia-
 ru drgañ i ha ³a su w œrod kach trans por tu i in nych urz¹ dze niach.
Mo¿ na tu zna leŸæ wska zów ki do ty cz¹ ce spo so bu obli cza nia b³ê -
 dów uk³a dów po mia ro wych i b³ê dów sy ste mów do ana li zy ba  da -
nych sy gna ³ów.

Mi ro s³a wa D¹ bro wa-Ba jon
POD STA WY STE RO WA NIA RU CHEM KO LE JO WYM.

FUNK CJE, WY MA GA NIA, ZA RYS TECH NI KI
Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów zaj mu j¹ cych siê ste ro -
 wa niem trans por tu ko le jo we go. Za wie ra uo gól nio ne opi sy fi lo  zo fii,
funk cji i wy ma gañ sta wia nych urz¹ dze niom i sy ste mom srk oraz
za rys tech ni ki w ob sza rach urz¹ dzeñ sta cyj nych i li nio wych dla
li nii zna cze nia ogól ne go i me tra. Uwzglê dnio no urz¹ dze nia obec -
nie sto so wa ne oraz kie run ki ich roz wo ju na tle no wo cze s nych
po  trzeb funk cjo nal nych i mo¿  li wo œci tech nicz nych. W skryp cie
wspo mnia no o urz¹ dze niach star szych ty pów, po nie wa¿ nadal
s¹ one sto so wa ne na wie lu obiek tach sta cyj nych i li nio wych.

Ja nusz S. Fi ja³ kow ski
TRANS PORT WE WNÊ TRZ NY W SY STE MACH

LO GI STYCZ NYCH. WY BRA NE ZA GA DNIE NIA
W skryp cie po da no pod sta wo we wia do mo œci z za kre su sy ste -
 ma ty ki, me to dy ki, ana li zy i pro jek to wa nia uk³a dów trans por tu we-
  w nê trz ne go. Za war to te¿ omó wie nie lo gi sty ki sto so wa nej oraz
po da no me to dy kszta³ to wa nia uk³a dów i sy ste mów lo gi stycz nych.

Ma rian na Ja cy na
MO DE LO WA NIE I OCE NA 

SY STE MÓW TRANS POR TO WYCH
W opra co wa niu omówio no pro ble ma ty kê mo de lo wa nia i oce ny
sy ste mów trans por to wych. Przed sta wio no me to dy kê for mu ³o wa -
 nia za dañ opty ma li za cyj nych sy ste mów trans por to wych ze wska  -
za niem wy bra nych me tod i na rzê dzi do ich roz wi¹ zy wa nia. Mo-
 no gra fia za wie ra bo ga ty za sób apli ka cji na rze czy wi stych da nych,
pre zen to wa nych me tod opty ma li za cyj nych (jed no- i wie lo kry te -
 rial nych) i oce ny sy ste mów trans por to wych.
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Wydanie 2 popr., 2000,
144 s., format B5,
cena 12,50 zł,
ISBN 83-7207-208-6

Wydanie 1, 2000,
248 s., format B5,
cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-178-0

Wydanie 2 popr., 2007,
390 s., format B5,
cena 35,00 zł,
ISBN 83-7207-343-0

Wydanie 2 popr. 2003,
270 s., format B5,
cena 25,00 zł,
ISBN 83-7207-412-7

Wydanie 1, 2009,
234 s., format B5,
cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-808-7



Praca zbiorowa pod redakcją
Marianny Jacyny
SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI
JAKO DROGA DO KOMODALNOŚCI TRANSPORTU
Wydanie 1, 2012,
414 s., format B5,
cena 47,00 zł,
ISBN 978-83-7814-017-7

Monografia jest pierwszym w literaturze polskiej, zebranym w jed -
nym wydawnictwie, kompendium wiedzy o rozbudowanym i zło -
żonym systemie logistycznym. Zaprezentowane zostały w niej
najnowsze wyniki badań i światowych osiągnięć w zakresie wdro -
 żeń w dziedzinie kształtowania nowoczesnych systemów logis -
tycz nych, sprzyjających komodalności transportu. Autorzy po -
dejmują trud uporządkowania nazewnictwa i związanych z nim
definicji, opisują i hierarchizują elementy systemu, określając
po ziom, na którym należy prowadzić analizę danej proble ma -
ty ki (od nadawcy do odbiorcy). Na szczególną uwagę zasługują
przed stawione narzędzia wspomagania podejmowania decyzji,
z uwzględnieniem komodalności transportu, w postaci progra -
mów optymalizacyjnych.

Monografia przedstawia sformalizowany, oparty o naukową
analizę opis skomplikowanego systemu, a jej dodatkową zaletą
jest możliwość praktycznego wykorzystania. Książka posiada uni -
wersalny charakter, a unikatowość tytułu sprawia, że może być
wykorzystywana zarówno przez decydentów zajmujących się
sys temami logistycznymi, jak też będzie cennym materiałem dla
pracowników nauki i studentów.

Marianna Jacyna
WYBRANE ZAGADNIENIA
MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Skrypt po œwiê co no mo de lo wa niu sy ste mów trans por to wych, k³a -
 d¹c szcze gól ny na cisk na pro ble ma ty kê for mu ³o wa nia za dañ op-
ty  ma li za cyj nych roz ³o ¿e nia po to ku ru chu na sieæ trans por to w¹.
Przed sta wio no w nim za rów no pro ble ma ty kê mo de lo wa nia sy s -
te mów trans por to wych, jak i me to dê oce ny wie lo kry te rial nej funk -
 cjo no wa nia tych sy ste mów. Pu bli ka cja za wie ra sfor mu ³o wa nia
za dañ opty ma li za cyj nych roz ³o ¿e nia po to ku ru chu w aspek cie
or ga ni za cji ru chu, ro zu mia nej ja ko spo sób wy ko rzy sta nia wy po -
 sa ¿e nia sy ste mu trans por to we go w re a li za cji zg³a sza ne go za  po  -
trze bo wa nia na prze wóz. W pra cy po da no wie le szcze gó³o wych
przy k³a dów obli cze nio wych, ilu stru j¹ cych roz wa ¿a nia te o re tycz ne.

Le szek Ja ku bow ski
TECH NO LO GIA PRAC £A DUN KO WYCH
W skryp cie przed sta wio no pod sta wo we wia do mo œci na te mat ³a -
 dun ków, tech nicz nych œrod ków ich prze wo zu i prze ³a dun ku  oraz
ich do bo ru, a tak ¿e bez piecz ne go pro wa dze nia prac ³a dun ko -
 wych. Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u Trans-
 por tu PW o spe cjal no œciach Lo gi sty ka Trans por tu Ko le jo we go,
Lo gi sty ka Trans por tu Sa mo cho do we go oraz Lo gi sty ka Trans por -
 tu We wnê trz ne go i Ma ga zy no wa nia. Mo ¿e sta no wiæ tak ¿e po moc
w roz wi¹ zy wa niu za dañ in ¿y nier skich.
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Wydanie 1, 2009,
204 s., format B5,

cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-817-9

Wydanie 2 popr. i uzup., 2009,
252 s., format B5,

cena 24,00 zł,
ISBN 978-83-7207-796-7
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Je rzy Ki si low ski
SY STE MY PO MIA RO WE. LA BO RA TO RIUM

Skrypt jest prze zna czo ny do przedmio tu „sy ste my po mia ro we”.
Sk³a da siê on z dwóch czê œci. Pierw sza — te o re tycz na — zwi¹ -
 za na jest z ana li z¹ sy gna ³ów zde ter mi no wa nych, dys  try  bu  cyj nych
i lo so wych. Czêœæ dru ga — prak tycz na — to in s truk cje do prze -
 pro wa dze nia sze œciu æwi czeñ la bo ra to ryj nych (ana li za sy gna ³ów
w³a snych i wza jem nych, zba da nie uk³a du dy na micz ne go me to -
 d¹ tzw. bia ³e go szu mu, wy zna cza nie funk cji cha rak te ry zu j¹ cych
sy gna ³y zde ter mi no wa ne i lo so we przy u¿y ciu w¹ sko pa smo we -
 go ana li za to ra pra cu j¹ ce go w cza sie rze czy wi stym). W „Do  dat -
ku” za mie szczo no in struk cjê u¿yt ko wa nia pro gra mu Sy ste my ak-
wizy cji i ana li zy sy gna ³ów.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zbi gnie wa Lo zia

DIA GNO STY KA SA MO CHO DO WA. LA BO RA TO RIUM
W skryp cie omówio no za ga dnie nia, któ rych zna jo moœæ jest nie -
 zbêd na do odby cia æwi czeñ la bo ra to ryj nych z przedmio tów
„dia g no sty ka sa mo cho do wa” oraz „bu do wa i eks plo a ta cja po -
ja z dów sa mo cho do wych”, pro wa dzo nych na Wy dzia le Trans -
 portu PW. Mo g¹ z nie go ko rzy staæ stu den ci in nych wy dzia ³ów
w ce lu za po zna nia siê z pro ble ma mi okre œla nia sta nu tech nicz -
 ne go po ja zdów sa mo cho do wych.

Ce za ry £u cyk
ZA SA DY ELEK TRO E NER GE TY KI

Skrypt jest prze zna czo ny do wy k³a dów i æwi czeñ z „elek tro tech -
 ni ki”, g³ów nie do dru giej ich czê œci na Wy dzia le Trans por tu.
Oma  wia ne  s¹ tu: me to dy ana li zy ob wo dów pr¹ du prze mien ne -
go, za ga dnie nia do ty cz¹ ce wy bra nych grup urz¹ dzeñ elek trycz -
 nych, pod sta wo we wia do mo œci z za kre su ochro ny urz¹ dzeñ oraz
ochro ny prze ciw po ra ¿e nio wej lu dzi i zwie rz¹t.

Je rzy Ma dej 
TE O RIA RU CHU PO JA ZDÓW SZY NO WYCH

Wydanie 2, 2012,
124 s., format B5,

cena 24,00 zł,
ISBN 978-83-7207-487-4

W czê œci pierw szej opra co wa no za ga d nie nia trak cyj nej te o rii ko -
³a, opo rów ru chu po ja zdu i rów na nia ru chu w od nie sie niu do
trans  por tu ko ³o we go l¹ do we go. Uwzglê dnio no spe cy fi ka cjê po   -
ci¹ gu ja ko ze spo ³u po ja zdów (trak cyj nych i do ja zdo wych) eks -
plo  a ta cyj nie sprzê ¿o nych. Czêœæ dru ga sta no wi wpro wa dze nie
do pro jek to wa nia me cha nicz nych cha rak te ry styk po ja zdów trak -
 cyj nych na pê dza nych sil ni ka mi elek trycz ny mi. Od no si siê ona
wy  ³¹cz nie do po ja zdów szy no wych.

Wydanie 3 popr., 2000,
220 s., format B5,
cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-173-X

Wydanie 1, 2007,
218 s., format B5,
cena 23,00 zł,
ISBN 978-83-7207-632-8

Wydanie 2 zm., 2001,
144 s., format B5,
cena 14,00 zł,
ISBN 83-7207-239-6
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Ma rek Ma lar ski
IN ̄ Y NIE RIA RU CHU LOT NI CZE GO
Opracowanie jest pierw sz¹ na ryn ku pol skim i jed n¹ z nie wie -
 lu na œwie cie kom ple kso wych pu bli ka cji o prak tycz nych pro ble-
 mach ru chu lot ni cze go. W ksi¹¿ ce omówio no pro ble my pla-
 no wa nia lo tów, pla no wa nia cy klu eks plo a ta cyj ne go œrod ków
po wie trz nych, pro blem dys po zy cyj no œci po rtu lot ni cze go i je go
prze pu sto wo œci dla stat ków po wie trz nych i pa sa ¿e rów. Od dziel -
 nie omówio no me to dy wy zna cza nia po jem no œci sek to ra kon  tro  li
ru chu lot ni cze go i ste ro wa nia lo ta mi nie tra so wy mi.

Mo no gra fia jest prze zna czo na g³ów nie dla spe cja li stów ru -
chu lot ni cze go i eks plo a ta cji po rtów lot ni czych w za kre sie po ru -
 sza nych za ga dnieñ. Pra ca mo ¿e byæ po moc na dla dok to ran tów
i stu den tów star szych lat stu diów o pro fi lu ruch lot ni czy.

Wie s³aw Sza frañ ski 
MA TE RIA £Y PO MOC NI CZE DO PRO JEK TO WA NIA
KON STRUK CJI ME CHA NICZ NYCH
WRAZ Z KO MEN TA RZEM. Część I

Jest to zbiór ko niecz nych ma te ria ³ów do pro jek to wa nia wy bra -
nych — ty po wych — kon struk cji me cha nicz nych. Ich do bór jest
zwi¹ za ny z pro gra mem przedmio tu „pod  sta wy tech nicz nych
œrod ków trans por tu”. W czê œci I za war to pod sta wy obli czeñ wy -
 trzy ma ³o œcio wych oraz omówio no po ³¹ cze nia: kli no we, po dat ne,
gwin to we i wcis ko we.

Wie s³aw Sza frañ ski 
MA TE RIA £Y PO MOC NI CZE DO PRO JEK TO WA NIA
KON STRUK CJI ME CHA NICZ NYCH
WRAZ Z KO MEN TA RZEM. Część II

Opra co wa nie jest dru g¹ i ostat ni¹ czê œci¹ skryp tu prze zna czo -
 ne go g³ów nie dla stu den tów Wy dzia ³u Trans por tu. Za kres obu
czê œci sta no wi zbiór nie zbêd nych ma te ria ³ów do pro jek to wa nia
wy bra nych ty po wych kon struk cji, zgo dnie z przedmio tem na u -
 cza nia „tech nicz ne œrod ki trans por tu”.

W czê œci II po da no spo so by obli czeñ wy bra nych po ³¹ czeñ
nie roz ³¹cz nych, roz ³¹cz nych i ru cho mych, pod pór oraz g³ów nych
ele men tów na pê do wych (wa ³ów i kó³ zê ba tych). Przed sta wio ne
obli cze nia kó³ zê ba tych s¹ zgod ne z nor ma mi ISO.

Ta de usz Szuc ki
MA TE RIA £Y DO ÆWI CZEÑ
Z TECH NO LO GII WY TWA RZA NIA
Skrypt jest uzu pe³ nie niem skryp tu T. Szuc kie go „Pod sta wy tech -
 no lo gii wy twa rza nia ele men tów ma szyn”. Omó wiono w nim pro b-
 le my od lew nic twa, obrób ki pla stycz nej i skra wa nia. Za wa rto in for -
ma cje o sto so wa nych w prze my œle ma szy nach i urz¹ dze niach
pro duk cyj nych oraz przed sta wiono ogól ny prze bieg tech no lo -
gicz  ny w pro duk cji.

Wydanie 1, 2006,
246 s., format B5,

cena 24,00 zł,
ISBN 83-7207-643-X

Wydanie 3, 2006,
174 s., format B5,

cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-188-8

Wydanie 1, 2003,
250 s., format B5,

cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-422-4

Wydanie 3, 1999,
304 s., format B5,

cena 13,00 zł,
ISBN 83-7207-109-8
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Kazimierz Towpik
INFRASTRUKTURA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W pra cy za war to in for ma cje o hi sto rycz nych i miê dzy na ro do -
wych uwa run ko wa niach roz wo ju pol skich ko lei oraz ich miej -
 scu w eu ro pej skim sy ste mie trans por to wym. Po da no kla sy fi ka cje
i cha  rak te ry sty ki li nii ko le jo wych oraz to rów i ko le jo wych punk -
tów eks plo a ta cyj nych. Sze rzej omó wio  no za sa dy pro jek to wa nia
li nii sta cji ko le jo wych w za kre sie kszta³ to wa nia uk³a dów to ro wych
oraz po da no pod sta wo we in for ma cje o kszta³ to wa niu na wierzch -
 ni ko le jo wej i obiek tach in ¿y nie ryj nych.

Ka zi mierz Tow pik
An drzej Go ³a szew ski

Ja cek Ku kul ski
IN FRA STRUK TU RA TRANS POR TU SA MO CHO DO WE GO
Skrypt opra co wa no zgo dnie z pro gra mem wy k³a dów z przed -
mio  tów „in fra struk tu ra trans por tu” i „in fra struk tu ra trans por tu dro -
 go we go”. Scha rak te ry zo wa no trans port sa mo cho do wy i miej ski
oraz je go od  dzia ³y wa nie na œro do wi sko. Omówio no li nio w¹ in fra   -
struk tu rê dróg sa mo cho do wych w za kre sie pro jek to wa nia uk³a -
du i pro fi lu dro gi oraz jej odwo dnie nia, kon struk cji i utrzy ma nia
na wierzch ni dro go wych. Opisa no rów nie¿ in fra struk tu rê punk to -
w¹ zwi¹ za n¹ z dro ga mi i uli ca mi.

Wydanie 1, 2006,
172 s., format B5,
cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-590-5
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Wydanie 2 popr., 2009,
262 + 2 s., format B5,
cena 31,00 zł,
ISBN 978-83-7207-807-0
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Patrz także:

Danuta Holejko, Wieńczysław J. Kościelny
AUTOMATYKA PROCESÓW CI¥GŁYCH — str. 85

Ta de usz Ko ³a cin
POD STA WY TE O RII MA SZYN I AU TO MA TY KI — str. 88

Janusz Lipka, Jacek R. Przygodzki,
Tadeusz Tomborowski, Alicja Zielińska, Wojciech Żurawski

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI DLA MECHANIKÓW — str. 91

Pra ca zbio ro wa pod re d. Mie czy s³a wa Mar ci nia ka
ELE MEN TY AU TO MA TY ZA CJI WE WSPÓ£ CZE SNYCH PRO CE SACH
WY TWA RZA NIA. OBRÓB KA, MI KRO O BRÓB KA, MON TA¯ — str. 91

Ja cek R. Przy godz ki
ZBIÓR ZA DAÑ Z ELEK TRO TECH NI KI

DLA STU DEN TÓW WY DZIA £ÓW NIE E LEK TRYCZ NYCH — str. 95

Kon stan ty Skal ski
GRA FI KA KOM PU TE RO WA (MO DE LO WA NIE GE O ME TRYCZ NE)

LA BO RA TO RIUM — str. 98

Praca zbiorowa pod red. Jacka W¹sowskiego
ÆWICZENIA LABORATORYJNE Z METOD NUMERYCZNYCH — str. 111

Ro mu ald JóŸwic ki
POD STA WY IN ̄ Y NIE RII FO TO NICZ NEJ — str. 113

Ro mu ald JóŸwic ki
TECH NI KA LA SE RO WA I JEJ ZA STO SO WA NIA — str. 113

Maria Skłodows ka-Curie
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.

REPRINT WYDANIA POLSKIEGO Z 1939 ROKU — str. 114

Wan da Szem pliñ ska-Stup nic ka
CHA OS, BI FUR KA CJE I FRAK TA LE WO KÓ£ NAS.

NAJ KRÓT SZE WPRO WA DZE NIE — str. 114

Zygmunt Komor
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

DLA STUDENTÓW WYDZIA£U CHEMICZNEGO — str. 119

Krzy sztof Si kor ski
QU AN TI TA TI VE X-RAY MI CRO A NA LY SIS

BE Y OND THE RE SO LU TION OF THE ME THOD — str. 128 

Te re sa M. Ostrow ska
RE LA CYJ NE SY STE MY BA ZO DA NO WE.

POD STA WY PRO JEK TO WA NIA I EKS PLO A TA CJI — str. 134

PA NOP TI CUM I. WY K£A DY HA BI LI TA CYJ NE I PRO FE SOR SKIE
NA WY DZIA LE ELEK TRO NI KI I TECH NIK IN FOR MA CYJ NYCH

PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ — str. 148

E L E K T R Y C Z N O Œ Æ
I  E L E K T R O N I K A

Automatyka
i Robotyka
Elektronika
Elektronika
i Informatyka
Elektronika
i Tele -
komunikacja
Elektrotechnika
Fotonika
Informatyka
Mechatronika
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Krzysztof Amborski
PODSTAWY METOD OPTYMALIZACJI

W skryp cie, w przy stêp nej for mie przed sta wio no pod sta wo we
me  to dy opty ma li za cji sta tycz nej i dy na micz nej. Jest on prze -
zna  czo ny do przedmio tów „me to dy opty ma li za cji” i „te o ria opty -
 ma li za cji”.

Krzysztof Amborski
Irena Jaworska
Zenon Kietliñski
Maciej Kociêcki

Witold ¯ydanowicz
LABORATORIUM TEORII STEROWANIA. Czêœæ 1

Skrypt za wie ra opis ze sta wu æwi czeñ la bo ra to ryj nych bê d¹ cych
ilu stra cj¹ ma te ria ³u wy k³a da ne go w ra mach przedmio tu „te o ria
ste ro wa nia” na kie run ku Elek tro tech ni ka. Przy dat ny mo ¿e byæ
rów   nie¿ dla stu den tów po krew nych spe cjal no œci in nych uczel ni.

Krzysztof Amborski
Witold ¯ydanowicz

LABORATORIUM TEORII STEROWANIA. Czêœæ 2

Skrypt jest prze zna czo ny przede wszy st kim dla stu den tów Wy -
dzia  ³u Elek trycz ne go. Obej mu je 5 æwi czeñ la bo ra to ryj nych do -
ty  cz¹ cych iden ty fi ka cji uk³a dów dy na micz nych, p³a szczyzn
fa zo wych, ba da nia sta bil no œci li nio wych uk³a dów dy na micz nych
oraz re gu la cji ad ap ta cyj nej i opty mal nej. Opis ka¿ de go æwi cze -
 nia sk³a da siê z czê œci te o re tycz nej, opi su sta no wi ska la bo ra  to-
 ryj ne go, in struk cji ro bo czej i py tañ kon trol nych.

Adam Biernat
LABORATORIUM POMIARÓW

MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu

Dariusz Baczyñski
Piotr Helt

Pawe³ Piotrowski
SYSTEMY PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO.

LABORATORIUM
Celem autorów skryptu jest zapoznanie studentów z podsta -
wa mi systemów graficznych (edytorów — otwartych systemów
CAD), a tak¿e przekazanie wiadomoœci o bazach danych i ich
wspó³pracy z edytorami graficznymi. Dodatkowo wprowadzono
æwi czenia z optymalizacji nastawieñ prze³¹czników zaczepów
w transformatorach w elektroenergetycznych sieciach rozdziel-
czych. Przedstawiono tak¿e systemy graficzne programu Ima -
gi neer Technical i RasterEdit.
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Dariusz Baczyñski
S³awomir Bielecki
Miros³aw Parol
Pawe³ Piotrowski
Jacek Wasilewski
SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE.
LABORATORIUM
Skrypt jest zbiorem opisów 14 æwiczeñ laboratoryjnych, z któ -
rych wiêkszoœæ dotyczy ró¿nych zastosowañ metod sztucznej
inteligencji. Jest on podzielony na 3 czêœci: pierwsza obejmu -
je sztuczne sieci neuronowe, druga — algorytmy ewolucyjne,
a trzecia — wnioskowanie rozmyte i programowanie w jêzyku
Pro log. Opis ka¿dego æwiczenia zawiera wprowadzenie teore -
tycz ne, przedstawienie g³ównych opcji stosowanych progra mów
oraz wykaz czynnoœci do wykonania.

Zdzis³aw Celiñski
MATERIA£OZNAWSTWO ELEKTROTECHNICZNE
W podrêczniku objaœniono zjawiska fizyczne zachodz¹ce w ma -
teria³ach u¿ywanych w elektrotechnice i opisano ich w³aœciwo -
œci. Po³o¿ono przy tym nacisk na fizykalne podstawy zjawisk,
wy chodz¹c z za³o¿enia, ¿e studiuj¹cy musi zrozumieæ te zja wi -
ska i poznaæ ich istotê. Kolejne rozdzia³y poœwiêcono materia -
³om przewodz¹cym, pó³przewodnikowym, dielektrycznym oraz
mag netycznym, podaj¹c równie¿ informacje dotycz¹ce no wych
osi¹gniêæ nauki i techniki.

Podrêcznik jest wzorowany na niektórych amerykañskich pra -
 cach dydaktycznych. Wprowadzono do niego nie kon wen cjo  nal -
n¹ numeracjê i uk³ad poszczególnych tematów. Jest to nie   zbêd -
 na pomoc dla studentów wydzia³ów elektrycznych. Mo ¿e byæ te¿
przy datny in¿ynierom i technikom elektrykom.

Jacek Czajewski
PODSTAWY METROLOGII ELEKTRYCZNEJ
W ksi¹¿ce przedstawiono podstawowe zagadnienia metrologii,
w tym zasady konstrukcji i dzia³ania oraz w³aœciwoœci eksplo -
a ta   cyjno-metrologiczne elektrycznych i elektronicznych przy rz¹   -
dów pomiarowych. Omówiono metody, uk³ady oraz urz¹dzenia
s³u¿¹ce do pomiarów wielkoœci elektrycznych i magnetycz nych.
Podano równie¿ liczne przyk³ady obliczeniowe, które pomaga j¹
zrozumieæ teoriê oraz stanowi¹ ilustracjê wystêpuj¹cych w tek -
œcie wartoœci parametrów pomiarowych, omawianych metod
i apa  ratury.

Leszek S. Czarnecki
MOCE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH Z NIE-
SINUSOIDALNYMI PRZEBIEGAMI PR¥DÓW I NAPIÊÆ
Przedmiotem monografii jest jedno z najbardziej kontrowersyj -
nych, a jednoczeœnie klasycznych i podstawowych zagadnieñ
elektrotechniki — w³aœciwoœci energetyczne obwodów elek trycz -
nych z niesinusoidalnymi, lecz okresowymi przebiegami pr¹ dów
i napiêæ, ich interpretacja, sposoby identyfikacji tych w³aœciwo -
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œci oraz ich opis matematyczny, a tak¿e metody modyfikacji tych
w³aœciwoœci w celu poprawy efektywnoœci przep³ywu energii.

Dariusz Czy¿ewski
S³awomir Zalewski

LABORATORIUM FOTOMETRII I KOLORYMETRII
Skrypt z zakresu techniki œwietlnej dla studentów wydzia³ów elek -
trycznych. Przedstawiono podstawowe æwiczenia laboratoryj ne,
niezbêdne do zapoznania siê ze Ÿród³ami œwiat³a, uk³adami ich
zasilania i pomiarami wielkoœci elektromagnetycznych pro mie -
nio wania optycznego (strumienia œwietlnego, natê¿enia oœwiet -
le nia, luminancji, rozk³adu widmowego itd.).

Zygmunt Filipowicz
ZADANIA Z TEORII OBWODÓW

Skrypt zawiera 111 zadañ dotycz¹cych: liniowych i nielinio wych
obwodów elektrycznych w stanie ustalonym, obwodów trójfa -
zo wych, obwodów o wymuszeniu okresowym niesinusoidalnym
oraz obwodów w stanie nieustalonym i transmitancji operato ro -
wych. Zadania uszeregowane s¹ od naj³atwiejszych do naj trud -
niejszych. Do wszystkich podane s¹ szczegó³owe rozwi¹zania.
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydzia³u Elektrycz ne -
go Politechniki Warszawskiej, ale mo¿e byæ wykorzystany na
in nych uczelniach technicznych.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Zdobys³awa Flisowskiego

LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIÊÆ
Niniejszy skrypt zawiera zestaw æwiczeñ laboratoryjnych z za -
kre  su techniki wysokich napiêæ. Pierwsze szeœæ æwiczeñ dotyczy
wy³adowañ elektrycznych wytrzyma³oœci podstawowych uk³a -
 dów izolacyjnych, poddawanych dzia³aniu napiêæ sta³ych, uda-
   ro wych i przemiennych. Siedem innych æwiczeñ ukierunkowano
na za gadnienia przejœciowe w urz¹dzeniach wysokonapiêcio -
wych, a w tym na nowoczesne ujêcie procesów falowych. Po -
zo sta³e æwi czenia poœwiêcono problematyce urz¹dzeñ pro bier-
czych i me todyce pomiarów wysokonapiêciowych.

Piotr Helt
Miros³aw Parol

Pawe³ Piotrowski
METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W ELEKTROENEGETYCE
Wydanie 1, 2012,
370 s., format B5, 
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ISBN 978-83-7207-979-4

W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne
z zakresu sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, algo -
rytmy ewolucyjne, systemy ekspertowe i teorię zbiorów rozmy-
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tych) wraz z przykładami praktycznych zastosowań w elektro-
energetyce.

Praca jest przeznaczona dla studentów i doktorantów uczelni
technicznych, jak i pracowników z branży energetycznej, zain -
te resowanych możliwościami zastosowań elementów sztucznej
inteligencji w elektroenergetyce.

Tadeusz Kaczorek
DODATNIE UK£ADY JEDNO- I DWUWYMIAROWE
Monografia zawiera oryginalne wyniki badañ autora, dotycz¹ce
g³ównie teorii uk³adów dodatnich dwuwymiarowych. Ksi¹¿ka jest
przeznaczona dla studentów wy¿szych lat i doktorantów spec -
ja lizuj¹cych siê w zagadnieniach automatyki i robotyki. Mo¿e za -
interesowaæ in¿ynierów i pracowników naukowych z dziedziny
teorii sterowania i systemów.

Grzegorz Kamiñski
SILNIKI ELEKTRYCZNE O RUCHU Z£O¯ONYM
W publikacji omówiono ideê maszyny elektrycznej o ruchu z³o -
¿onym, struktury geometryczne, rozwi¹zania konstrukcyjne i me -
tody badañ silników o ruchu z³o¿onym, elementy analizy teo-
retycznej, model reluktancyjno-impedancyjny silnika o ruchu
z³o¿onym z wirnikiem kulistym, uk³ady sterowania i maszyny
elek tryczne z wirnikiem swobodnym.

Grzegorz Kamiñski
SILNIKI ELEKTRYCZNE Z TOCZ¥CYMI SIÊ WIRNIKAMI
W monografii przedstawiono nowe rodzaje maszyn elektrycz -
nych z tocz¹cymi siê wirnikami. Problematyka obejmuje rys
his toryczny konstrukcji tych silników, a tak¿e budowê i zasadê
dzia ³ania silników prze³¹czalnych z tocz¹cymi siê wirnikami: cy -
lindrycznym, niecylindrycznym, kulistym, dyskowym i planetar -
nym oraz struktury mieszane. Dla tego typu maszyn sfor mu ³o -
wano model matematyczny, przedstawiono uk³ady sterowania
i metody analizy zjawisk fizycznych. Ponadto pokazano kon struk -
cje modelowe, zamieszczono wyniki badañ laboratoryjnych, wy -
niki obliczeñ dla modeli numerycznych i kompleksowych oraz
omówiono sposoby odbioru napêdu z wirników usytuowanych
mi moœrodowo wzglêdem wzbudników.

Grzegorz Kamiñski
Janusz Kosk
W³odzimierz Przyborowski
LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Oprócz pomiarów techniczno-in¿ynierskich, podczas których
okreœ lane s¹ charakterystyki, parametry eksploatacyjne, ener -
ge tyczne, konstrukcyjne i fizyczne oraz parametry jakoœci i stanu
maszyn elektrycznych, program badañ powinien obejmowaæ
po   miary poznawcze. W skrypcie przedstawiono zwi¹zek wy zna-
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 czonych charakterystyk, parametrów i wielkoœci fizycznych z pos-
 tulowanymi stanami pracy maszyn, przyjêtymi metodami, uk³ada-
mi i technikami pomiarowymi.

Marian P. KaŸmierkowski
Jerzy T. Matysik

WPROWADZENIE
DO ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI

Ksi¹¿ka zawiera informacje dotycz¹ce budowy, dzia³ania i opi -
su matematycznego elementów elektroniki sygna³owej i ener go -
elektroniki z uwzglêdnieniem zjawisk fizycznych zachodz¹cych
w materia³ach pó³przewodnikowych. Uk³ady wzmacniaj¹ce
opi sa no pod k¹tem analizy sta³opr¹dowej i zmiennopr¹dowej
w opar ciu o elementy teorii sprzê¿enia zwrotnego. Podano tak -
¿e zasady techniki analogowej i cyfrowej, a tak¿e wstêp do
mi kroprocesorów. W osobnych rozdzia³ach przedstawiono za-
gadnienia modulacji i demodulacji oraz uk³ady generacji prze-
biegów sinusoidalnych i prostok¹tnych. Wa¿n¹ i nowoczesn¹
czêœæ materia³u stanowi¹ uk³ady energoelektroniczne.

Ksi¹¿ka zawiera wiele przyk³adów liczbowych ilustruj¹cych
omawiany materia³. Adresatami s¹ studenci wydzia³ów elek trycz -
nych z kierunków Elektronika i Automatyka i Robotyka, wy dzia -
³ów mechanicznych interesuj¹cy siê zagadnieniami elektroniki
i energoelektroniki oraz s³uchacze innych kierunków w ramach
prac dyplomowych zwi¹zanych z robotyk¹ i sterowaniem.

Bohdan Koch
Jan Maksymiuk

£UKOODPORNOŒÆ ROZDZIELNIC
OS£ONIÊTYCH I SYMULACJA ZWARÆ £UKOWYCH

W pracy przedstawiono wyniki badañ i analiz zjawiska oraz cha -
rakterystyk ³uku awaryjnego œredniowysokiego i niskiego na -
piê cia w urz¹dzeniach os³oniêtych. W szczególnoœci omówiono
napiêcie ³uku, równie¿ w zale¿noœci od pr¹du ³uku, bilans ener -
ge tycz ny ³u ku awa ryj ne go, ero zjê elek trod, przy ro sty ci œnieñ we -
 wn¹trz os³on, pro  duk ty ubocz ne ³u ku awa ryj ne go oraz za ga dnie-
 nia ochro ny przed je go skut ka mi.

Włodzimierz Koczara
WPROWADZENIE DO NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Wydanie 1, 2012,
158 s., format B5, 

cena 31,00 zł,
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Skrypt zawiera materiał podstawowy dla przedmiotu „napęd
elek  tryczny”. Treść jest dedykowana osobom, które po raz pier -
wszy stykają się z techniką napędu elektrycznego. Zagadnie nia
podstawowe, zawarte w pierwszych rozdziałach, dotyczą defi -
ni cji, charakterystyk maszyn roboczych i źródeł zasilania. Nas -
tęp nie opisane zostały napędy zbudowane przy wykorzystaniu
najczęściej stosowanych maszyn elektrycznych, w szczególno -
ści komutatorowych maszyn prądu stałego, indukcyjnych klat ko -
wych i pierścieniowych oraz bezszczotkowych maszyn z mag ne-
sami trwałymi. Podano również krótką charakterystykę budowy
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układu napędowego. Przykłady praktycznych rozwiązań na pę -
dów z akcentem wpływu napędu na rozwój techniki zamykają
pracę.

Ryszard Kowalik
Cezary Pawlicki
PODSTAWY TELETECHNIKI DLA ELEKTRYKÓW
Teletechnika jest dziedzin¹, która w ostatnich latach wesz³a do
prawie wszystkich dziedzin gospodarki, a tak¿e ¿ycia codzien -
ne go. W elektroenergetyce jej znaczenie jest ogromne i wci¹¿
siê powiêksza. Oprócz zwyk³ych celów komunikowania siê per -
sonelu, s³u¿y do monitorowania odleg³ych obiektów, prze sy ³a nia
informacji o zak³óceniach, zdalnego sterowania i wszystkich in -
nych dzia³añ towarzysz¹cych bezpiecznemu prowadzeniu sys -
te mu elektroenergetycznego. Niniejsze opracowanie jest pod -
rêczni kiem z tej dziedziny, który zaspokaja popyt na materia³
szkoleniowy bêd¹cy przedmiotem wyk³adów prowadzonych na
wielu uczelniach kszta³c¹cych in¿ynierów elektryków.

Rafał Krupiński
MODELOWANIE 3D
DLA POTRZEB ILUMINACJI OBIEKTÓW
Wydanie 1, 2011,
132 s., format B5, 
cena 22,00 zł,
ISBN 978-83-7207-961-9

Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu
Niniejsze opracowanie może służyć jako podstawowa in struk -

cja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i — przy -
puszczalnie — tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio.
Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich
i magisterskich specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elek -
trycznym Politechniki Warszawskiej. Może być również wy ko -
rzy stany na innych wydziałach. Przykładem może być Wydział
Architektury PW oraz Akademia Sztuk Pięknych. 

Wiadomości zawarte w opracowaniu mogą również po słu -
żyć wielu firmom oświetleniowym, które w swojej ofercie mają
tworzenie wizualizacji komputerowej oświetlenia.

Stanis³aw Kulas
PODSTAWY KONSTRUKCJI
ELEKTROMECHANICZNYCH
Wydanie 1, 2012,
126 s., format B5, 
cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-976-3

W skrypcie przedstawiono, w formie uporządkowanej, naj waż -
niejsze problemy występujące podczas opracowywania i anali -
zy konstrukcji elektromechanicznych urządzeń elektrycznych,
stanowiące istotne i złożone elektromechaniczne układy infra -
struk tury elektroenergetyki. W szczególności rozpatrzono za gad -
nienia dotyczące: specyfiki konstrukcji elektromechanicznych na
tle procesu projektowo-konstrukcyjnego, ogólnych zasad analizy,
kształtowania i obliczania elementów konstrukcji elektromecha -
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nicz nych, połączeń nierozłącznych i rozłącznych z uwzględ nie -
niem przepływu prądu, elementów podatnych, przekładni mecha-
nicznych. Przedstawiono również analizę ruchu i sił w układach
stykowych wybranych elementów i podzespołów konstrukcyj nych.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów wydziałów elek trycz -
nych oraz wybranych wydziałów niemechanicznych uczelni tech -
nicznych do przedmiotu „podstawy konstrukcji elektromechanicz-
nych”. Mogą z niego także korzystać inżynierowie zajmujący się
analizą, projektowaniem, konstruowaniem i badaniem elektro me -
chanicznych urządzeń elektrycznych.

Stanis³aw Kulas
TORY PR¥DOWE I UK£ADY ZESTYKOWE

Przedmiotem monografii s¹ wybrane zjawiska fizyczne wystê pu -
j¹ce w torach wielkopr¹dowych i zestykach elektrycznych w wa -
 runkach przewodzenia pr¹du roboczego oraz w stanach zwar-
ciowych w systemach elektrycznych niskiego i wysokiego napiê-
cia. Autor podj¹³ siê zadania usystematyzowania tych zjawisk
w celu u³atwienia projektowania i konstruowania wymienionych
uk³a dów z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego.

Monografia jest przeznaczona dla studentów i in¿ynierów zaj -
muj¹cych siê eksploatacj¹, badaniami oraz projektowaniem torów
pr¹dowych.

Jan Machowski
REGULACJA I STABILNOŒÆ

SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Zagadnienia dotycz¹ce regulacji i stabilnoœci systemów elek -
tro energetycznych s¹ ze sob¹ mocno powi¹zane. Trudno mó -
wiæ o stabilnoœci z pominiêciem regulacji lub mówiæ o regulacji
w oder waniu od stabilnoœci. W skrypcie, w przystêpny spo sób,
omówiono nowoczesne urz¹dzenia s³u¿¹ce do regulacji na piêæ
i czêstotliwoœci oraz przep³ywów mocy w systemie elektroener -
ge tycznym. Omówiono wp³yw tych urz¹dzeñ na stabilnoœæ i dy -
namikê pracy systemu. G³ówny nacisk po³o¿ono na omówienie
zjawisk fizycznych istotnych dla zrozumienia stanów przejœcio -
wych zachodz¹cych w systemie elektroenergetycznym pod wp³y -
wem dzia³ania zak³óceñ i wywo³ywanych przez nie procesów
regulacyjnych. Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów kie -
runku Elektrotechnika specjalnoœci elektroenergetyka. Mo¿e byæ
tak¿e pomocny osobom po studiach, które chc¹ poszerzyæ lub
uporz¹dkowaæ wiedzê w zakresie zawartych w nim treœci.

Jerzy Marzecki
ELEKTROENERGETYCZNE SIECI MIEJSKIE.

ZAGADNIENIA WYBRANE
W monografii przedstawiono nowoczesne metody analizy i ba -
da nia rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych w warun -
kach tworz¹cego siê rynku energii elektrycznej w kraju. Omó wio-
no podstawy metodyczne rozwoju miejskich sieci elektro ener -
ge tycznych w warunkach rynku energii elektrycznej i elementy
mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. Przedstawiono
sze roko problematykê prognozowania obci¹¿eñ elektroenerge -
tycz nych, zalecaj¹c metody do praktycznego stosowania. Po da -
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no metody analiz technicznych i ekonomicznych oraz metody
badania rozwoju istniej¹cych i nowo budowanych stacji trans for -
matorowo-rozdzielczych 110 kV/SN na terenie miast. Omó wio no
problematykê niezawodnoœci sieci miejskich i sposoby po pra -
wy niezawodnoœci dostaw energii elektrycznej do odbiorców
miej skich. W koñcowej czêœci pracy omówiono stan istniej¹cy
i tendencje rozwojowe dotycz¹ce elektroenergetyki warszawskiej.

Janusz W. Mazur
Krzysztof Polakowski
GRAFICZNY I KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI
Wydanie 1, 2012,
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Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których
omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na pła szczy -
źnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię
zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych. Przed -
sta wiono niezbędne narzędzia komputerowe służące do two rze -
nia rysunków płaskich i przestrzennych, ich zapisu, edycji ry sun-
ków i modyfikacji. Podano opis graficznego programu do zapisu
układów elektrycznych i elektroenergetycznych. Ostatni blok sta -
 nowią zadania kontrolne. Do podręcznika dołączono dwie pły ty
z programami AutoCAD i WSCAD.

Jerzy Mazurek
Hanna Vogt
Witold ¯ydanowicz
PODSTAWY AUTOMATYKI
W skrypcie omówiono metody opisu w³aœciwoœci dynamicz nych
liniowych uk³adów ci¹g³ych, podstawowe cz³ony dynamiczne,
sche maty blokowe i stabilnoœæ liniowych uk³adów regulacji au -
to matycznej, jakoœæ i korekcjê liniowych uk³adów regulacji, linio -
 we uk³ady impulsowe oraz uk³ady nieliniowe automatycznej
re gu la  cji. Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów nie -
sta cjo narnych.

Andrzej Michalski
POMIARY PRZEP£YWU WODY
W KANA£ACH OTWARTYCH
Przedstawiona monografia nosi znamiona przewodnika po spe -
cy ficznej dziedzinie, jak¹ s¹ pomiary przep³ywu w kana³ach
otwar  tych. Idea opracowania sprowadza siê do pokazania za -
sa  dy pracy, g³ównych problemów pomiarowych i zakresu sto so -
 walnoœci ka¿dej z tych metod. Autor dokonuje umownego po dzia-
³u na tzw. metody klasyczne i wspó³czesne. Podzia³ ten wi¹ ¿e
siê przede wszystkim z perspektywami dalszego rozwoju oma -
wia nych metod, a nie z kwesti¹ ich aktualnego wykorzystania.

Wœród metod klasycznych autor omawia w formie bardzo
skró conej metody: prêdkoœæ–powierzchnia, spadek–po wierzch -
nia, rozcieñczania wskaŸnika oraz hydrauliczne. Rozbudowany
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opis metod wspó³czesnych (ultradŸwiêkowa, optyczna i elek tro -
magnetyczna) zawiera poza wykorzystywanymi technikami, pers -
pektywy dalszego rozwoju.

Stefan Niestêpski
Miros³aw Parol

Janusz Pasternakiewicz
Tadeusz Wiœniewski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
BUDOWA, PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA
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W skrypcie przedstawiono niezbędne wiadomości potrzebne do
wykonania przez studentów projektów instalacji elektroener ge -
tycz nych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także
montaż i eksploatację. W rozdziale Nowoczesne instalacje elek -
troenergetyczne typu instabus EIB przedstawiono podstawową
wie dzę na temat budowy, zasad funkcjonowania oraz zasadni -
czych procedur projektowych tych instalacji.

Stanis³aw Osowski
MODELOWANIE I SYMULACJA UK£ADÓW

I PROCESÓW DYNAMICZNYCH
Podrêcznik dotyczy modelowania i symulacji uk³adów i proce -
sów dynamicznych przy wykorzystaniu programu Simulink. Na
jego treœæ sk³adaj¹ siê trzy podstawowe czêœci: budowa modeli
dynamicznych uk³adów przy wykorzystaniu opisu równaniami
ró¿ niczkowymi zwyczajnymi, algorytmy numeryczne rozwi¹zania
rów nañ ró¿niczkowych oraz modelowanie adaptacyjne procesów.

Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana przyk³adami numerycznymi
do  tycz¹cymi zarówno obwodów elektrycznych, elektrome cha nicz -
 nych, jak i ró¿nego rodzaju procesów nieelektrycznych. Przed  sta-
wione wyniki, uzyskane za pomoc¹ programu Simu link, u³atwiaj¹
zrozumienie i przyswojenie nie³atwej wiedzy modelo wa  nia pro -
ce sów dynamicznych. Po ka¿dym rozdziale zamiesz czo no zada -
nia i problemy do samodzielnego rozwi¹zania. Os tat ni roz  dzia³
zawiera propozycjê badañ symulacyjnych i opis szcze gó³owy
æwiczeñ dotycz¹cych uk³adów przedstawionych w treœci pod -
rêcz nika. Oddzielny rozdzia³ pracy poœwiêcono progra mo wi Si-
mulink, w którym przedstawiono jego podstawowe bloki oraz
zagadnienia zwi¹zane z jego u¿ytkowaniem.

Podrêcznik stanowi ogólne ujêcie tematyki modelowania pro -
cesów dynamicznych. Mo¿e znaleŸæ zastosowanie w nauczaniu
modelowania matematycznego dowolnych systemów dyna micz -
nych nie tylko na uczelniach technicznych, lecz tak¿e na innych
uczelniach, np. szko³y ekonomiczne, uniwersytety.

Stanis³aw Osowski
SIECI NEURONOWE

DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
W podrêczniku przedstawiono podstawowe rodzaje sieci neu -
ro nowych do przetwarzania informacji. Omówiono algorytmy
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ucze nia oraz odtwarzania takich sieci neuronowych, jak: per -
cep tron wielowarstwowy, sieæ kaskadowej korelacji, sieæ radial -
na, sieci rekurencyjne, sieæ Kohonena,  sieci typu SVM i inne.
W pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych ró¿ nych
rodzajów sieci w zastosowaniach do przetwarzania informacji.

Stanis³aw Osowski
Andrzej Cichocki
Krzysztof Siwek
MATLAB W ZASTOSOWANIU DO OBLICZEÑ
OBWODOWYCH I PRZETWARZANIA SYGNA£ÓW
Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie
³¹ cz¹ce w sobie funkcje podrêcznika programowania i u¿yt -
ko wania systemu MATLAB/SIMULINK wraz ze szczegó³owym
przed stawieniem metod i algorytmów numerycznych. Podrêcz -
nik przedstawia szerokie spektrum zastosowañ programu MAT -
LAB w obliczeniach obwodów elektrycznych i elektronicznych
oraz w przetwarzaniu sygna³ów.

W warstwie aplikacyjnej podrêcznik koncentruje siê na piêciu
podstawowych grupach zagadnieñ: metodach numerycznych
al gebry liniowej, obliczaniu obwodów elektrycznych w stanach
usta lonych i nieustalonych, przetwarzaniu sygna³ów dyskretnych,
metodach optymalizacyjnych w zastosowaniu do analizy i pro -
jek towania obwodów liniowych i nieliniowych oraz algorytmach
obli czeniowych sztucznych sieci neuronowych. Przedstawiono
w szczególnoœci programy u¿ytkowe opracowane na bazie MAT-
LAB-a s³u¿¹ce do uczenia i testowania sieci perceptronowych
MLP, sieci radialnych RBF oraz sieci typu Support Vector Ma -
chi ne (SVM). Ostatni rozdzia³ omawia pakiet programów ICALAB
zawieraj¹cy zbiór programów do œlepej separacji i dekonwo lu -
cji sygna³ów. Pakiet ten nale¿y do najczêœciej u¿ywanych na
œwie cie programów w tej dziedzinie. Wszystkie te programy s¹
za³¹czone do ksi¹¿ki na p³ycie CD.

Stanis³aw Osowski
Krzysztof Siwek
Micha³ Œmia³ek
TEORIA OBWODÓW
Jest to pierwszy na rynku podrêcznik multimedialny z teorii
ob wodów. Obejmuje podstawowe pojêcia i opisuje techniki zwi¹ -
 za  ne z analiz¹ obwodów liniowych w stanie ustalonym i nie  us ta-
lonym, w tym metody analizy z³o¿onych obwodów elektrycz nych
jedno- i trójfazowych, analizê stanów nieustalonych metodami
rów nañ ró¿niczkowych i metod¹ operatorow¹ Laplace’a, za gad -
nienia charakterystyk czêstotliwoœciowych, czwórniki, filtry i uk³a -
 dy ze wzmacniaczami operacyjnymi. Podrêcznik jest bogato
ilus trowany przyk³adami liczbowymi dotycz¹cymi analizy ró¿ nych
obwodów. Po ka¿dym rozdziale zamieszczone s¹ zadania z pe³ -
 nymi rozwi¹zaniami. Dodatkowo ksi¹¿ka zosta³a uzupe³niona
o zbiór zadañ z odpowiedziami liczbowymi do samodzielnego
roz wi¹zania przez studenta. Do podrêcznika do³¹czona jest
p³y ta CD, na której oprócz treœci ksi¹¿kowej zamieszczone s¹
liczne animacje oraz dwa programy interakcyjne umo¿liwiaj¹ce
sa mo dzielne rozwi¹zywanie wybranych problemów analizy ob-
wodów. Podrêcznik mo¿e stanowiæ podstawow¹ pomoc przy
prze pro wa dzaniu zajêæ z teorii obwodów na wydzia³ach elek-
trycznych i elek tronicznych politechnik.

Wydanie 1, 2006,
414 s. + CD, format B5, 

cena 42,00 zł,
ISBN 83-7207-557-3

Wydanie 1, 2006,
402 s. + CD, format B5, 

cena 42,00 zł,
ISBN 83-7207-577-8



www.wydawnictwopw.pl
56

E L E K T R O T E C H N I K A

E L E K T RY C Z N O Ś Ć
I  E L E K T R O N I K A

Stanis³aw Osowski
WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII OBWODÓW
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Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszego se mes -
tru studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika. Omó -
wiono w nim najważniejsze problemy związane z teorią i za sto-
sowaniem grafów przepływowych, analizą i projektowaniem filtrów
analogowych, syntezą obwodów pasywnych, wrażliwością ob -
wo dów i układów elektrycznych, obwodami i układami czasu
dys kretnego, obwodami nieliniowymi w szerokim ujęciu (za rów -
no analizy, jak i syntezy) oraz linią długą. Są to zagadnienia nie -
poruszane na wykładach z teorii obwodów prowadzonych na
pierwszym stopniu kształcenia, a przy tym znacznie rozsze rza -
jące wiedzę studenta w zakresie teorii obwodów i jej zastosowań.

Przekazując treści wykładu, autor starał się przedstawić je
w formie jak najbardziej przystępnej, ukierunkowanej i aplika -
cyj  nej. Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami obli -
cze  nio wymi ułatwiającymi przyswojenie sobie rozległej wiedzy
z tej dziedziny.

Józef Paska
EKONOMIKA W ELEKTROENERGETYCE

W monografii omówiono aktualne zagadnienia dotycz¹ce eko -
no miki w elektroenergetyce. Przedstawiono charakterystykê
elek troenergetyki polskiej i œwiatowej, zagadnienia zmiennoœci
i pokrywania zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹,
ob liczenia ekonomiczne w elektroenergetyce i ocenê ekono micz -
no-finansow¹ przedsiêwziêæ racjonalizuj¹cych zu¿ycie energii,
koszty wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji energii elektrycz -
nej, rozliczenia miêdzy wytwórcami, spó³kami przesy³owymi, dys -
trybucyjnymi i odbiorcami finalnymi, optymalne gospodarczo pa-
rametry urz¹dzeñ i uk³adów elektroenergetycznych.

Ksi¹¿ka mo¿e byæ przydatna zarówno studentom wydzia³ów
elektrycznych politechnik, jak równie¿ szerokiemu gronu pra -
cow ników elektroenergetyki.

Józef Paska
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podrêcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu wytwa -
rza nia energii elektrycznej, rozumianego jako proces, w którym
ener gia pierwotna zawarta w surowcach energetycznych lub
prze jawiaj¹ca siê bezpoœrednio w postaci si³ przyrody jest prze -
twarzana do postaci finalnej energii elektrycznej, której noœ ni -
kiem jest pr¹d elektryczny.

Omówiono elektrownie cieplne konwencjonalne i j¹drowe,
elektrociep³ownie, elektrownie wodne, elektrownie z turbinami
ga zowymi i silnikami spalinowymi, a tak¿e nowe tendencje w wy -
 twarzaniu energii elektrycznej oraz wybrane zagadnienia doty -
cz¹ce elektrowni w systemie elektroenergetycznym.
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Józef Paska
WYTWARZANIE ROZPROSZONE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEP£A
Ksi¹¿ka dotyczy zagadnieñ szeroko pojêtego wytwarzania roz -
pro szonego energii elektrycznej i ciep³a. Przedstawiono przy -
czy ny rozwoju wytwarzania rozproszonego, podstawowe defi ni-
cje i klasyfikacjê oraz aktualny i prognozowany stan energetyki
rozproszonej. Omówiono technologie stosowane w Ÿród³ach roz -
proszonych: wykorzystanie silników t³okowych, turbin i mikro tur -
bin gazowych oraz silników Stirlinga; ma³e elektrownie wodne;
elek trownie wiatrowe; elektrownie s³oneczne (heliotermiczne i foto -
woltaiczne); wykorzystanie biomasy i energii geotermicznej oraz
ogniwa paliwowe.

Ksi¹¿ka mo¿e byæ wykorzystywana na wielu polskich uczel -
niach technicznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wroc -
³awska, Politechnika Œl¹ska, Politechnika Poznañska, AGH i inne).

Andrzej Pawlêga
RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE.
MATERIAŁY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu
W opracowaniu przedstawiono w zwiêz³ej i usystematy -

zo wa nej formie zagadnienia ekonomiczno-finansowe, charakte -
rys tyczne dla wspó³czesnej dzia³alnoœci przedsiêbiorstw ener -
getycznych w sektorze elektroenergetycznym oraz w zakresie
zaopatrzenia odbiorców w energiê elektryczn¹.

Preskrypt jest przeznaczony do nauczania rachunku eko -
no miczno-finansowego na studiach in¿ynierskich o specjalnoœci
Elektroenergetyka na kierunku Elektronika. Mo¿e te¿ zacie ka wiæ
osoby interesuj¹ce siê technikami analizy ekonomiczno-finan so -
wej stosowanymi w elektroenergetyce.

Pawe³ J. Piotrowski
ASPEKTY ELEKTRYCZNE SIECI KOMPUTEROWYCH
Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu

Celem skryptu jest przybli¿enie tematyki sieci kompute ro -
wych od strony elektrycznej. Zawarto w nim charakterystykê me -
diów transmisji danych (w tym ograniczanie przepiêæ w liniach
transmisji danych), omówiono systemy okablowania struktu -
ralne go i elementy projektowania zasilania elektrycznego sieci
komputerowych, a tak¿e aspekty stanowi¹ce o ich bezpie czeñ -
stwie (tzw. gwarantowane zasilanie). Przedstawiono opis tech no -
logii PLC w wersji HomePlug (sieæ komputerowa przy wykorzy-
staniu przewodów sieci elektrycznej) oraz technologii Power over
Ethernet (zasilanie urz¹dzeñ w sieci komputerowej przy wyko -
rzy staniu przewodów UTP/STP). Scharakteryzowano równie¿ sys -
temy AMR, s³u¿¹ce do automatycznego odczytu zu¿ycia energii
elektrycznej.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów maj¹cych na stu -
diach przedmiot „sieci komputerowe” lub przedmioty pokrewne.
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Piotr Pracki
PROJEKTOWANIE OŒWIETLENIA WNÊTRZ

Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu
Skrypt stanowi wprowadzenie w problematykê projektowania

oœwietlenia wnêtrz. Omówiono w nim: proces projektowania
oœwiet lenia, kryteria projektowania, strategie oœwietleniowe, obli -
czenia oœwietlenia i komputerowe wspomaganie projektowania
oœwietlenia.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów specjalnoœci
Technika œwietlna oraz osób zainteresowanych zagadnieniem
oœwietlenia wnêtrz w budynkach.

Henryk Rawa
PODSTAWY ELEKTROMAGNETYZMU

Wydanie 3, 2011,
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Podrêcznik zawiera omówienie zagadnieñ pola elektromagne -
tycz nego, a przede wszystkim opis fizycznych zjawisk elektro -
mag netycznych i sformu³owanie modeli matematycznych tych
zjawisk. Struktura i zakres tematyczny pracy sprawiaj¹, ¿e sta -
no wi ona bardzo potrzebne uzupe³nienie innych podrêczników
o tematykê polaryzacji, elektryzacji, magnetyzacji, dyspersji czês -
totliwoœciowej i mechanizmów ³adowania siê obiektów tech nicz -
nych. Autorowi uda³o siê bardzo trafnie po³¹czyæ rozwa¿ania fi -
zyczne z matematycznymi.

Jerzy Sidorowicz
Józef £astowiecki

Andrzej Ruda
Krzysztof Duszczyk

Zbigniew Szulc
ELEMENTY I PODZESPO£Y UK£ADÓW NAPÊDOWYCH.

WYBÓR ÆWICZEÑ LABORATORYJNYCH
Skrypt zawiera materia³ dotycz¹cy siedmiu æwiczeñ laborato ryj -
nych, obejmuj¹cych m.in. elementy pomiarowo-steruj¹ce naj czêœ -
ciej u¿ywane w automatyce przemys³owej — automatyce ruchu.

Jan Sikora
BOUNDARY ELEMENT METHOD

FOR IMPEDANCE AND OPTICAL TOMOGRAPHY
W ksi¹¿ce przedstawiono podstawowe problemy zwi¹zane z me -
tod¹ elementów brzegowych, na które mog¹ siê natkn¹æ wszy -
scy Ci, którzy bêd¹ tworzyæ obrazy w tomografii impedancyjnej
lub dyfuzji optycznej.
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Ryszard Sochocki
MIKROMASZYNY ELEKTRYCZNE
Podrêcznik obejmuje wszystkie typy i rodzaje mikromaszyn elek -
trycznych. Zasady konstrukcji, dzia³ania i w³aœciwoœci mikro ma -
szyn s¹ podane w sposób bardzo przystêpny. Na uwagê za-
 s³uguje opis silników skokowych, odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê
w ró¿norodnych napêdach sterowanych. Materia³ jest prezen to -
wany bez zbêdnych formalizmów matematycznych.

Jan Sroka
NIEPEWNOŒÆ POMIAROWA W BADANIACH EMC.
POMIARY EMISYJNOŒCI RADIOELEKTRYCZNEJ
W pracy zaprezentowano metody pomiarowe emisyjnoœci prze -
wodzonej promieniowanej przez przewody. Praca rozpoczyna
siê prezentacj¹ wybranych zagadnieñ ze statystyki matema -
tycz nej oraz zasad konstruowania bilansu niepewnoœci, po czym
nastêpuje opis stratnoœci i t³umiennoœci czwórników paramet -
ra mi rozproszeniowymi. W dalszej kolejnoœci przedstawione s¹
elementy toru pomiarowego, takie jak miernik zaburzeñ, sprzê -
ga cze do pomiaru emisji przewodzonej, cêgi absorbcyjne anteny
i ich otoczenie oraz same tory pomiarowe. Dla ka¿dego z tych
elementów oraz dla torów pomiarowych przedstawiono analizê
nie pewnoœci. Ponadto podane s¹ przyk³ady liczbowe bilansów
niepewnoœci.

Materia³ prezentowany w pracy jest w du¿ej czêœci wy ni kiem
prac w³asnych autora i wykracza znacznie poza zalecenia pre -
zentowane w normach CISPR. Zaproponowana metoda mo¿e
byæ wykorzystana w praktyce pomiarowej laboratoriów badaw -
czych, przez in¿ynierów-projektantów, pracowników naukowych
i studentów.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Jacka Starzyñskiego
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROMAGNETYZMU
W skrypcie omówiono 9 æwiczeñ laboratoryjnych bêd¹cych ilus -
tracj¹ niektórych zagadnieñ omawianych na wyk³adzie „pod sta -
wy elektromagnetyzmu” na Wydziale Elektrycznym. Opis ka¿de-
go æwiczenia sk³ada siê z wprowadzenia teoretycznego, opisu
badañ i zagadnieñ do opracowania. Æwiczenia maj¹ charakter
badañ laboratoryjnych wspartych symulacjami komputerowymi.

Pawe³ Staszewski
Wojciech Urbañski
ZAGADNIENIA OBLICZENIOWE
W EKSPLOATACJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Podrêcznik przeznaczony jest do wykorzystania w dydaktyce
przed miotu „maszyny elektryczne” i obejmuje zbiór zadañ obli -
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czeniowych z transformatorów, silników indukcyjnych, maszyn
synchronicznych i maszyn pr¹du sta³ego. Osobny rozdzia³ po -
œwiêcono uzwojeniom pr¹du przemiennego. Podrêcznik przez-
naczony jest dla studentów kierunku Elektrotechnika, a tak¿e
kierunków Automatyka, Robotyka, Mechatronika i Energetyka.

Ryszard Strzelecki
Henryk Supronowicz

WSPÓ£CZYNNIK MOCY W SYSTEMACH ZASILANIA
PR¥DU PRZEMIENNEGO I METODY JEGO POPRAWY

Podrêcznik przedstawia negatywne oddzia³ywanie odbiorników
nieliniowych, g³ównie energoelektronicznych, na sieæ elektro ener -
getyczn¹ oraz metody ograniczenia i kompensacji tego od -
dzia ³ywania. Omawia wybrane zagadnienia teorii mocy, metody
iden tyfikacji sk³adowych niepo¿¹danych pr¹dów, symetryzacjê
odbiorników energii elektrycznej, kompensacjê mocy przesu niê -
cia fazowego, filtry aktywne i hybrydowe przekszta³tniki o jed -
nost kowym wspó³czynniku mocy.

Zdzis³aw Trzaska
ANALIZA I PROJEKTOWANIE

OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu

W skrypcie przedstawiono istotne zagadnienia z zakresu
te orii i praktyki projektowania oraz symulacji komputerowej ob -
wo dów elektrycznych. Istotn¹ nowoœci¹ s¹ zagadnienia doty -
cz¹ ce: dok³adnego obliczania obwodów dzia³aj¹cych w stanie
okresowym niesinusoidalnym, problemu Steinera, struktur frak ta -
lowych Sierpiñskiego i Cantona, ci¹gów i obwodów Fibonacci’ego
oraz struktur trójwymiarowych.

Andrzej Wiœniewski
ELEKTRYCZNE RÓD£A ŒWIAT£A

Preskrypt — publikacja na prawach rêkopisu
Ksi¹¿ka zawiera informacje na temat sposobów wytwarzania

œwiat³a, opis konstrukcji elektrycznych Ÿróde³ œwiat³a i przegl¹d
oferty podstawowych typów Ÿróde³ œwiat³a. Mo¿e byæ wyko -
rzys tywana na kierunkach elektrotechnicznych ró¿nych uczelni
tech nicznych.

Stanis³aw Ziemianek
METODY ŒLEDZENIA PRZEP£YWÓW W SIECIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZASTOSOWANIU

DO ANALIZ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
W monografii przedstawiono metody tworzenia prostych w sto -
so waniu, relacji techniczno-ekonomicznych miêdzy g³ównymi
ele mentami systemu elektroenergetycznego. Na gruncie opra -
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co wanej teorii powstaj¹ stosunkowo proste zale¿noœci wi¹¿¹ce
moce Ÿróde³ i odbiorców oraz moce ga³êziowe. Powstaj¹ce do -
meny sieciowe mo¿na wykorzystywaæ w zaawansowanych ana -
lizach stanów pracy systemu oraz do celów alokacji kosztów
sta³ych u¿ytkowania systemu i alokacji strat sieciowych, a tak¿e
do stwarzania wspólnej platformy do rozliczeñ ekonomicznych.

Wojciech ¯agan
PODSTAWY TECHNIKI ŒWIETLNEJ
W pracy zawarte s¹ podstawowe wiadomoœci z zakresu tech -
ni ki œwietlnej. Omówiono podstawy teoretyczne wytwarzania
œwia t³a, reakcjê oka na napromieniowanie, podstawowe pojêcia,
wielkoœci i jednostki, którymi pos³uguje siê technika œwietlna.
Przedstawiono równie¿ aparat obliczeniowy parametrów oœwiet -
lenia, wyjaœniono podstawy pomiarów wielkoœci fotometrycz nych
i omówiono zagadnienia reakcji œwiat³a z materi¹.

W PRZYGOTOWANIU
Wojciech Żagan
KSZTA£TOWANIE ROZSY£U STRUMIENIA
ŚWIETLNEGO PRZEZ OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Praca jest poświęcona projektowaniu i obliczeniom opraw ob li -
czeniowych. Zawiera w znacznej części nowatorskie i orygi nal -
ne spojrzenie na zagadnienie kształtowania bryły foto metrycznej
opraw oświetleniowych przez analizę figur jasnych punktów.
Przed stawiono w niej konstrukcje układów optycznych i opraw
oświetleniowych różnych typów i rodzajów, wyposażonych w naj -
różnorodniejsze źródła światła, służące celom oświetleniowym,
iluminacyjnym i sygnalizacyjnym.
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To masz Adam ski
Jan Ogrodz ki

Katarzyna Opalska
ZBIÓR ZADAŃ Z ALGORYTMÓW KOMPUTEROWYCH

I STRUKTUR DANYCH
Wydanie 1, 2011,
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Al go ryt my kom pu te ro we i struk tu ry da nych to przedmiot pod -
sta  wo wy na le ¿¹ cy wspó³ cze œnie do za sa dni cze go wy kszta³ ce  nia
ka¿ de go in ¿y nie ra in for ma ty ka, elek tro ni ka czy in ¿y nie ra te le ko -
 mu ni ka cji.

Podrêcz nik Al go ryt my kom pu te ro we i struk tu ry da nych jest
krót kim, stan dar do wym, ty po wym dla wszy st kich wy dzia ³ów in -
for  ma tycz nych po li tech nik wy k³a dem z al go ryt mów kom pu   -
 tero wych. Po krót kim wpro wa dze niu w za ga dnie nia zwi¹ za ne
z pro jek to wa niem al go ryt mów oma wia ne s¹ po ko lei: z³o ¿o noœæ
obli cze nio wa, al go ryt my sor to wa nia, al go ryt my wy szu ki wa nia
wzor  ca, al go ryt my gra fo we i s³ow ni ki.

Podrêcz nik prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u Elek -
 tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych i do sto so wa ny jest do obo wi¹  zu -
 j¹ ce go pro gra mu.

Krzy sztof M. Brze ziñ ski
ISTO TA SIE CI ISDN

W Pol sce w 1998 roku zo sta ³a uru cho mio na w pe³ ni cy fro wa
sieæ te le ko mu ni ka cyj na z in te gra cj¹ us³ug — ISDN. Za da niem
ni niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie za ga dnieñ kon cep -
 cyj nych, kon struk cyj nych, tech no lo gicz nych, us³u go wych i u¿yt  -
ko wych sie ci ISDN. W ksi¹¿ ce oma wia siê roz wi¹ za nia sto  so-
 wa ne w kon kret nej kla sie sie ci ISDN — w sie ciach Eu ro-ISDN.

Ja nusz A. Do bro wol ski
TECH NI KA WIEL KICH CZÊ STO TLI WO ŒCI

W podrêcz ni ku przed sta wio no me to dy opi su i ana li zy oraz za -
sa  dy dzia ³a nia pod  sta wo wych ele men tów i uk³a dów sto so wa nych
w urz¹ dze niach i sy ste mach w.cz. Osob ne roz dzia ³y po œwiê co -
 no tech ni ce mo no li tycz nych mi kro fa lo wych uk³a dów sca lo nych
oraz tech ni ce mi kro fa lo wych mi kro e lek tro me cha nicz nych sy ste -
 mów. Pod rêcz nik jest prze zna czo ny przede wszy st kim dla stu-
  den tów uczel ni tech nicz nych, mo ¿e byæ po moc ny dla na u czy-
 cie li aka de mic kich oraz in ¿y nie rów za tru dnio nych w prze my œle
te le ko mu ni ka cyj nym.

Ja nusz A. Do bro wol ski
UK£A DY I SY STE MY WIEL KICH CZÊ STO TLI WO ŒCI.

ZA DA NIA
Przedmio tem roz wa ¿añ s¹ naj bar dziej in ten syw nie roz wi ja ne
w ostat niej de ka dzie uk³a dy i sy ste my elek tro nicz ne, szcze gól -
 nie wa¿ ne w aspek cie co raz szer szych apli ka cji w wie lu dzie  dzi  -
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nach (te le ko mu ni ka cja, me dy cy na, au to ma ty ka). Pra ca za wie ra
po nad 180 za dañ z roz wi¹ za nia mi, które po gru po wa no w dwóch
czê œ ciach. W pierw szej za war to za ga dnie nia do ty cz¹ ce w³a s -
no œci wy bra nych ele men tów i uk³a dów wiel kich czê sto tli wo œci,
w dru giej przed sta wio no pro ble my wy bra nych (g³ów nie ra dio -
ko  mu ni ka cyj nych) sy ste mów wiel kich czê sto tli wo œci. Au tor po -
dej  mu je próbê sze ro kie go ujê cia pro ble mów opi su, ana li zy i pro- 
jek to wa nia — po cz¹w szy od drob nych ele men tów elek tro nicz -
nych, a¿ po wiel kie sy ste my ko mu ni ka cji sa te li tar nej.

Ja cek Du sza
Gra ¿y na Gor tat
An to ni Le œniew ski
POD STA WY MIER NIC TWA
Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u Elek tro ni ki
i Tech  nik In for ma cyj nych do przedmio tu „pod sta wy po mia rów”.
Je go ce lem jest na u cze nie pod staw tech ni ki eks pe ry men tu i za -
 sad funk cjo no wa nia pod sta wo wej apa ra tu ry po mia ro wej oraz
przy go to wa nie do prac w la bo ra to rium.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
An drze ja Fi lip kow skie go
ELE MEN TY I UK£A DY ELEK TRO NICZ NE.
PRO JEKT I LA BO RA TO RIUM
W na u cza niu „Ele men tów i uk³a dów elek tro nicz nych” za sto so -
wa  no me to dy po le ga j¹ ce na ogra ni cze niu wy k³a du na ko rzyœæ
pro  jek tów, la bo ra to riów i sa mo dziel ne go ucze nia siê. W for mie
skryp tu ze sta wio no za ga dnie nia do ty cz¹ ce ana li zy i pro jek to wa -
 nia ele men tów i uk³a dów z za kre su pod  sta wo wych pro ble mów
elek tro ni ki. Skrypt zo sta³ podzie lo ny na 7 roz dzia ³ów, z których
ka¿  dy ma czêœæ wstêp n¹, czêœæ pro jek to w¹ z opi sem pro ble -
mów i pli ków kom pu te ro wych oraz czêœæ la bo ra to ryj n¹ z opi -
sem po mia rów wy ko ny wa nych w la bo ra to rium.

El¿bieta Grzejszczyk
WPROWADZENIE
W VISUAL WEB DEVELOPER EXPRESS 2008
I TECHNOLOGIE ASP.NET 2.0
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Opra co wa nie jest zwiê z³ym prze wo d ni kiem w pro ce sie pro -
jek  to wa nia wspó³ cze snych in te rak tyw nych wi tryn in ter ne to wych.
Jest to w³a œci wie podrêcz nik, ma j¹ cy na ce lu wpro wa dze nie Czy -
 tel ni ka za rów no w te o re tycz ne za ga dnie nia po szcze gól nych na-
  rzê dzi, jak i na u kê ich sto so wa nia. Ma kom ple men tar ny cha  rak-
 ter i obej mu je ta kie za ga dnie nia, jak wy ko rzy sta nie baz da nych
w apli ka cjach WWW z po zio mu in ter fej su UI pi sa ne go w jê zy -
 ku C# w opar ciu o tech no lo giê ASP.NET 2.0 oraz wy ko  rzy stu-
 j¹ ce go ADO.NET do ko mu ni ka cji z ba za mi da nych. Wy mie nio -
ne tech no lo gie pro jek to wa nia i pro gra mo wa nia zo sta ³y opi sa ne
w od  nie sie niu do naj now szej we rsji œro do wi ska VWD-Vi su al Web
De ve lo per w we rsji Express 2008. Pu bli ka cja jest wy ni kiem pro -
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 wa dze nia w Po li tech ni ce War szaw skiej za jêæ do ty cz¹ cych sto  -
so wa nia tech no lo gii ASP.NET w pro ce sie two rze nia apli ka cji in -
terne to wych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Je rze go Hel sztyñ skie go

LA BO RA TO RIUM POD STAW OPTO E LEK TRO NI KI
I MIER NIC TWA OPTO E LEK TRO NICZ NE GO

Æwi cze nia do ty cz¹: pod staw opto e lek tro ni ki, me tro lo gicz nych za -
 sto so wañ opto e lek tro ni ki, me tro lo gii pa ra me trów, œwia t³o wo dów,
czuj ni ków, tech no lo gii ele men tów opto e lek tro nicz nych, so li to ni ki
i in nych.

Andrzej Jakubiak
Dariusz Radomski 

SYGNAŁY I SYSTEMY.
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ
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W skrypcie przedstawiono podstawy opisu i analizy sygnałów
oraz systemów, przetwarzających sygnały zarówno ciągłe jak
i dyskretne w czasie, zdeterminowane oraz losowe. Oprócz kla -
sycznych reprezentacji Fourierowskich omówiono techniki czaso -
wo-częstotliwościowe. Znacząca część skryptu została poświę-
cona metodom modelowania sygnałów i systemów, estymacji
parametrów i algorytmom symulacyjnym. Dodatkowo przedsta -
wio no elementy teorii detekcji sygnałów użytecznych na tle za-
kłóceń. Każdy rozdział zawiera problemy i zadania do samo-
dzielnego rozwiązania.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ka zi mie rza Jê drze jew skie go 

LA BO RA TO RIUM POD STAW PO MIA RÓW
W roz dzia le I po da no ogól n¹ cha rak te ry sty kê „La bo ra to rium pod -
 staw mier nic twa” za wie ra j¹ c¹ cel æwi czeñ w la bo ra to rium, ich
pro gram oraz opis sta no wi ska po mia ro we go. Roz dzia³ II jest
po  œwiê co ny ele men tom pro ce su po mia ro we go. W roz dzia le III
przed  sta wio no in struk cje do ko lej nych æwi czeñ la bo ra to ryj nych.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Andrzeja Karbowskiego

i Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz
PROGRAMOWANIE RÓW NO LE G£E I ROZ PRO SZO NE

Te ma tem ksi¹¿ ki jest wy ko rzy sta nie ma szyn wie lo pro ce so ro wych
oraz sie ci ma szyn (kla strów lub gri dów) do roz wi¹ zy wa nia z³o -
¿o  nych za dañ obli cze nio wych. Pra ca za wie ra trzy za sa dni cze
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w¹t ki do ty cz¹ ce: wstêp nych de fi ni cji i po jêæ, na rzê dzi pro gra -
mi s tycz nych oraz al go ryt mów i me tod obli cze nio wych. Oma -
wia  ne s¹ no we ar chi tek tu ry sprzê to we do re a li za cji obli czeñ
rów no le g³ych i roz pro szo nych, mia ry efek tyw no œci obli czeñ rów -
 no le g ³ych oraz pod sta wo we pa ra dyg ma ty pro gra mo wa nia rów-
 no  le g³e go. Dwa naj d³u¿ sze roz dzia ³y za wie ra j¹ szcze gó³o we opi-
  sy me cha ni z mów i na rzê dzi pro gra mo wa nia wspó³ bie¿ ne go oraz
na rzê dzi s³u ¿¹ cych do re a li za cji zdal nych wy wo ³añ. Pre zen to wa -
 ne s¹ me cha ni zmy i tech ni ki pro gra mo wa nia z wy ko rzy sta niem
na rzê dzi z ró¿ nych klas. Ostat ni roz dzia³ za wie ra opis wy bra -
nych al go ryt mów z dzie dzi ny al ge bry li nio wej i nie li nio wej, wraz
ze spo so ba mi ich de kom po zy cji, rów no le g³ej im ple men ta cji oraz
ana li z¹ po praw no œci. Ksi¹¿ ka jest prze zna czo na dla pra cow ni -
 ków na u ko wych roz wi¹ zu j¹ cych du ¿e za da nia obli cze nio we, pra-
  cow ni ków firm zaj mu j¹ cych siê bu do w¹ z³o ¿o nych sy ste mów
in for ma tycz nych, stu den tów kie run ków in for ma tycz nych po li tech -
 nik, jak i uni wer sy te tów, a tak ¿e osób za in te re so wa nych zdo  by-
 ciem wie dzy w dzie dzi nie me cha ni zmów zrów no le gla nia obli czeñ.

W³o dzi mierz Ka sprzak 
ROZ PO ZNA WA NIE OBRA ZÓW I SY GNA £ÓW MO WY
W podrêcz ni ku omówio no pro ble ma ty kê roz po zna wa nia obiek -
tów w obra zach cy f ro wych i roz po zna wa nia ko mend g³o so wych.
Ma te ria³ zo sta³ podzie lo ny na trzy czê œci Roz po zna wa nie wzor -
ców, Roz po zna wa nie obra zu oraz Roz po zna wa nie sy g na ³ów mo -
 wy. W pierw szej czê œci omó  wio no pod sta wy te o re tycz ne i skon-
 cen tro wa no siê na za ga dnie niu kla sy fi ka cji wzor ców. Dru ga
czêœæ jest po œwiê co na me to dom seg men ta cji obra zu i stra te -
giom roz po zna wa nia 2- i 3-wy mia ro wych obiek  tów. W czê œci
trze  ciej przed sta wio no me to dy de tek cji sy gna ³u mo wy, wy zna -
cza  nia cech dla ra mek sy gna ³u, mo de lo wa nia fo ne tycz ne go mo -
 wy oraz roz po zna wa nia se kwen cji fo ne mów i s³ów. Podrêcz nik
za wie ra licz ne al go ryt my ana li zy i wie le ry sun ków, obra zu j¹ cych
oma wia ne za ga d nie nie, oraz za dañ.

Ry szard Ki siel
Adam Ba je ra
POD STA WY KON STRU O WA NIA
URZ¥ DZEÑ ELEK TRO NICZ NYCH
Skrypt za po zna je czy tel ni ka z za sa da mi orga ni za cji pro ce su wy -
 twa rza nia, z te ma ty k¹ pro jek to wa nia i kon stru o wa nia urz¹ dzeñ
elek tro nicz nych oraz kon struk cj¹ wy bra nych ele men tów elek tro -
 nicz nych. Omó wio no te¿ ró¿ ne tech ni ki mon ta ¿u wspó³ cze snych
urz¹ dzeñ i uk³a dów elek tro nicz nych oraz za ga dnie nia zwi¹ za ne
z wy mia n¹ cie p³a w urz¹ dze niach.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Tomasza Kosi³o
SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE. LABORATORIUM
Skrypt jest prze zna czo ny do la bo ra to rium z sy ste mów ra dio -
ko  mu ni ka cyj nych. Omó wio no w nim pro pa ga cjê fal ra dio wych,

Wydanie 1, 2009,
274 s., format B5, 

cena 30,50 zł,
ISBN 978-83-7207-769-1

Wydanie 2 popr. i rozszerz.,
1999,

204 s., format B5, 
cena 16,00 zł,

ISBN 83-7207-080-6

Wydanie 1, 2010,
128 s., format B5, 

cena 14,00 zł,
ISBN 978-93-7207-851-3
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dzia  ³a nie wy bra nych ra dio wych sy ste mów do stê po wych oraz bu -
 do wê i ba da nie urz¹ dzeñ nadaw czych. Przed sta wio no pod  sta wy
te o re tycz ne i ogól ne, pod sta wo we in for ma cje o wy ko ny wa nych
po mia rach. Za ³o ¿o no, ¿e ze szcze gó³o wy mi in for ma cja mi o urz¹ -
 dze niach po mia ro wych i wy ko ny wa nych ba da niach stu den ci
za  po zna j¹ siê w cza sie za jêæ la bo ra to ryj nych.

Skrypt mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny przez stu den tów in nych
uczel  ni tech nicz nych na kie run kach zwi¹ za nych z ra dio ko mu -
ni  ka cj¹.

Wojciech Kramarek
Piotr Szulewski

LABORATORIUM
PODSTAW AUTOMATYKI I STEROWANIA

Wydanie 1, 2012,
214 s., format B5, 

cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-995-4

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
W skrypcie opisano ćwiczenia laboratoryjne, prowadzone na

Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, w ramach
przedmiotu „podstawy automatyki”. Zawarto w nim informacje
do tyczące sterowania binarnego oraz analogowego, omówiono
pro jektowanie układów różnych typów, a także wyznaczanie cha -
rakterystyk częstotliwościowych.

Urszu la Krê glew ska
Ma ciej £aw ryñ czuk

Piotr Ma ru sak
CON TROL. LA BO RA TO RY EXER CI SES

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Opra co wa nie za wie ra in for ma cje wpro wa dza j¹ ce do æwi czeñ

la bo ra to ryj nych pro wa dzo nych w ra mach przed mio tu Con trol na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych dla stu den tów stu -
 diów an glo jê zycz nych. Za war to w nim do k³ad ny opis piê ciu
æwi  czeñ do ty cz¹ cych: ste ro wa nia bi nar ne go, ste row ni ków PLC,
re gu la cji PID, ser wo me cha ni zmów oraz kon so li ope ra tor skiej
(HMI). Ka¿ de æwi cze nie jest omówio ne w osob nym roz dzia le,
któ ry za  wie ra: in for ma cje wstêp ne na te mat za sto  so wañ urz¹ -
dzeñ i opro gra mo wa nia u¿y wa nych pod czas æwi cze nia, opis sta -
 no wi ska la bo ra to ryj ne go, skróco ne in struk cje u¿yt ko wa nia urz¹ -
dzeñ i opro gra mo wa nia u¿y wa nych pod czas æwi cze nia oraz opis
prze bie gu æwi cze nia.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Urszu li Krê glew skiej

POD STA WY STE RO WA NIA.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

Ma te ria³ za war ty w skryp cie od po wia da pro gra mo wi la bo ra to rium
pro wa dzo ne go w ra mach przedmio tu „pod sta wy ste ro wa nia” dla

Wydanie 1, 2007,
118 s., format B5, 
cena 10,50 zł,
ISBN 978-83-7207-696-0

Wydanie 1, 2003,
126 s., format B5, 
cena 11,00 zł,
ISBN 83-7207-437-2
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stu den tów kie run ku In for ma ty ka na Wy dzia le Ei TI. Ce lem te go
przedmio tu jest wpro wa dze nie s³u cha czy w sze ro k¹ dzie dzi nê
za sto so wa nia tech nik kom pu te ro wych do ste ro wa nia in sta la cja -
 mi i urz¹ dze nia mi prze my s³o wy mi, ko mu nal ny mi i po wszech ne go
u¿yt ku. Przed sta wio ne w skryp cie æwi cze nia za po zna j¹ czy tel ni -
 ka z pod sta wo wy mi pro ble ma mi syn te zy al go ryt mów ste ro  wa  nia,
pro gra mo wa niem tych al go ryt mów w jê zy ku C i w wy spe cja li -
 zo wa nych jê zy kach ste row ni ków prze my s³o wych oraz z wy  ko-
  rzy s ta niem sprzê tu au to ma ty ki wraz z je go opro gra mo wa niem
na rzê dzio wym i apli ka cyj nym.

Je rzy Krup ka
An drzej Miê ki na
Ro man Z. Mo raw ski
Le szek J. Opal ski
WSTÊP DO ME TOD NU ME RYCZ NYCH
DLA STU DEN TÓW ELEK TRO NI KI
I TECH NIK IN FOR MA CYJ NYCH
Podrêcz nik pre zen tu je me to dy kê sy ste ma tycz ne go ba da nia
przy  dat no œci al go ryt mów nu me rycz nych do roz wi¹ zy wa nia za -
dañ in ¿y nier skich oraz wy bra ne al go ryt my nu me rycz ne. Opis
ka¿  dej gru py me tod nu me rycz nych obej mu je uza sa dnie nie
mate  ma tycz ne, ana li zê w³a œci wo œci nu me rycz nych, przy k³a dy
za  sto  so wañ w elek tro ni ce, po mia rach, ra dio e lek tro ni ce i te le -
komu ni ka cji.

Kon cep cja me ry to rycz na podrêcz ni ka odbie ga od tra dy cyj -
ne go ujê cia pro ble ma ty ki me tod nu me rycz nych, pre zen to wa ne -
go w wie lu do stêp nych na na szym ryn ku ksi¹¿ kach. Po le ga ona
na ogra ni cze niu for ma li zmu ma te ma tycz ne go, wpro wa dze niu
i wy ko rzy sta niu me to dy ki do k³ad no œci al go ryt mów nu me rycz nych
oraz de mon stra cji zja wisk nu me rycz nych na naj pro st szych we r -
sjach za dañ dla elek tro ni ki, me tro lo gii i te le ko mu ni ka cji. Do ksi¹¿ -
 ki (w do dat ku i na p³y cie CD) do ³¹ czo no pro gra my w jê zy ku
œro do wi ska MA TLAB u¿y te do roz wi¹ za nia wszy st kich opi sa nych
przy k³a dów i za dañ do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia.

Józef Lu bacz
W DRO DZE
DO SPO £E CZEÑ STWA IN FOR MA CYJ NE GO
W to mie tym ze bra no roz wa ¿a nia uczo nych ró¿ nych spe cjal no -
 œci, do ty cz¹ ce „wi do ków z podró¿y do spo ³e czeñ stwa in for ma-
 cyj  ne go”. Ze bra no je z nadzie j¹, ¿e oka ¿¹ siê po moc ne Czy tel  -
ni kom chc¹ cym wy ro biæ so bie w³a sny po gl¹d na te mat pro ble -
 mów zwi¹ za nych z za cho dz¹ cy mi prze mia na mi cy wi li za cyj ny mi.
Nie wy klu czo ne, ¿e ksi¹¿ ka ta przy da siê te¿ po s pie sznym bu -
dow  ni czym „in te li gent nych” do mków z kart chi po wych. Choæ po -
 ru szo no sze ro ki za kres za ga dnieñ, ze bra ne roz wa ¿a nia nie s¹
wy czer pu j¹ c¹ i jed no li t¹ w for mie mo no gra fi¹ „za ga dnieñ spo -
³e  czeñ stwa in for ma cyj ne go”.

Wydanie 2 zm., 2009,
300 s. + CD, format B5, 

cena 36,00 zł,
ISBN 978-83-7207-802-5

Wydanie 1, 1999,
250 s., format B5, 

cena 26,00 zł,
ISBN 83-907935-9-8



www.wydawnictwopw.pl
68

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA, INFORMATYKA

TELEKOMUNIKACJA

E L E K T RY C Z N O Ś Ć
I  E L E K T R O N I K A

Ta de usz £u ba
SYN TE ZA UK£A DÓW LO GICZ NYCH

W podrêcz ni ku przed sta wio no przej rzy sty wy k³ad z za kre su uk³a -
 dów lo gicz nych, obej mu j¹ cy naj now sze za ga dnie nia syn te zy
uk³a  dów kom bi na cyj nych i se kwen cyj nych nie zbêd ne w pro jek -
 to wa niu urz¹ dzeñ tech ni ki cy fro wej. Ksi¹¿ ka jest bo ga to ilu stro-
  wa na przy k³a da mi, ry sun ka mi i ta bli ca mi, co u³a twia czy tel  ni ko wi
przy swo je nie jej tre œci. Podrêcz nik jest prze zna czo ny dla stu -
den  tów kie run ków: elek tro ni ka, in for ma ty ka i te le ko mu ni ka cja oraz
in nych zaj mu j¹ cych siê t¹ te ma ty k¹.

Ta de usz £u ba
Danuta Ojrzeńska-Wójter

UKŁADY LOGICZNE W ZADANIACH
Wydanie 1, 2011,
236 s., format B5, 

cena 39,50 zł,
ISBN 978-83-7207-950-3

Konsekwencją rozwoju technologii są gruntowne zmiany w na -
uczaniu techniki cyfrowej, do tej pory tradycyjnie nauczanej
w schemacie bramek logicznych, tablic Karnaugha i bloków
funkcjonalnych, a więc w ujęciu klasycznej syntezy strukturalnej,
polegającej na składaniu systemu z wyodrębnionych bloków
funk cjonalnych. Nowe metody syntezy logicznej — redukcja ar -
gu mentów, minimalizacja symboliczna, synteza wielopoziomo-
wa i dekompozycja funkcjonalna — znalazły już swoje odbicie
w re formowanych programach studiów wyższych uczelni tech-
nicznych.

Niniejszy skrypt jest cenną pomocą do ćwiczeń i laborato -
rium z układów logicznych i cyfrowych prowadzonych na wy-
działach elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych
wyższych uczelni technicznych.

Ta de usz Mo raw ski
Jo lan ta Zbo row ska

PO LA I FA LE ELEK TRO MA GNE TYCZ NE. ZBIÓR ZA DAÑ
Zbiór za dañ obej mu je za ga dnie nia ogól ne pól elek tro ma gne tycz -
 nych (ana li za wek to ro wa, wa run ki brze go we, za le¿ no œci ener-
  ge tycz ne, po la ry za cjê, fa le w oœrod kach nie o gra ni czo nych i na
gra ni cy oœrod ków), ce chy fal w pro wa dni cach fa lo wych TEM
oraz fa lo wo dach pro sto k¹t nych i cy lin drycz nych, po le w re zo -
na  to rach oraz po ten cja ³y elek tro dy na micz ne z ele men ta mi pro -
mie nio wa nia.

Za kres te ma tycz ny za dañ do ty czy pro gra mu pod sta wo we -
go wy k³a du z te o rii po la elek tro ma gne tycz ne go oraz za wie ra
pew  n¹ licz bê za dañ bar dziej za a wan so wa nych.

Wydanie 1, 2005,
288 s., format B5, 
cena 35,00 zł,
ISBN 83-7207-549-2

Wydanie 1, 2005,
198 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-508-5
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To masz Owcza rek
LA BO RA TO RIUM POD STAW TECH NI KI
MI KRO PRO CE SO RO WEJ I ELE MEN TÓW
KON STRUK CJI SY STE MÓW CY FRO WYCH
W pierw szej czê œci skryp tu za war ty jest opis sto so wa nych w la -
 bo ra to rium sy ste mów mi kro pro ce so ro wych opar tych na mi kro -
kon tro le rach 80C320 i 80C552. W dru giej czê œci przed sta wio no
kon struk cjê  sys te mu IPE-EKSC zbu do wa ne go z wy ko rzys ta niem
pro gra mo wal nych uk³a dów lo gicz nych fir my Lat ti ce i uk³a dów ze
œcie¿ k¹ brze go w¹ fir my Te xas In stru ments.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Mi cha ³a Re zul skie go
SY STE MY OPTO TE LE KO MU NI KA CYJ NE SOPT.
MA TE RIA £Y PO MOC NI CZE DO LA BO RA TO RIUM SOPT
Skrypt za wie ra ma te ria ³y po moc ni cze dla stu den tów do przed -
mio  tu „sy ste my opto te le ko mu ni ka cyj ne SOPT”. Wpro wa dza
w prak ty kê istot nych za ga dnieñ z dzie dzi ny optycz nych sy s te -
 mów te le ko mu ni ka cyj nych, ta kich jak pod sta wy trans mi sji œwia t³o-
 wo do wej, ³¹ cze nie i bu do wa œwia t³o wo dów, opto e lek tro nicz ne
ele men ty emi syj ne oraz ich cha rak te ry sty ki wid mo we.

Ryszard S. Romaniuk
ŒWIAT£OWODY KAPILARNE
W mo no gra fii przed sta wio no kom ple kso wo na stê pu j¹ ce za -
 ga d nie nia zwi¹ za ne ze œwia t³o wo da mi ka pi lar ny mi: te o riê i mo-
  de lo  wa nie œwia t³o wo dów, pro pa ga cjê fa li elek tro ma gne tycz nej
w œwia  t³o wo dzie, tech no lo giê œwia t³o wo dów ka pi lar nych, ro dza -
 je œwia t³o wo dów ka pi lar nych re frak cyj nych i fo to nicz nych oraz
ich za sto so wa nie w me dy cy nie, te le ko mu ni ka cji i te le me trii.

Pra ca za wie ra sko ro widz, który po zwo li za in te re so wa nym na
szyb kie od na le zie nie kon kret ne go za ga dnie nia.

Sta ni s³aw Ro s³o niec
POD STA WY TECH NI KI AN TE NO WEJ
W pra cy omówio no an te ny prze wo do we, re flek to ro we, tu bo we,
so czew ko we, szcze li no we i wie lo e le men to we (re gu lar ne), czy li
wy ko rzy sty wa ne we wspó³ cze snej ra dio ko mu ni ka cji i ra dio lo ka -
 cji. Szcze gól ny na cisk po ³o ¿o no na za sa dy dzia ³a nia wy mie nio-
  nych ro dza jów an ten i przed sta wie nie efek tyw nych al go ryt mów
ich pro jek to wa nia, zi lu stro wa ne ró¿ ny mi przy k³a da mi obli czeñ,
roz   wi¹ zañ kon struk cyj nych i ba dañ eks pe ry men tal nych.

Wydanie 3, 2006,
136 + 4 s., format B5, 

cena 14,00 zł,
ISBN 83-7207-133-0

Wydanie 1, 2007,
52 s., format B5, 

cena 5,00 zł,
ISBN 978-83-7207-699-1

Wydanie 1, 2010,
218 s., format B5, 

cena 27,50 zł,
ISBN 978-83-7207-840-7

Wydanie 1, 2006,
406 s., format B5, 

cena 31,50 zł,
ISBN 83-7207-602-2
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Sta ni s³aw Ro s³o niec
WY BRA NE ME TO DY NU ME RYCZ NE Z PRZY K£A DA MI

ZA STO SO WAÑ W ZA DA NIACH IN ̄ Y NIER SKICH
W opra co wa niu przed sta wio no wy bra ne me to dy nu me rycz ne
wy  ko rzy sty wa ne do roz wi¹ zy wa nia uk³a dów rów nañ li nio wych
i nie li nio wych, in ter po lo wa nia i apro ksy mo wa nia funk cji jed nej
zmien  nej, ca³ ko wa nia funk cji jed nej i wie lu zmien nych, ró¿  nicz -
 ko wa nia funk cji jed nej i wie lu zmien nych oraz ca³ ko wa nia uk³a  -
dów rów nañ ró¿  nicz ko wych zwy czaj nych. Wszy st kie przed   sta  -
wione me to dy zi lu stro wa no przy k³a da mi wy ni ka j¹ cy mi z kon kret -
nych za dañ in ¿y nier skich. Skrypt ten mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny
w szko ³ach wy ¿ szych o pro fi lu tech nicz nym.

Krzy sztof Sa cha
SY STE MY CZA SU RZE CZY WI STE GO

Ma te ria³ za war ty w skryp cie do ty czy pro b le mów pro jek to wa nia
kom pu te ro wych sy s te mów ste ro wa nia pro ce sa mi oraz sy ste mów
ste ro wa nia i do wo dze nia, ze szcze gól nym uwzglê dnie niem ich
opro gra mo wa nia. Omówio no okre œle nie struk  tu ry sy ste mu, wy -
bór sy ste mu ope ra cyj ne go, wy bór sie ci ko mu ni ka cyj nej, za pro -
 jek to wa nie i im ple men ta cjê opro gra mo wa nia apli ka cyj ne go. Przy-
 k³a dy do ty cz¹ sy ste mów ope ra cyj nych cza su rze czy wi ste go
iR MX 86, OS-9 i QNX, sie ci prze my s³o wej Pro fi bus oraz stan dar -
 dów do ku men ta cji pro jek tów AN SI/IE EE Std 830 i 1016.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Andrzeja Skorupskiego

PROJEKTOWANIE UK£ADÓW CYFROWYCH.
MATERIA£Y POMOCNICZE DO LABORATORIUM

Wydanie 1, 2011,
138 s., format B5, 

cena 20,00 zł,
ISBN 978-83-7207-939-8

Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy uczą się pro -
jek towania układów logicznych. Został on opracowany w taki
spo sób, że do korzystania z niego nie jest potrzebna wiedza
z innych przedmiotów. Ułożenie treści i sposób jej podania zo -
stał przyjęty przez autorów na podstawie ich wieloletniego do -
świadczenia dydaktycznego.

Pracę opracował zespół autorski w składzie: Krzysztof
Chab  ko, Krzysztof Gracki, Marek Pawłowski, Jacek Racz kow ski,
Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański.

Kajetana M. Snopek
Jacek M. Wojciechowski

SYGNA£Y I SYSTEMY. ZBIÓR ZADAÑ
Zbiór zadañ jest pomoc¹ dydaktyczn¹ do wy k³a du „Sy gna ³y
i sy ste my” pro wa dzo ne go od wie lu lat na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, ale mo ¿e byæ
wy ko rzy sty wa ny na in nych wy dzia ³ach (Elek trycz ny, Ma te ma ty ki

Wydanie 2 popr. i uzup., 2008,
304 s., format B5, 
cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-743-1

Wydanie 3, 2006,
136 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 83-7207-124-1

Wydanie 1, 2010,
432 s., format B5, 
cena 55,00 zł,
ISBN 978-83-7207-858-2
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i Na uk In for ma cyj nych, Me chatroni i in ne), jak tak¿e na in nych
pol skich uczel niach tech nicz nych (po li tech ni ki, uni wer sy te ty), na
których wy k³a da ne s¹ przedmio ty zwi¹ za ne z te o ria sy gna ³ów
i sy ste mów.

W pra cy ze bra no za da nia z sze ro ko ro zu mia nej te o rii sy gna -
 ³ów cza su ci¹ g³e go i dys kret ne go oraz sy ste mów ana lo go wych
i cy fro wych, z uwzglê dnie niem ana  li zy w sta nie nie u sta lo nym oraz
pro ble ma ty ki ba da nia sta bil no œci sy ste mów. Na po cz¹t ku ka¿ -
de  go roz dzia ³u za mie szczo no wy kaz po zy cji bi blio gra ficz nych,
w których Czy tel nik mo ¿e zna leŸæ ob szer niej sze omówie nie teo -
 re tycz ne pre zen to wa nych za ga d nieñ. Na stê pu j¹ ca po wy ka zie
czêœæ te o re tycz na jest ogra ni czo na do przy po mnie nia pod sta -
 wo wych po jêæ i wzo rów. W ka¿ dym roz dzia le po da no po nad to
przy k³a do we roz wi¹ za nia za dañ, po których au to rzy po zo sta wia -
 j¹ Czy tel ni ko wi wie le pro ble mów do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia.
Wy kaz od po wie dzi do za dañ zo sta³ za mie szczo ny w koñ co wej
czê œci zbio ru, a w za ³¹cz ni kach po da no miê dzy in ny mi ta bli ce
trans for mat (Fo u rie ra, La pla ce’a, Z, DT FT, DFT) i opis w³a sno œci
prze kszta³ ceñ wy ko rzy sty wa nych przy roz wi¹ zy wa niu za dañ.

An drzej Sta chur ski
WPRO WA DZE NIE DO OPTY MA LI ZA CJI
Podrêcz nik wpro wa dza w za ga dnie nia opty ma li za cji sta tycz nej.
Szcze gól n¹ uwa gê po œwiê co no wa run kom ko niecz nym i do sta -
 tecz nym opty mal no œci, te o rii du al no œci La gran ge'a, ide o wym
pod sta wom me tod opty ma li za cji, ich ana li zie po rów naw czej oraz
za sto so wa niom. Pre zen to wa ny ma te ria³ obej mu je sze ro ki za kres
za dañ: od pro gra mo wa nia li nio we go, przez opty ma li za cjê bez
ogra ni czeñ i pro gra mo wa nie kwa dra to we, do ogól nych za dañ
opty ma li za cji nie li nio wej z ogra ni cze nia mi. Za mie szczo no rów nie¿
ob szer n¹ in for ma cjê na te mat pa kie tów ko mer cyj nych i dar mo -
 wych re a li zu j¹ cych me to dy nu me rycz ne opty ma li za cji, œro do wisk
i jê zy ków mo de lo wa nia wspó³ pra cu j¹ cych z ni mi oraz stron www
po œwiê co nych ró¿ nym aspek tom opty ma li za cji do stêp nych w In -
 ter ne cie.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Je rze go Sza ba ti na i Ka ro la Ra dec kie go
TE O RIA SY GNA £ÓW I MO DU LA CJI.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Skrypt sk³a da siê z piê ciu in struk cji do æwi czeñ la bo ra to ryj nych.
Pierw sze trzy æwi cze nia obej mu j¹ g³ów nie pro ble ma ty kê sy g -
na  ³ów sto cha stycz nych cza su ci¹ g³e go i dys kret ne go oraz ich
prze twa rza nia przez uk³a dy li nio we. Dwa po zo sta ³e æwi cze nia do   -
ty cz¹ za ga dnieñ mo du la cji sy g na ³ów ana lo go wych i cy fro wych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Je rze go Sza ba ti na i Edwar da Œli wy
ZBIÓR ZA DAÑ Z TE O RII OB WO DÓW. Część I i II

Tom pierw szy za wie ra za da nia ilu stru j¹ ce m.in. na stê pu j¹ ce dzia -
³y: ob wo dy li nio we i nie li nio we pr¹ du sta ³e go, ob wo dy pr¹ du si -
 nu so i dal nie zmien ne go, pr¹ du okre so we go, ana li zê ma ³o sy gna-

Wydanie 1, 2009,
282 s., format B5, 

cena 28,00 zł,
ISBN 978-83-7207-801-8

Wydanie 2, 2005,
214 s., format B5, 

cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-294-9

Wydanie 5, 2008,
246 + 282 s., format B5, 

cena 41,00 zł,
ISBN 83-87012-86-6
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 ³o w¹ oraz ob wo dy re zo nan so we i me to dy sie cio we. Tom dru gi
obej mu je dzia ³y: sta ny nie u sta lo ne, czwór ni ki, li nio we uk³a dy trans -
 mi syj ne i li nie d³u gie oraz gra fy li nio we i gra fy prze p³y wo we,
me   to da zmien nych sta nu, syn te za dwój ni ków i uk³a dy dys kret ne.

Kry sty na Szac ka
TE O RIA UK£A DÓW DY NA MICZ NYCH

Skrypt s³u ¿y ja ko Ÿród³o pod sta wo wych in for ma cji wstêp nych do
wy k³a dów z dzie dzi ny au to ma ty ki i ste ro wa nia. Spo sób przed -
sta  wie nia oma wia nych w skryp cie za ga dnieñ wy ma ga od czy -
tel  ni ka zna jo mo œci ma te ma ty ki i fi zy ki w za kre sie pro gra mu I
i II ro ku stu diów. Po da no te¿ wie le przy k³a dów ilu stru j¹ cych oma -
 wia ne pro b le my oraz umo¿ li wia j¹ cych czy tel ni ko wi sa  mo  dziel  ne
spraw dze nie me tod ana li zy, wy ko rzy sty wa nych w te o rii uk³a dów
dy na micz nych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja na Szmid ta i Agnie szki Za rê by

LA BO RA TO RIUM
PRZY RZ¥ DÓW PÓ£ PRZE WO DNI KO WYCH

W skryp cie za mie szczo no zbiór æwi czeñ re a li zo wa nych w ra -
mach La bo ra to rium Przy rz¹ dy Pó³ prze wo dni ko we. Ka¿ de æwi -
cze nie po prze dzo ne jest wstê pem pre zen tu j¹ cym pod sta wo we
in for ma cje te o re tycz ne. W ka¿ dym æwi cze niu za mie szczo no
ze staw py tañ spraw dza j¹ cych, które po mo g¹ upo rz¹d ko waæ
wie dzê, a przede wszy st kim po ³¹ czyæ te o riê po zna n¹ na wy -
k³a dzie z za ga dnie nia mi prak tycz ny mi.

Pa we³ Waw rzyñ ski
SY STE MY AD AP TA CYJ NE I UCZ¥ CE SIÊ

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
W skryp cie omówio no me cha ni zmy ad ap ta cji mo¿ li we do

apli  ko wa nia w sy ste mach two rzo nych przez cz³o wie ka. Ce lem
ad ap ta cji jest po pra wa dzia ³a nia sy ste mu w trak cie pra cy. Nie
za  wsze funk cjo no wa nie za pro jek to wa ne go sy ste mu jest za do -
wa la j¹ ce, wiêc na le ¿y go „na u czyæ” jak dzia  ³aæ opty mal nie.
W pra cy po da no me to dy i al go ryt my po trzeb ne przy pro jek to -
 wa niu sy ste mów ad ap ta cyj nych i ucz¹ cych siê.

Wie s³aw Wi niec ki
ORGA NI ZA CJA KOM PU TE RO WYCH

SY STE MÓW PO MIA RO WYCH
Za kres podrêcz ni ka obej mu je pod sta wo w¹ pro ble ma ty kê sy ste -
 mów po mia ro wych. Przed sta wio no stan dar do we in ter fej sy naj  -
czê œciej sto so wa ne w tech ni ce po mia ro wej. Omówio no za a wan-
 so wa ne œro do wi ska opro gra mo wa nia sy ste mów po mia ro wych
oraz me to dy kê pro jek to wa nia i wdra ¿a nia sy ste mów.

Wydanie 3 popr., 1999,
330 s., format B5, 
cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-118-7

Wydanie 1, 2006,
164 s., format B5, 
cena 15,00 zł,
ISBN 83-7207-606-5

Wydanie 1, 2009,
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
An drze ja Wojt kie wi cza
CY FRO WE PRZE TWA RZA NIE SY GNA £ÓW.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Wy ko nu j¹c po szcze gól ne æwi cze nia, stu den ci ko rzy sta j¹ z na -
stê  pu j¹ cych na rzê dzi: ze sta wu la bo ra to ryj ne go DSP56002 EVM
BOX, przy rz¹ dów wir tu al nych (wo bu lo skop, ana li za tor wid ma),
spe  cja li stycz ne go opro gra mo wa nia sy ste mo we go (cza  su rze czy -
 wi ste go) i na rzê dzio we go, w któ rym za sto so wa no sy stem uru cho-
 mie nio wy DSP56002 i bi blio te ki pro ce dur pa kie tu ma te ma tycz ne -
go MA TLAB.

Bog dan Zbierz chow ski
Ta de usz £u ba
Krzy sztof Ja siñ ski
Ma ciej A. Mar kow ski
SYN TE ZA LO GICZ NA
W UK£A DACH PRO GRA MO WA NYCH
Skom pu te ry zo wa nie pro ce su pro jek to wa nia, zmniej sze nie licz by
uk³a dów sca lo nych, zwiêk sze nie ich upa ko wa nia na p³yt kach po -
 zwa la na zmniej sze nie ko sztów pro jek to wa nia, te sto wa nia, wy-
  twa rza nia i eks plo a ta cji urz¹ dzeñ cy fro wych w tech ni ce PLD.
Skrypt za po zna je z no wy mi pro ce du ra mi syn te zy lo gicz nej. 

SERIA WYDAWNICZA
„TECHNIKA AKCELERATOROWA”
Se ria jest wy da wa na pod opie k¹ me ry to rycz n¹ pro jek tu Eu CARD.
Re dak to ra mi se rii s¹ pro fe sor Ry szard S. Ro ma niuk z Po li tech -
 ni ki War szaw skiej i dok tor Je an-Pier re Ko ut cho uk z CERN —
ko  or dy na tor pro jek tu Eu CARD. Se ria po wsta ³a ja ko wspól na ini -
 cja ty wa pro jek tu CA RE — Eu ro pej ska Ko or dy na cja Ba dañ Ak  ce-
 le ra to ro wych w Eu ro pie oraz je go na stêp cy pro jek tu Eu CARD.
Po szcze gól ne to my ma j¹ for mê skryp tów, podrêcz ni ków i opra -
 co wa nych re dak cyj nie ra por tów tech nicz nych, do ty cz¹ cych ró¿  -
nych przed siê wziêæ zwi¹ za nych z tym pro jek tem. Se ria obej  mu je
rów nie¿ w¹ sko te ma tycz ne trak ta ty na u ko we, skryp ty aka de mic -
 kie, podrêcz ni ki dy dak tycz ne, pra ce dok tor skie i ha bi li ta cyj ne
oraz mo no gra fie pro fe sor skie nie za wsze bez po œre dnio zwi¹ za -
ne z wy ni ka mi pro jek tu Eu CARD. 

Tom I — Jacek Sekutowicz

MULTI-CELL SUPERCONDUCTING STRUCTURES FOR HIGH ENERGY
E+ E- COLLIDERS AND FREE ELECTRON LASER LINACS
Wydanie 1, 2008, 136 s., format B5,
cena 29,00 zł, ISBN 978-83-7207-666-3

Tom II — Krzysztof PoŸniak

DETEKTOROWE SYSTEMY POMIAROWE TYPU TRIDAQ 
W EKSPERYMENTACH FIZYKI WYSOKICH ENERGII
Wydanie 1, 2008, 162 s., format B5,
cena 29,00 zł, ISBN 978-83-7207-792-9

Wydanie 2, 2005,
256 s., format B5, 

cena 26,50 zł,
ISBN 83-7207-149-7

Wydanie 1, 1992,
276 s., format B5, 

cena 5,00 zł
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Tom III — Zbigniew Szadkowski

TRIGGERS FOR THE PIERRE AUGER OBSERVATORY.
THE CURRENT STATUS AND PLANS FOR THE FUTURE
Wydanie 1, 2009, 246 s., format B5,
cena 28,00 zł, ISBN 978-83-7207-822-3

Tom IV — Roy Aleksan and Oliver Napoly (Editors) 

COORDINATED ACCELERATOR RESEARCH IN EUROPE.
SUMMARY OF PROJECT ACHIEVEMENTS
Wydanie 1, 2009, 122 s., format B5,
cena 20,00 zł, ISBN 978-83-7207-827-8

Tom V — Helmut Mais

SOME TOPICS IN BEAM DYNAMICS OF STORAGE RINGS
Wydanie 1, 2009, 132 s., format B5,
cena 20,00 zł, ISBN 978-83-7207-841-4

Tom VI — Guido Sterbini

AN EARLY SEPARATION SCHEME FOR THE LHC LUMINOSITY UPGRADE
Wydanie 1, 2010, 178 s., format B5,
cena 20,00 zł, ISBN 978-83-7207-862-9

Tom VII — Tomasz Czarski

COMPLEX ENVELOPE CONTROL OF PULSED ACCELERATING FIELDS
IN SUPERCONDUCTING CAVITIES
Wydanie 1, 2010, 162 s., format B5,
cena 28,00 zł, ISBN 978-83-7207-828-5

Tom VIII — Pawe³ Gryboœ

FRONT-END ELECTRONICS
FOR MULTICHANNEL SEMICONDUCTOR DETEKTOR SYSTEMS
Wydanie 1, 2010, 188 s., format B5,
cena 28,00 zł, ISBN 978-83-7207-890-2

Tom IX — Vasim Khan

A DAMPED AND DETUNED ACCELERATING STRUCTURE
FOR THE MAIN LINACS OF THE COMPACT LINEAR COLLIDER
Wydanie 1, 2011, 230 s., format B5,
cena 35,00 zł, ISBN 987-83-7207-951-0

Tom X — Wolfgang Weingarten

EUROPEAN INFRASTRUCTURES FOR R&D AND TEST
OF SUPERCONDUCTING RADIO-FREQUENCY CAVITIES
AND CRYO-MODULES
Wydanie 1, 2011, 46 s., format B5,
cena 15,00 zł, ISBN 978-83-7207-952-7

Tom XI — Grzegorz Kasprowicz

DETERMINATION OF BEAM INTENSITY AND POSITION
IN A PARTICLE ACCELERATOR
Wydanie 1, 2011, 130 s., format B5,
cena 30,00 zł, ISBN 978-83-7207-960-2

Tom XII — Claire Antoine

MATERIALS AND SURFACE ASPECTS IN THE DEVELOPMENT
OF SRF NIOBIUM CAVITIES
Wydanie 1, 2012, 106 s., format B5,
cena 25,00 zł, ISBN 978-83-7814-007-8

Tom XIII — Matthew Alexander Fraser

BEAM DYNAMICS STUDIES OF THE ISOLDE POST-ACCELERATOR
FOR THE HIGH INTENSITY AND ENERGY UPGRADE
Wydanie 1, 2012, 318 s., format B5,
cena 40,00 zł, ISBN 978-83-7814-008-5
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Patrz też:

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA ANA LI TYCZ NA I «MA THE MA TI CA»

W ZA DA NIACH I PRZY K£A DACH OBLI CZE NIO WYCH — str. 20

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA TE O RE TYCZ NA DLA ZA A WAN SO WA NYCH — str. 21

Wa c³aw E. Szcze œniak
DY NA MI KA TE O RE TYCZ NA

W ZA DA NIACH DLA DO CIE KLI WYCH — str. 21

Wa c³aw E. Szcze œniak
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ. KI NE MA TY KA — str. 21

Wa c³aw E. Szcze œniak
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ. STA TY KA — str. 21

Wa c³aw E. Szcze œniak, Ro man T. Na gór ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z ME CHA NI KI TE O RE TYCZ NEJ. DY NA MI KA — str. 22

Piotr Wi œnia kow ski
ME CHA NI KA TE O RE TYCZ NA — str. 22

Piotr Wi œnia kow ski
ME CHA NI KA TE O RE TYCZ NA. ZBIÓR 123 PRO STYCH ZA DAÑ — str. 22

Ma rek Mi to sek
ME CHA NI KA P£Y NÓW W IN ̄ Y NIE RII

I OCHRO NIE ŒRO DO WI SKA — str. 34

Pra ca zbio ro wa pod re d. An drze ja Chu dzi kie wi cza
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE Z ME CHA NI KI TECH NICZ NEJ — str. 40

Adam Gra bar ski, Iwo na Wróbel
WPRO WA DZE NIE DO ME TO DY ELE MEN TÓW SKOÑ CZO NYCH — str. 107

Aga ta Fron czak
ZA DA NIA I PRO BLE MY Z ROZ WI¥ ZA NIA MI Z TER MO DY NA MI KI

I FI ZY KI STA TY STYCZ NEJ — str. 112

Ro bert Ko siñ ski
WPRO WA DZE NIE DO ME CHA NI KI KWAN TO WEJ

I FI ZY KI STA TY STYCZ NEJ — str. 113

Mi cha³ Wierz bic ki
ELEK TRO DY NA MI KA KLASYCZ NA W ZADANIACH — str. 115

Mi cha³ Wierz bic ki
ME CHA NI KA KLA SYCZ NA W ZA DA NIACH — str. 115

Ta de usz Ho fman
TER MO DY NA MI KA MO LE KU LAR NA — str. 118

Wiesław Kotarba
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — str. 134

An drzej Cza ja, Han na Ma niec ka
FIRST STEPS IN RE A DING SCIEN TI FIC EN GLISH — str. 138
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Krzy sztof Ar czew ski
Józef J. Pie tru cha

Jan T. Szu ster
DRGA NIA UK£A DÓW FI ZYCZ NYCH

Podrêcz nik ad re so wa ny do stu den tów wy¿ szych szkó³ tech nicz -
 nych oraz in ¿y nie rów zaj mu j¹ cych siê dy na mi k¹ kon struk cji. Je go
uk³ad od po wia da podzia ³o wi dzia ³añ in ¿y nier skich na mo de lo -
 wa nie, ana li zê, iden ty fi ka cjê, po miar i syn te zê. Za wie ra roz dzia ³y
po œwiê co ne sta tecz no œci — jed nej z naj wa¿ niej szych w³a œci wo -
 œci uk³a dów fi zycz nych — oraz „drga niom spe cjal nym” — pa ra-
  me trycz nym, nie li nio wym, sa mo w zbud nym i lo so wym. Wiêk szoœæ
trud nych po jêæ i me tod ilu stro wa na jest przy k³a da mi.

Krzy sztof Ar czew ski
KI NE MA TY KA UK£A DÓW DYS KRET NYCH

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów I ro ku kie run ku Au to ma -
 ty ka i Ro bo ty ka. Na wstê pie po da no wia do mo œci z ra chun ku
we k to ro we go i ma cie rzo we go. Omówio no ki ne ma ty kê punk tu ma -
 te rial ne go, ruch cia ³a sztyw ne go (uwzglê dnio no szcze gól nie ta k¹
pa ra me try za cjê ru chu te go cia ³a, która ma za sto so wa nie przy
opi  sie ru chu ele men tów ma ni pu la to ra), ruch z³o ¿o ny punk tu i cia -
 ³a sztyw ne go, ruch uk³a dów wie lo cz³o no wych.

Je rzy Aren dar ski
NIE PEW NOŒÆ PO MIA RÓW

Te ma ty ka skryp tu obej mu je za sa dy wy ra ¿a nia i sza co wa nia nie -
 pew no œci po mia rów, które s¹ istot n¹ czê œci¹ te o rii po mia rów.
Bieg³a zna jo moœæ tych za sad wa run ku je uzy ski wa nie po praw nie
sformu ³o wa nych i wia ry god nych wy ni ków po mia rów. W skryp cie
przed sta wio no me to dy kê wy zna cza nia nie pew no œci po mia rów
oraz isto tê wp³y wu nie pew no œci na wia ry god noœæ oce ny ja ko œci
ba da nych obiek tów. Miê dzy in ny mi za mie szczo no w nim ana li -
 zê wy bra nych po jêæ me tro lo gicz nych, opis me tod wy zna cza nia
nie pew no œci stan dar do wych, pro ce du rê ogól n¹ wy zna cza nia nie -
 pew no œci po mia ru, obej mu j¹ c¹ tzw. „bu d¿et nie pew no œci” oraz
wie le przy k³a dów. Je go lek tu ra u³a twi Czy tel ni ko wi zro zu mie nie
pro ble ma ty ki oce ny nie do k³ad no œci po mia rów i wp³y wu nie pew -
 no œci po mia rów na u¿y tecz noœæ uzy ski wa nych wy ni ków.

Piotr Ba der
Ka ro li na B³o gow ska

LA BO RA TO RIUM TER MO DY NA MI KI
Skrypt za wie ra ma te ria³ po moc ni czy do æwi czeñ wy ko ny wa nych
w La bo ra to rium Ter mo dy na mi ki In sty tu tu Tech ni ki Cie pl nej Po li -
 tech ni ki War szaw skiej. Za pre zen to wa no w nim opi sy sta no wisk
po  mia ro wych, przed sta wio no wska zów ki do ty cz¹ ce prze pro wa -
 dza nia po mia rów oraz uwa gi od no œnie in ter pre ta cji wy ni ków. Jest
kie ro wa ny do stu den tów za in te re so wa nych eks pe ry men tal nym
ba  da niem zja wisk cie pl nych, zw³a szcza do stu den tów wy dzia -
³ów me cha nicz nych uczel ni tech nicz nych.

Wydanie 1, 2008,
474 s., format B5, 
oprawa miêkka, cena 38,50 zł,
oprawa twarda, cena 42,00 zł,
ISBN 978-83-7207-748-6

Wydanie 1, 1994,
142 s., format B5, 
cena 5,50 zł,
ISBN 83-85912-12-6

Wydanie 1, 2008,
80 s., format B5, 
cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-727-1

Wydanie 2 popr. i uzup., 2006,
168 s., format B5, 
cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-653-7
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Je rzy Baj kow ski
POD STA WY ZA PI SU KON STRUK CJI
Wydanie 2 zm., 2011,
414 s., format B5, 
cena 41,00 zł,
ISBN 978-83-7207-972-5

Prezentowany podręcznik, w klasyczny sposób przedstawia ca -
łościowy materiał dotyczący podstaw zapisu konstrukcji. Mate -
riał został podzielony na kilka części, które dotyczą: ogólnych
zasad normalizacji w dokumentacji technicznej wyrobów, zasad
odwzorowań i wymiarowania obiektów, zagadnień związanych
z odwzorowaniem połączeń rozłącznych i nierozłącznych na pę -
dów itd. Każda z części została szczegółowo omówiona i zilus -
trowana rysunkami (około 500 rysunków).

Je rzy Ba na szek
Ja cek Bzow ski
Ro man Do mañ ski
Je rzy Sa do 
TER MO DY NA MI KA. PRZY K£A DY I ZA DA NIA
Opra co wa nie sk³a da siê z oœmiu roz dzia ³ów do ty cz¹ cych ró¿ -
nych dzia ³ów ter mo dy na mi ki tech nicz nej. Ka¿ dy roz dzia³ za wie -
 ra trzy g³ów ne czê œci — krót ki opis te o re tycz ny, przy k³a dy licz-
 bo we ze szcze gó³o wo po  da nym to kiem roz wi¹ za nia oraz za da nia
do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia z koñ co wym wy ni kiem.

Zbiór za dañ jest ad re so wa ny do stu den tów Wy dzia ³u Me -
cha  nicz ne go Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej.
Mo  ¿e byæ rów nie¿ przy dat ny wszy st kim stu den tom po li tech nik
oraz in nych ty pów szkó³ wy ¿szych — wszê dzie tam, gdzie nau -
 cza na i wy ko rzy sty wa na jest no wo cze sna ter mo dy na mi ka.

S³a wo mir Bia ³as
METRO LO GIA TECH NICZ NA Z POD STA WA MI
TO LE RO WA NIA WIEL KO ŒCI GE O ME TRYCZ NYCH
DLA ME CHA NI KÓW
Oprócz te ma ty ki œci œle me tro lo gicz nej, skrypt za wie ra wia do moœ -
ci z za kre su to le ran cji wiel ko œci ge o me trycz nych i te o rii ³añ cu -
 chów wy mia ro wych.

Mieczys³aw Bia ³ek
An drzej Ba cia
MA SZY NY TECH NO LO GICZ NE
W KON WEN CJO NAL NEJ TECH NO LO GII
FOR MU J¥ CEJ I KSZTA£ TU J¥ CEJ
Ksi¹¿ ka za wie ra hi sto riê i wspó³ cze sne ten den cje roz wo ju ma -
szyn tech no lo gicz nych oraz ogól n¹ ich cha rak te ry sty kê, przed -
sta wia g³ów nych œwia to wych pro du cen tów, po da je pod sta wo-
 we de fi ni cje i podzia³ w kon wen cjo nal nej tech no lo gii for mu j¹ cej
i kszta³ tu j¹ cej. Oma wia ze s po ³y kon struk cyj ne, me cha ni zmy, na -
 pê dy i ste ro wa nie ma szyn tech no lo gicz nych, od no sz¹c za  war te
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in for ma cje do obra bia rek skra wa j¹ cych. Za wie ra cha rak te ry s ty -
 kê zau to ma ty zo wa nych zin te gro wa nych ela s tycz nych sy ste mów
wy twa rza nia.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Mar ka Bi jak-¯o chow skie go

ME CHA NI KA MA TE RIA £ÓW I KON STRUK CJI. Tom I i II

Ksi¹¿ ka za a dre so wa na do stu den tów uczel ni tech nicz nych i in -
¿y  nie rów zaj mu j¹ cych siê pro ble ma mi sta ty ki i wy trzy ma ³o œci.
Pod sta wy me cha ni ki cia ³a sta ³e go wzbo ga co no o pro ble my nie -
 li nio we i dy na micz ne (drga nia, ude rze nie, fa le sprê ¿y  ste). Omó -
wio no ma te ria ³y kom po zy to we. Wy k³ad przed sta wio ny w ujê ciu
ana li tycz nym uzu pe³ nio no roz wi¹ za nia mi nu me rycz ny mi tru d niej -
 szych przy k³a dów.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹ 
Je rze go Bo ja now skie go

POD STA WY KON STRUK CJI MA SZYN. LA BO RA TO RIUM
Usus ma gi ster est Opti mus — Do œwiad cze nie jest naj lep szym na -
 u czy cie lem. W sen sie eks pe ry men tu — do œwiad cze nie jest te¿
nie od³¹cz nym atry bu tem na u kowej i tech nicz nej dzia ³al no œci
cz³o wie ka. 

Treœæ skryp tu zo sta ³a podzie lo na na dwie czê œci. Pierw sza
za wie ra nie zbêdne mi ni mum wia do mo œci ogól nych, do ty cz¹ cych
nie których me tod ba daw czych, tech nik po mia ro wych oraz spo -
 so bów obli cza  nia b³ê dów po mia rów i opra co wy wa nia wy ni ków.
Czêœæ dru ga jest zbio rem opi sów po szcze gól nych sta no wisk ba -
daw czych oraz in struk cji do ty cz¹ cych prze pro wa dza nia ba dañ.

Jerzy Bojanowski
Lech Śliwa

MACHINE DESIGN — LABORATORY
Wydanie 1, 2012,
124 s., format B5, 

cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7814-019-1

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
W opracowaniu omówiono: obciążenia zewnętrzne i siły we -

wnętrzne w mechanizmach; ustalone i nieustalone stany pracy
me chanizmów śrubowych, łożysk tocznych i ślizgowych, sprzę -
gieł, hamulców i przekładni; zagadnienia trybologiczne — tarcie
i smarowanie; istotę i metody pomiarów — przetworniki tenso -
met ryczne i optyczne oraz przetwarzanie analogowo-cyfrowe
sygnałów pomiarowych.

Ja cek Bzow ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z TER MO DY NA MI KI STA TY STYCZ NEJ

Skrypt prze zna czo ny jest dla s³u cha czy przedmio tu „ter mo dy na -
 mi ka sta ty stycz na”. Za da nia zo sta ³y wy bra ne pod k¹ tem za po z-
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na nia stu den tów z pod sta wa mi ter mo dy na mi ki sta ty stycz nej,
umo¿ li wia j¹ cy mi g³êb sze zro zu mie nie pro ce sów cie pl nych. Omó -
wiono ele men ty bu do wy i od dzia ³y wañ miê dzy cz¹ stecz ko wych,
ele men ty ki ne tycz nej te o rii ga zów, pod sta wo we po jê cia ter mo -
 dy na mi ki sta ty stycz nej i upro szczo n¹ te o riê trans por tu.

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u Me cha -
nicz  ne go Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej. Mo ¿e
byæ te¿ u¿y tecz ny dla stu den tów in nych wy dzia ³ów i uczel ni,
ma  j¹ cych w pro gra mach stu diów po krewne przedmio ty z me -
cha ni ki.

Krzy sztof Cie œlic ki
An drzej Sy rzyc ki 
ZBIÓR ZA DAÑ Z ELEK TRO TECH NI KI OGÓL NEJ
W skryp cie za mie szczo no roz wi¹ za ne za da nia z pod sta wo wych
czê œci elek tro tech ni ki ogól nej: ob wo dów pr¹ du sta ³e go, ob  wo -
 dów ma gne tycz nych, ob wo dów pr¹ du zmien ne go, sta nów nie -
u sta lo nych w li nio wych ob wo dach elek trycz nych. W ka¿ dym roz-
 dzia le roz wi¹ zy wa nie za dañ jest po prze dzo ne skon den so wa nym
wpro wa dze niem te o re tycz nym, nie zbêd nym do ich zro zu mie nia.
W tru dniej szych za da niach jest omówio na me to dy ka roz wi¹ zy -
 wa nia, a cza sem al ter na tyw ny spo sób wy ko na nia za da nia. Skrypt
mo ¿e byæ wy ko rzy sta ny do na u cza nia elek tro tech ni ki na uczel -
niach tech nicz nych, nie tyl ko o pro fi lu me cha nicz nym.

An drzej Ci szew ski
Ta de usz Ra dom ski
An drzej Szum mer
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Z MA TE RIA £O ZNAW STWA
Skrypt obej mu je pod sta wo we æwi cze nia la bo ra to ryj ne zwi¹ za ne
z okre œla niem w³a sno œci me cha nicz nych i tech no lo gicz nych ma -
 te ria ³ów kon struk cyj nych i na rzê dzio wych, ana li z¹ me ta logra ficz -
n¹ struk tur sta li, ¿e liw, wa¿ niej szych me ta li i sto pów nie ¿e la z-
nych, oraz obrób k¹ cie pl n¹ sta li i sto pów alu mi nium. W tek œcie
uwzglê d nio no ak tu al ne nor my eu ro pej skie do ty cz¹ ce za rów no
me tod ba da nia, jak i nie któ rych ma te ria ³ów.

An drzej Ci szew ski
Ta de usz Ra dom ski
An drzej Szum mer 
MA TE RIA £O ZNAW STWO
W czê œci I omówio no bu do wê te o re tycz n¹ i rze czy wi st¹ me ta li
i sto pów, wa¿ niej sze ty py podwój nych uk³a dów rów no wa gi, pod   -
sta wy  obrób ki cie pl nej i cie pl no che micz nej, ro dza je oraz za sto -
 so wa nie sta li, sta liw i ¿e liw oraz me ta li i sto pów mo de lo wych.
W czê œci II po da no cha rak te ry sty kê i za sto so wa nie wa¿ niej szych
two rzyw nie me ta lo wych, w czê œci III omówio no ma te ria ³y sto so -
 wa ne w elek tro tech ni ce i elek tro ni ce.
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Lu cja na D¹ brow skie go, Mie czy s³a wa Mar ci nia ka

i Bog da na No wic kie go
OBRÓB KA SKRA WA NIEM ŒCIER NA I ERO ZYJ NA.

LA BO RA TO RIUM
Wa¿ n¹ ce ch¹ tych obróbek, obok ko rzy œci eko no micz nych, jest
wy so ka spraw noœæ na da wa nia za ³o ¿o nych w³a œci wo œci war stwie
wierzch niej czê œci. Ce lem æwi czeñ la bo ra to ryj nych jest prze ka -
 za nie umie jêt no œci pro jek to wa nia w³a œci wo œci war stwy wierzch  niej
czê œci ma szy no wej.

Lech Dwi liñ ski
POD STA WY EKS PLO A TA CJI OBIEK TU TECH NICZ NE GO

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Pro jek to wa nie i wy twa rza nie s¹ pod sta wo wy mi ro dza ja mi

dzia  ³añ, ja kie s¹ wy ko ny wa ne w ce lu po wsta nia i fi zycz ne go ist -
 nie  nia obiek tu tech nicz ne go. Fi zycz nie ist nie j¹ cy obiekt tech  nicz-
 ny pod le ga eks plo a ta cji. Przy jê to, ¿e eks plo a ta cja jest tak ¿e ro -
dza jem dzia ³a nia zwi¹ za ne go z obiek tem tech nicz nym.

Za ga dnie nia eks plo a ta cji roz pa trzo no opi su j¹c jej po szcze -
gólne ele men ty ro zu mia ne ja ko dzia ³a nie, for mu ³o wa nie ce lu
eks plo a ta cji, opra co wy wa nie pla nu te go dzia ³a nia, re a li za cjê od -
 dzia ³y wañ i oce nê uzy ski wa nych wy ni ków. Uwzglê dnio no sy s te-
 mo we ujê cie pro  ble ma ty ki eks plo a ta cji obiek tu tech nicz ne go, wy -
ró¿ nia j¹c rze czo wy sy stem eks plo a ta cyj ny i sy stem eks plo a ta cji
obiek tu. Za pro po no wa no ogól ne i ilo œcio we opi sy tych sy ste -
mów. Prze pro wa dzo no dys  ku sjê przy jê tych za ³o ¿eñ i po rów na  -
nie pro po no wa ne go ujê cia z ujê cia mi po da ny mi w pra cach
in nych au to rów.

Lech Dwi liñ ski
POD STA WY NA U KO WYCH BA DAÑ

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Pre skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów na kie run ku Me -

 cha ni ka i Bu do wa Ma szyn, do przedmio tu „pod sta wy na u  ko-
 wych ba dañ”. Mo ¿e byæ tak ¿e wy ko rzy sty wa ny przez dok to -
ran tów, a tak ¿e oso by przy go to wu j¹ ce roz pra wy ha bi li ta cyj ne.
W pra cy pod jê to próbê usy ste ma ty zo wa nia te ma ty ki do ty cz¹ cej
pod staw ba dañ na u ko wych. Sta ra no siê wpro wa dziæ ab sol wen -
 ta stu diów in ¿y nier skich w pro ble ma ty kê pra cy na u ko wej —
a wiêc spo so by sy ste ma ty zo wa nia te o rii, pro jek to wa nie pro ce  su
bu dow la ne go, prze pro wa dza nie ba dañ em pi rycz nych i w koñ cu
opi sa nie i oce nê prze pro wa dzo ne go dzia ³a nia.

Lech Dwi liñ ski
ZA RYS LO GI STY KI PRZED SIÊ BIOR STWA

Skrypt uj mu je pro ble ma ty kê za o pa try wa nia przed siê bior stwa
w za so by nie zbêd ne do pro duk cji oraz lo gi stycz ne go wspo ma -
 ga nia go spo da ro wa nia ni mi. Scha rak te ry zo wa no za da nia lo gi s-
 tycz ne w za rz¹ dza niu ³añ cu cha mi do staw, za rz¹ dza niu pro duk cj¹
i ca ³¹ fir m¹, w tym wspo ma ga nie go spo da ro wa nia za so ba mi
kwa  li fi ko wa nej pra cy (za so ba mi ludz ki mi) oraz wspo ma ga nie po -
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 li ty ki ka dro wej przed siê bior stwa. Omówio no pa kie ty kom pu te ro-
 we go opro gra mo wa nia do wspo ma ga nia wy ko ny wa nia tych za-
  dañ, w tym MRP1, MRP2, ERP, DRP i CILS, oraz za o pa try wa nie
li nii wy twór czych w ma te ria ³y, na rzê dzia, przy rz¹ dy oraz in for ma -
 cje, a tak ¿e za da nia lo gi stycz ne w sfe rze eks plo a ta cji ma szyn
i urz¹ dzeñ w go spo dar ce ma ga zy no wej i w mar ke tin gu. Uwzglêd -
nio no dys  try bu cjê wy ro bów, lo gi stycz ne wspo ma ga nie ob s³u gi
klien tów i sprze da ¿y oraz ser wi so wej opie ki pro du cen ta nad
sprze   da ny mi wy ro ba mi. Po da no wy bra ne roz wi¹ za nia eu ro lo -
gi s ty ki oraz lo gi sty ki glo bal nej i wy ni ka j¹ ce z nich wy zwa nia dla
lo  gi sty ki przed siê biorstw w na szym kra ju.

Ry szard Fi li pow ski
Mie czy s³aw Mar ci niak
TECH NI KI OBRÓB KI ME CHA NICZ NEJ I ERO ZYJ NEJ
W opra co wa niu omówio no pod sta wy te o re tycz ne i prak tycz ne
za  sto so wa nia ob rób  ki skra wa niem, obrób ki œcier ni wem lu Ÿ nym
i zwi¹ za nym, obrób ki elek tro e ro zyj nej, elek tro che micz nej i stru -
mie  nio wej. Opi sa no ki ne ma ty kê oraz ele men ty kon struk cyj ne
i uk³a  dy skra wa nia urz¹ dzeñ do re a li za cji tych pro ce sów.
Uwzglê dnio no wa run ki tech nicz ne nie zbêd ne przy wy ko na niu
i wspó³ pra cy czê œci ma szyn. Wpro wa dzo no ele men ty pro gra -
mo  wa nia rêcz ne go i kom pu te ro we go obra bia rek ste ro wa nych
nu me rycz nie.

Piotr Fur mañ ski
To masz S. Wi œniew ski
Je rzy Ba na szek
THER MAL CON TACT RE SI STAN CE
AND OTHER THER MAL PHE NO ME NA
AT SO LID-SO LID IN TER FA CE
Mo no gra fia po œwiê co na jest zja wi sku prze  p³y wu cie p³a przez
styk dwóch cia³ sta ³ych, za rów no w po ³¹ cze niach nie ru cho mych,
jak i ru cho mych cia³, a zw³a szcza wy stê pu j¹ ce mu tam ter micz -
 ne mu opo ro wi kon tak to we mu (TOK). W ksi¹¿ ce przed sta wio no
me  to dy opi su mi kro ge o me trii po wierzch ni cia³, omówio no me -
cha  ni zmy de for ma cji sty ka j¹ cych siê po wierzch ni i wy mia ny cie-
 p³a po miê dzy cia ³a mi. Opi sa no me to dy mo de lo wa nia ter micz ne-
 go opo ru kon tak to we go w wa run kach usta lo nych i nie u sta lo nych,
jak rów nie¿ me to dy i wy ni ki po mia rów eks pe ry men tal nych TOK.
Omówio no tak ¿e spo so by zmia ny, a zw³a szcza ob ni ¿e nia, war -
to  œci ter micz ne go opo ru kon tak to we go oraz przed  sta wio no ty -
po  we przy pad ki wy stê po wa nia ter micz ne go opo ru kon tak to we go
w tech ni ce i me dy cy nie. W koñ co wej czê œci mo no gra fii za miesz -
czo no przy k³a dy te o re tycz ne go prze wi dy wa nia war to œci TOK.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zdzi s³a wa Ga³ kow skie go
DRGA NIA ME CHA NICZ NE — LA BO RA TO RIUM
Ce lem æwi czeñ jest za po zna nie stu den tów z prak tycz ny mi pro -
ble  ma mi wzbu dza nia, t³u mie nia i re je stra cji drgañ oraz de mon -
 stra cja pod sta wo wych zja wisk drga nio wych, ta kich jak: re zo nans,
nie sta tecz noœæ czy du dnie nie, a tak ¿e me tod ich ba da nia.
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Wik tor Gam bin
Ka ta rzy na Ko wal czyk

PLA STYCZ NOŒÆ ME TA LI
W ksi¹¿ ce opi sa no zja wi ska to wa rzy sz¹ ce pro ce som za a wan -
so wa ne go pla s tycz ne go p³y niê cia me ta li, ko rzy sta j¹c z po jêæ
i apa ra tu ma te ma tycz nej te o rii pla stycz no œci. Pierw sza czêœæ
ksi¹¿  ki za wie ra szcze gó³o wy opis ki ne ma ty ki oraz sta nów na prê -
 ¿eñ to wa rzy sz¹ cych pla s tycz ne mu p³y niê ciu po je dyn czych
kry sz ta ³ów me ta li. Szcze gól n¹ uwa gê zwróco no na sprzê ¿e nie
ru chu sie ci kry szta ³ów z ru chem ma te ria ³u.

W dru giej czê œci ksi¹¿ ki, na pod sta wie ana li tycz ne go opi su
pla stycz ne go p³y niê cia po je dyn czych zia ren, szcze gó³o wo zba -
 da no ewo lu cjê te kstur i po wierzch ni pla stycz no œci w sil nie de for-
 mo wa nych ele men tach me ta lo wych. G³ów ny na cisk po ³o ¿o no na
wp³yw kszta³ tu zmie nia j¹ cej siê po wierzch ni pla stycz no œci na pro -
 ces pla s tycz ne go p³y niê cia blach.

Marian Gieras
KOMORY SPALANIA SILNIKÓW TURBINOWYCH.

ORGANIZACJA PROCESU SPALANIA
Skrypt za wie ra pod sta wo we wia do mo œci na te mat bu do wy, za -
 sa dy dzia ³a nia i pod  staw pro jek to wa nia ko mór spa la nia lot  ni -
czych sil ni ków tur bi no wych (wœród któ rych mo¿ na roz ró¿ niæ
sil ni ki tur bo od rzu to we, tur bo wen ty la to ro we i tur bo œmi g³o we). Prze -
 pro wa dzo na zo sta ³a ana li za z³o ¿o nych pro ble mów zwi¹ za nych
z ae ro dy na mi k¹ prze p³y wu czyn ni ka przez ko mo rê spa la nia, ta -
kich jak: prze p³yw po wie trza w dy fu zo rze, roz dzia³ po wie trza do
ko mo ry ¿a ro wej i do ka na ³ów pier œcie nio wych, two rze nie wi ru
re  cyr ku la cyj ne go, tur bu lent ne mie sza nie strug itp.

W pra cy przed sta wio no rów nie¿ no we kie run ki w two rze niu
ni sko e mi syj nych ko mór spa la nia oraz me to dy pro wa dze nia ba -
dañ. Za mie szczo no tak ¿e przy k³a dy obli czeñ wy bra nych za ga d-
nieñ zwi¹ za nych z pro jek to wa niem ko mo ry spa la nia ty po we go
sil ni ka tur bi no we go.

Marian Gieras
SPALANIE — WYBRANE

ZAGADNIENIA W ZADANIACH
Skrypt za wie ra pod sta wo we wia do mo œci do ty cz¹ cych pro ce su
spa la nia, przed sta wio ne w kil ku gru pach te ma tycz nych. Ka¿ da
z tych grup zo sta ³a opa trzo na krót kim wstê pem, oma wia j¹ cym
naj wa¿ niej sze za ga dnie nia, po którym za mie szczo no do bra ne
te  ma tycz nie (w wiêk szo œci roz wi¹ za ne) za da nia. Du ¿o uwa gi
po  œwiê co no che mii spa la nia, pro ce so wi wy bu chu, spa la niu
w sil  ni kach spa li no wych oraz ter mo ga zo dy na micz nej te o rii spa -
 la nia. Za mie szczo no tak ¿e bar dziej z³o ¿o ne za da nia do ty cz¹ ce
wy bra nych za ga dnieñ z pro ce su spa la nia pa liw, których roz wi¹ -
 za nie w du ¿ej mie rze za le ¿y od przy jê tych za ³o ¿eñ i po sta  wio ne-
 go ce lu.
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Hen ryk G³o wac ki
ME CHA NI KA TECH NICZ NA. DY NA MI KA
Za war toœæ skryp tu obej mu je za ga dnie nia zgod ne z pro gra mem
stu diów na wy dzia ³ach me cha nicz nych po li tech nik w za kre sie
przedmio tu „me cha ni ka”, a tak ¿e: nie rów no mier noœæ ru chu,
spraw  noœæ uk³a dów me cha nicz nych rów no le g³ych i sze re go wych.
Skrypt za wie ra 321 ry sun ków, 104 przy k³a dy, 60 za dañ kon trol -
 nych i 121 py tañ spraw dza j¹ cych.

Hen ryk G³o wac ki
ME CHA NI KA TECH NICZ NA. STA TY KA I KI NE MA TY KA
Ni niej szy podrêcz nik, podob nie jak in ne, te go au to ra jest na pi -
 sa ny z my œl¹ o stu den tach stu diów za wo do wych — in ¿y  nier skich
i ma gi ster skich. Mo ¿e on tak ¿e s³u ¿yæ stu den tom in nych ro dza -
 jów stu diów i tych wszy st kich szkó³ wy ¿szych, gdzie wy k³a da na
jest me cha ni ka. Przy jê ta w pod rêcz  ni ku ko lej noœæ pre zen to wa -
 nych za gad  nieñ umo¿ li wia czy tel ni ko wi sa mo dziel ne œle dze nie
roz wa ¿añ te o re tycz nych i sy ste ma tycz ne przy swa ja nie no wo po -
 ja wia j¹ cych sie po jêæ i pro ble mów. Ka¿ dy roz dzia³ sk³ada siê
z wpro wa dze nia, pod  sta w te o re tycz nych, przy k³a do wych roz wi¹ -
 za ñ, za da ñ kon trol nych (z od po wie dzia mi i wska zów ka mi) oraz
py ta ñ i po le ce ñ (spraw dza j¹ cych na by t¹ wie dzê).

Hen ryk G³o wac ki
NA PÊ DY CIER NE
Opra co wa nie jest po œwiê co ne pod sta wom te o re tycz nym kon stru -
 o wa nia i ana li zy mi nia tu ro wych na pê dów i prze k³a dni cier nych,
jak rów nie¿ tych, które s¹ sto so wa ne w urz¹ dze niach in for ma -
 tycz nych re je stra cji i od twa rza nia sy gna ³ów fo nicz nych i wi zyj  -
nych, aby zmi ni ma li zo waæ de for ma cje sy gna ³ów przez nie od -
twa rza nych lub na gry wa nych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Krzy szto fa Go ³o sia
W£A SNO ŒCI I WY TRZY MA £OŒÆ MA TE RIA £ÓW.
LA BO RA TO RIUM
W skryp cie przed sta wio no 18 æwi czeñ, któ rych ce lem jest za -
zna  jo mie nie stu den tów z do œwiad czal ny mi me to da mi okre œla nia
w³a œci wo œci ma te ria ³ów kon struk cyj nych oraz spraw dze nie wy -
bra  nych za le¿ no œci ana li tycz nych po zna nych na wy k³a dach. Ka¿   -
da z in struk cji za wie ra te o re tycz ne wpro wa dze nie, zwiê z³y opis
sta no wi ska po mia ro we go, wska zów ki do ty cz¹ ce spo so bu wy ko -
 na nia æwi cze nia oraz wy szcze gól nie nie za war to œci spra wo zda nia.

Wydanie 1, 2001,
322 s., format B5, 

cena 26,00 zł,
ISBN 83-7207-260-4

Wydanie 1, 2003,
388 s., format B5, 

cena 31,50 zł,
ISBN 83-7207-429-1

Wydanie 1, 2002,
280 s., format B5, 

cena 24,00 zł,
ISBN 83-7207-346-5

Wydanie 1, 2008,
170 s., format B5, 

cena 15,00 zł,
ISBN 978-83-7207-739-4
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Jan Górzyński
PODSTAWY ANALIZY ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH
Wydanie 1, 2012,
438 s., format B5, 

cena 48,00 zł,
ISBN 978-83-7814-004-7

W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pier -
wotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia.
W kolejnych rozdziałach dokonano oceny energetycznej obiek -
tów budowlanych, omówiono aktualnie obowiązujące regulacje
prawne oraz opisano wpływ oddziaływań nośników energii na
śro dowisko.

Poruszono również — jakże aktualny — problem termoizola -
cji obiektów budowlanych, a także wybrane energooszczędne
tech niki stosowane w tych obiektach.

An drzej Grze bie lec
Zby s³aw Plu ta

Adam Ru ciñ ski
Ar tur Ru so wicz

CZYN NI KI CH£O DNI CZE I NO ŒNI KI ENER GII
Wydanie 1, 2011,
152 s., format B5, 

cena 25,00 zł,
ISBN 978-83-7207-936-7

W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwró -
cono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne, a szcze -
gólnie na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe
będące zamiennikami dla stopniowo wycofywanych. Skupiono
się na nośnikach energii aktualnie wykorzystywanych w Polsce.
Podano ich właściwości cieplne oraz eksploatacyjne. W ramach
właściwości eksploatacyjnych opisano ich wpływ na organizm
ludz ki, kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi i olejami.
Dla każdego czynnika chłodniczego dołączono tabele właści wo -
ści termofizycznych i wykresy Moliera.

Skrypt został napisany z myślą o potrzebach studentów Wy -
działu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Podane właści-
wości nośników ciepła mogą być również wykorzystywane przez
studentów Wydziału Inżynierii Środowiska.

Micha³ Haæ
LABORATORIUM MODELOWANIA

I BADANIA MASZYN
Skrypt za wie ra in struk cje do æwi czeñ la bo ra to ryj nych, re a li zo wa -
 nych w ra mach przed mio tu „La bo ra to rium mo de lo wa nia i ba  da  -
nia ma szyn”, znaj du j¹ ce go siê w pro gra mie stu diów dru gie go
stop nia na Wy dzia le Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych Poli -
tech niki Warszawskiej. Pro gram æwi czeñ po zwa la na za po zna -
nie siê stu den tów z w³a œci wo œcia mi wy bra nych „ma te ria ³ów
in te li gent nych”, a tak ¿e z pod sta wa mi mo de lo wa nia i spe cja-
 li stycz nym opro gra mo wa niem sto so wa nym w sy mu la cjach
kom pu te ro wych.

Wydanie 1, 2010,
112 s., format B5, 
cena 14,00 zł,
ISBN 978-83-7207-908-4

W  D R U K U

N O W O Ś Æ
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Ro man Ha ra tym
Ro bert Bier nac ki
Da wid My szka
EKO LO GICZ NE WY TWA RZA NIE  DO K£AD NYCH
OD LE WÓW W FOR MACH CE RA MICZ NYCH
Skrypt sta no wi nie tyl ko uzu pe³ nie nie la bo ra to rium, ale przede
wszy st kim wy k³a dów z Tech ni ki Wy twa rza nia. S¹ w nim kom -
ple k so wo przed sta wio ne naj bar dziej no wo cze sne i uni ka to we
tech no lo gie od lew ni cze.

Danuta Holejko
Wieńczysław J. Kościelny
AUTOMATYKA PROCESÓW CI¥GŁYCH
Wydanie 1, 2012,
434 s., format B5, 
cena 47,00 zł,
ISBN 978-83-7207-998-5

Skrypt został opracowany na potrzeby studiów zaocznych. Za -
wie ra materiał przeznaczony do początkowego nauczania w za -
kresie automatyki i procesów ciągłych. Omawiane zagadnienia
teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeniowymi, przy
czym przedstawiono możliwości rozwiązań nie tylko tradycyj ny -
mi metodami analitycznymi, ale także z wykorzystaniem odpo-
wiednich metod komputerowych.

Sieg fied Hel du ser
Wil li Me dnis
Ma riusz Olszew ski
ELE MEN TY I UK£A DY HY DRAU LICZ NE. ÆWI CZE NIA
Skrypt dla stu den tów wy dzia ³ów me cha nicz nych i me cha tro nicz -
 nych. Je go ce lem jest wy kszta³ ce nie umie jêt no œci two rze nia opi  -
su sta tycz nych i dy na micz nych w³a œci wo œci ele men tów i uk³a dów
hy drau licz nych sto so wa nych w urz¹ dze niach i sy s te mach me -
cha  tro nicz nych. Wy zna czo ne za le¿ no œci i sfor mu³o wa ne wnio ski
oraz przed sta wio ny tok roz wi¹ zy wa nia pro ble mów ma j¹ po móc
kon struk to rom i u¿yt kow ni kom me cha tro ni ki w usta la niu spo dzie -
 wa nych w³aœci wo œci oraz w do bo rze naj ko rzy st niej szych na staw,
struk tur i wa run ków pra cy wy ko rzy sty wa nych ele men tów i uk³a -
 dów hy drau licz nych.

Jerzy Iwaszko
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN.
POŁĄCZENIA I PRZEKŁADNIE ZĘBATE. ZBIÓR ZADAŃ
Wydanie 1, 2012,
216 s., format B5, 
cena 42,00 zł,
ISBN 978-83-7207-974-9

Tematyka podręcznika obejmuje wybrane działy z podstaw
kon strukcji maszyn. Składa się on z następujących rozdziałów:
po łą  czenia spawane, gwintowe przesuwanie zarysów uzębienia,

Wydanie 1, 2008,
164 s., format B5, 

cena 13,50 zł,
ISBN 978-83-7207-754-7

Wydanie 1, 2009,
118 s., format B5, 

cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-835-3

W  D R U K U
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obliczanie sił w przekładniach zębatych i obliczanie przekładni
obie gowych. Każdy rozdział otwiera przypomnienie teorii. Nas -
tęp nie prezentowane są zadania z rozwiązaniami „krok po kro -
ku” i z ko mentarzami, a potem — zadania do samodzielnego
roz wiązania.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków mecha -
nicz nych uczelni technicznych.

Lech Ja kliñ ski
ÆWI CZE NIA Z WY BRA NYCH ZA GA DNIEÑ

WY TRZY MA £O ŒCI MA TE RIA £ÓW
Opra co wa nie za wie ra ogól n¹ te o riê prê ta pro ste go oraz nie które
wy bra ne ele men ty obli czeñ wy trzy ma ³o œcio wych. Przedmio tem
tej pra cy s¹ g³ów nie cia ³a pod da ne dzia ³a niu si³ ze wnê trz nych.

Lech Ja kliñ ski
ME CHA NI KA UK£A DU PO JAZD –TE REN

W TE O RII I BA DA NIACH. WY BRA NE ZA GA DNIE NIA
Opra co wa nie obej mu je prze gl¹d wy bra nych kra jo wych i œwia to -
 wych osi¹ gniêæ w dzie dzi nie me cha ni ki uk³a du po jazd–te  ren, jak
rów nie¿ do ro bek na u ko wy i wy ni ki ba dañ au to ra opra co wa nia,
pro  wa dzo nych w kra ju i za gra ni c¹. Prze gl¹d ten do ty czy za rów -
 no kon struk cji, jak i roz wo ju me cha ni zmów je zd nych sto so wa-
  nych w ma szy nach i urz¹ dze niach s³u ¿¹ cych do pra cy i trans -
 por tu w wa run kach po lo wych, a tak ¿e wspó³ za le¿ no œci zja wisk
wy stê pu j¹ cych po miê dzy me cha ni zmem jezd  nym a pod³o ¿em,
z którym bez po œred nio on wspó³ pra cu je.

Wal de mar Ja szczuk
Ja kub Wier ciak
Ma ciej Bo dnic ki

NA PÊ DY ELEK TRO ME CHA NICZ NE URZ¥ DZEÑ
PRE CY ZYJ NYCH. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

Skrypt za wie ra opis pro gra mu spe cja li stycz nych ba dañ trzech
ty   pów mi kro ma szyn elek trycz nych, bê d¹ cych ele men ta mi wy ko   -
naw  czy mi uk³a dów na pê do wych, tzn.: elek tro ma gne sów pr¹ du
sta ³e go, sil ni ków sko ko wych, sil ni ków ma gne  to   e lek trycz nych pr¹   -
du sta ³e go. Ce lem æwi czeñ jest za po zna nie stu den tów ze sta-
tycz  ny mi i dy na micz ny mi cha rak te ry sty ka mi mi kro sil ni ków i elek -
tro ma gne sów, sto so wa nych w urz¹ dze niach pre cy zyj nych, oraz
me to da mi ba da nia na pê dów elek tro me cha nicz nych.

Krzy sztof Je miel niak
AU TO MA TYCZ NA DIA GNO STY KA

STA NU NA RZÊ DZIA I PRO CE SU SKRA WA NIA
W mo no gra fii omówio no ele men ty struk tu ry oraz za da nia uk³a du
DNiPS, a tak ¿e g³ów ne przy czy ny ko li zji wy stê pu j¹ cych w fa zie

Wydanie 2 uzup., 2008,
260 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-751-6

Wydanie 1, 2006,
172 s., format B5, 
cena 16,00 zł,
ISBN 83-7207-595-6

Wydanie 2, 2007,
138 s., format B5, 
cena 11,50 zł,
ISBN 978-83-7207-717-2

Wydanie 1, 2002,
256 s., format B5, 
cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-336-8
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obrób ki. Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ eks pe ry men -
tal  nych au tor wy su wa w³a sne pro po zy cje co do symp to mów zu -
 ¿y cia na rzê dzia i ich iden ty fi ka cji. Do ko nu je te¿ ana li zy wiel kiej
licz  by do nie sieñ li te ra tu ro wych do ty cz¹ cych ko mer cyj nych uk³a -
dów dia gno sty ki na rzê dzia i pro ce su skra wa nia.

Krzy sztof Je miel niak
OBRÓB KA SKRA WA NIEM
Wydanie 3, 2012,
144 s., format B5, 
cena 24,00 zł,
ISBN 978-83-7207-048-7

W skryp cie omówio no pod sta wo we za gad nie nia zwi¹ za ne z ob -
rób   k¹ skra wa niem, ta kie jak: ge o me tria ostrza, pro ces two rze nia
siê wióra, si ³y skra wa nia, zja wi ska cie pl ne w stre fie skra wa nia
i skra wal noœæ me ta li. Wie le uwa gi po œwiê co no w nim ma te ria -
³om na rzê dzio wym, uwzglê d nia j¹c tak ¿e te naj bar dziej no wo cze -
s ne, sto sun ko wo ma ³o je szcze roz po wszech nio ne. Od dziel ny
roz  dzia³ do ty czy drgañ sa mow zbud nych w pro ce sie obrób ki, ich
isto ty, przy czyn po wsta wa nia oraz pod staw ana li zy sta bil no œci.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Mie czy s³a wa Ka czo row skie go
W£A SNO ŒCI MA TE RIA £ÓW. LA BO RA TO RIUM
W skryp cie za war to nie tyl ko æwi cze nia uka zu j¹ ce re la cje mi kro -
 struk tu ra–w³a œci wo œci oraz mo¿ li wo œci ich kszta³ to wa nia me  to d¹
obrób ki cie pl nej, ale rów nie¿ i in ne spo so by for mo wa nia okre œ -
lo nych w³a œci wo œci u¿yt ko wych. W opra co wa niu za mie szczo no
æwi cze nia do ty cz¹ ce mo¿ li wo œci kszta³ to wa nia wy ro bów me to -
 da mi mniej kon wen cjo nal ny mi, zwra ca j¹c przy tym uwa gê na
za  le¿ noœæ efek tu dzia ³a nia od pa ra me trów tech no lo gicz nych.

Mie czy s³aw Ka czo row ski
An na Krzyñ ska
KON STRUK CYJ NE MA TE RIA £Y ME TA LO WE,
CE RA MICZ NE I KOM PO ZY TO WE
Skrypt jest podzie lo ny na czte ry czê œci. W pierw szej omówio no
pod sta wo we w³a œci wo œci ma te ria ³ów, a w szcze gól no œci wi¹ za -
 nia miê dzy ato ma mi. W dal szej czê œci po da no pod sta wo we
w³a sno œci me cha nicz ne i u¿yt ko we ma te ria ³ów oraz spo so by
umac  nia nia ma te ria ³ów pla stycz nych. Przed sta wio no gru pê ma -
 te ria ³ów sprê ¿y sto-pla stycz nych, a wiêc me ta le i ich sto py, w tym
sto py ¿e la za i me ta li nie ¿e la z nych. Ko lej na czêœæ do ty czy ma -
te   ria ³ów ce ra micz nych, w tym struk tu ry, jej kszta³ to wa nia i w³a -
œci  wo œci u¿yt ko wych. W ostat niej czê œci omówio no kom po zy ty
o osno wie me ta lo wej i ce ra micz nej, które nie s¹ je szcze tak po -
 wszech nie sto so wa ne jak kom po zy ty o osno wie po li me ro wej.

Wydanie 2, 2004,
142 s., format B5, 

cena 12,00 zł,
ISBN 83-7207-134-9

Wydanie 1, 2008,
310 s., format B5, 

cena 31,50 zł,
ISBN 978-83-7207-761-5
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Krzy sztof Ka raœ kie wicz 
PO MPY I UK£A DY PO MPO WE. LA BO RA TO RIUM

Skrypt po œwiê co ny jest za ga dnie niom po mia ro wym zwi¹ za nym
g³ów  nie z po mpa mi wi ro wy mi. Przed sta wio no w nim me to dy kê
ba dañ ty po wych cha rak te ry styk i pa ra me trów po mp i uk³a dów
po m po wych, opar t¹ na ak tu al nych nor mach eu ro pej s kich. Omó   -
wio no te¿ rza dziej spo ty ka ne, lub wrêcz po mi ja ne w li te ra tu rze,
za ga d nie nia po mia ru cha rak te ry styk stru mie nic czy ha ³a su pomp.
Ma te ria³ za war ty w skryp cie jest uzu pe³ nie niem ksi¹ ¿ek z dzie -
dzi  ny po mp, w których za ga dnie nia ba daw cze s¹ z ko niecz no -
 œci tyl ko sy gna li zo wa ne. Prze zna czo ny jest do za jêæ la bo  ra to ryj -
nych na Wy dzia le ME iL PW, lecz mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny na
innych wy dzia ³ach mecha nicz nych. Roz dzia³ po œwiê  co ny po mia -
 ro wi ha ³a su po mp ma bar dziej uni wer sal ny cha rak ter i mo ¿e byæ,
z nie wiel ki mi zmia na mi, wy ko rzy sty wa ny w przy pad ku in nych
ma szyn.

Ma rian Kla sztor ny
Ta de usz Nie zgo da

ME CHA NI KA OGÓL NA. POD STA WY TE O RE TYCZ NE,
ZA DA NIA Z ROZ WI¥ ZA NIA MI

Skrypt prze zna czo ny jest do æwi czeñ ze sta ty ki, ki ne ma ty ki i dy -
 na mi ki. Do ka¿ de go dzia ³u po da no w syn te tycz nej for mie pod-
   sta wy te o re tycz ne oraz zbiór za dañ z roz wi¹ za nia mi w for mie
wy  ma ga nej od stu den tów. Za da nia ze sta ty ki obej mu j¹ re  duk  cjê
i rów no wa gê uk³a dów ob ci¹ ¿eñ, za ga dnie nia tar cia w uk³a dach
p³a skich i wy zna cza nie re ak cji, z ki ne ma ty ki — ruch punk tu na
p³a szczy Ÿnie, ruch obro to wy, p³a ski i ku li sty bry³ oraz ruch z³o¿o -
 ny punk tu ma te rial ne go, a z dy na mi ki — ruch punk tu ma te  rial ne-
 go i uk³a dów punk tów, wy zna cza nie re ak cji w ³o ¿y skach wi ru j¹ cej
bry ³y oraz ruch me cha ni zmów p³a skich.

Ta de usz Ko ³a cin
POD STA WY TE O RII MA SZYN I AU TO MA TY KI

Skrypt prze zna czo ny dla stu den tów Wy dzia ³u Sa mo cho dów i Ma -
 szyn Ro bo czych. Je go ce lem jest za po zna nie z pod  sta  wo  wy mi
po jê cia mi au to ma ty ki i te o rii ma szyn nie zbêd ny mi do dal szej
na  u ki ich pro jek to wa nia.

Boh dan Ko ryt kow ski
POD STA WY KON STRUK CJI MA SZYN.

PRO JEK TO WA NIE I
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów Wy dzia ³u Me cha nicz ne -
 go Ener ge ty ki i Lot nic twa. Omówio no w nim dwa te ma ty æwi  czeñ
kon struk cyj nych: pierw szy — do ty cz¹ cy wy bra nej gru py na pê -

Wydanie 1, 2006,
356 s., format B5, 
cena 37,00 zł,
ISBN 83-7207-591-3

Wydanie 2 popr. i uzup., 2005,
342 s., format B5, 
cena 28,00 zł,
ISBN 83-7207-567-0

Wydanie 2, 2009,
126 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-432-4

Wydanie 1, 2008,
74 s., format B5, 
cena 6,50 zł,
ISBN 978-83-7207-791-2
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 dza nych rêcz nie dŸwi gni ków sa mo cho do wych, dru gi — wy bra  nej
gru pie ar ma tu ry na po ro wej sto so wa nej w ru ro ci¹ gach, w szcze -
 gól no œci kur ków ku lo wych i prze pu st nic.

Ta de usz Ko wal ski
Grze gorz Lis
Wie s³aw Sze najch
TECH NO LO GIA
I AU TO MA TY ZA CJA MON TA ̄ U MA SZYN
Skrypt sta no wi ma te ria³ po moc ni czy do wy k³a dów i æwi czeñ
z przed mio tów: tech no lo gia obrób ki skra wa niem i mon ta ¿u, pod   -
sta wy au to ma ty za cji pro ce sów wy twór czych, kom pu te ro wo wspo -
 ma ga ne pro jek to wa nie pro ce sów tech no lo gicz nych, pro jek to wa-
 nie pro ce sów tech no lo gicz nych obrób ki skra wa niem.

Włodzimierz Kurnik
WYKŁADY Z MECHANIKI OGÓLNEJ
Wydanie 2 popr., 2012,
404 s., format B5, 
cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7814-003-0

Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu mechanika ogólna pro -
wadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wy -
dzia łach mechanicznych politechnik. Może być wy ko rzy stywany
także przez studentów innych wydziałów, na których me cha ni -
ka — również w węższym zakresie — należy do przedmiotów obo -
wiązkowych lub obieralnych. Treść i układ książki odpowiada
wykładom prowadzonym na Wydziale Samochodów i Maszyn
Ro boczych Politechniki Warszawskiej. Materiał prezentowany jest
w ujęciu geometrycznym uzupełnionym elementami mechaniki
analitycznej w zakresie niezbędnym do zastosowań praktycznych.

Jan Le wiñ ski
Zdzi s³aw R. Lin de mann
Wi told Lin ke
Jan Mi siak
Wi lhelm M. Orset ti
Ka zi mierz Pu ci ³ow ski
ME CHA NI KA TECH NICZ NA. LA BO RA TO RIUM
W skryp cie omówio no za ga dnie nia te o re tycz ne do ty cz¹ ce ani -
zo  tro pii w³a œci wo œci sprê ¿y stych, zgi na nia prê tów sil nie za krzy -
 wio nych, p³a skie go sta nu od kszta³ ce nia i drgañ wy mu szo nych
uk³adów me cha nicz nych. Wie le miej sca po œwiê co no ta kim me -
to  dom ba daw czym, jak: ten so me tria elek tro o po ro wa, ela sto op -
ty ka i po mia ry ultra dŸwiê ko we. Szcze gó³o wo omówio no rów nie¿
wy bra ne znor ma li zo wa ne próby wy trzy ma ³o œcio we: roz ci¹ ga nia,
twar do œci i udar no œci.

Wydanie 2 popr., 2006,
280 s., format B5, 

cena 27,00 zł,
ISBN 83-7207-620-0

Wydanie 3 popr., 2000,
196 s., format B5, 

cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-197-7
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Jan Lewiñski
Robert Piekarski

Andrzej Wawrzyniak
Danuta Witemberg-Perzyk

WYTRZYMA£OŒÆ MATERIA£ÓW W ZADANIACH
Po zy cja za wie ra za da nia (wraz z roz wi¹ za nia mi), ilu stru j¹ ce naj -
 wa¿ niej sze za ga d nie nia kla sycz nej wy trzy ma ³o œci kon struk cji.
Ma  te ria³ podzie lo no na 18 roz dzia ³ów, w których przed sta wio no
mo men ty bez w³ad no œci fi gur p³a skich, ener giê od kszta³ ceñ sprê -
 ¿y stych, hi po te zy wy tê ¿e nio we, si ³y we wnê trz ne, roz ci¹ ga nie,
skrê  ca nie, zgi na nie, œci na nie i wy bo cze nia prê tów, wy bra ne za -
 ga dnie nia zmê cze nia ele men tów kon struk cji, ru ry gru bo œcien ne
i p³y ty ko ³o we oraz zgi na nie wal co we p³yt pra wo skrêt nych i po -
 w³o ki osio wo-sy me trycz ne.

Skrypt sta no wi ca ³oœæ z ksi¹¿ k¹ Pod sta wy me cha ni ki. Sta -
ty  ka i wy trzy ma ³oœæ ma te ria ³ów, w której za mie szczo no te o riê
przed mio tu.

Jan Le wiñ ski
An drzej P. Wil czyñ ski

Da nu ta Wi tem berg-Perzyk
POD STA WY ME CHA NI KI.

STA TY KA I WY TRZY MA £OŒÆ MA TE RIA £ÓW
W skryp cie z za kre su sta ty ki omówio no pod sta wo we pra wa i za -
 sa dy, za ga dnie nia re duk cji i wa run ków rów no wa gi cia³ sta ³ych.
Z za kre su wy trzy ma ³o œci roz wa ¿o no po jê cia do ty cz¹ ce cia³ od -
 kszta³ cal nych (na prê ¿e nie, od kszta³ ce nie, zwi¹z ki fi zycz ne), prze-
  a na li zo wa no pod sta wo we za gad nie nia wy trzy ma ³o œcio we (roz   ci¹ -
ga nie, zgi na nie, skrê ca nie, wy trzy ma ³oœæ z³o ¿o na) oraz do ty cz¹ce
zmê cze nia.

Jan Lewiñski
Andrzej P. Wilczyñski

Danuta Witemberg-Perzyk
PODSTAWY WYTRZYMA£OŒCI MATERIA£ÓW

W pra cy przed sta wio no za ga dnie nia z te o rii sta nu na prê ¿e nia
i od kszta³ ce nia, za ga dnie nia ma te ria ³o we i zwi¹z ków fi zycz nych,
me cha ni ki pê ka nia oraz zja wisk nie sprê ¿y stych. Szcze gó³o wo
omó wio no wy trzy ma ³oœæ ustro jów prê to wych na roz ci¹ ga nie,
skrê   ca nie, zgi na nie, hi po te zy wy tê ¿e nio we, wy trzy ma ³oœæ z³o ¿o -
 n¹, wy  bo cze nie, zmê cze nie, pod sta wy lep ko sprê ¿y sto œci, ani  zo-
 tro pii. Po nad to scha rak te ry zo wa no ustro je dwu wy mia ro we: p³y ty,
po w³o ki, ele men ty gru bo œcien ne.

Wydanie 1, 2009,
392 s., format B5, 
cena 42,00 zł,
ISBN 978-83-7207-814-8

Wydanie 4, 2006,
280 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-196-9

Wydanie 3 popr., 2010,
342 s., format B5, 
cena 38,00 zł,
ISBN 978-83-7207-880-3
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Janusz Lipka
Jacek R. Przygodzki
Tadeusz Tomborowski
Alicja Zielińska
Wojciech Żurawski
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
DLA MECHANIKÓW
Wydanie 2, 2011,
196 s., format B5, 
cena 26,50 zł,
ISBN 978-83-7207-457-7

Skrypt składa się z 11 ćwiczeń laboratoryjnych i obejmuje nas -
tępujące zagadnienia: badanie obwodów elektrycznych i mag -
ne tycznych, pomiary mocy i energii w układach elektrycznych,
badanie maszyn elektrycznych, badanie maszyn elektrycz nych,
a także zagadnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń elek-
trycznych. 

W opisie każdego ćwiczenia są podane wiadomości teore -
tyczne dotyczące ćwiczenia i zasady pomiarów. Poszczególne
instrukcje zawierają program ćwiczenia, pytania kontrolne, sche -
maty układów pomiarowych, tabelki pomiarowe oraz wska zów ki
potrzebne zarówno do wykonania ćwiczenia, jak i opracowania
wyników.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziału Mecha -
nicz nego Energetyki i Lotnictwa.

Je rzy Ma dej
ME CHA NI KA TRANS MI SJI MO MEN TU TRAK CYJ NE GO
Ksi¹¿ ka jest mo no gra fi¹ obej mu j¹ c¹ ma te ria³ przedmio tu stu diów
wy dzia ³ów me cha nicz nych, kszta³ c¹ cych spe cja li stów z za kre su
sze ro ko poj mo wa nej bu do wy i eks plo a ta cji ma szyn oraz po ja z -
dów dla trans por tu l¹ do we go. Znaj du j¹ siê w niej za rów no fun -
da men tal ne za ga dnie nia me cha ni ki na pê du po ja zdów trans por tu
l¹ do we go (sa mo cho do wych, ko le jo wych i g¹ sie ni co wych), jak
te¿ te o re tycz ne pod sta wy ra cjo nal ne go pro jek to wa nia i roz wo ju
pod  sta wo wych struk tur z³o ¿o nych uk³a dów prze nie sie nia mo -
men  tu trak cyj ne go, zw³a szcza w po ja zdach szyb ko bie¿ nych. Po -
 ziom ksi¹¿ ki jest do sto so wa ny g³ów nie do wy ma gañ stu diów
dru gie go stop nia (ma gi ster skich).

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Mie czy s³a wa Mar ci nia ka
ELE MEN TY AU TO MA TY ZA CJI
WE WSPÓ£ CZE SNYCH PRO CE SACH WY TWA RZA NIA.
OBRÓB KA, MI KRO O BRÓB KA, MON TA¯
Pro ble ma ty ka tej ksi¹¿ ki to za ga dnie nia zwi¹ za ne z pro ce sem
pro  duk cyj nym w as pek cie au to ma ty zo wa nia ope ra cji wy twór -
czych na ka¿ dym eta pie te go pro ce su. Po ru szo no rów nie¿ prob -
le my zwi¹ za ne me to dy k¹ pro ce su au to ma ty za cji.

Wydanie 1, 2000,
410 s., format B5, 

opra wa twar da, cena 40,50 zł,
ISBN 83-7207-236-1

Wydanie 1, 2007,
272 s., format B5, 

cena 27,00 zł,
ISBN 978-83-7207-650-2

N O W O Ś Æ
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Wie s³a wa Mo œcic kie go

POD STA WY KON STRUK CJI URZ¥ DZEÑ
PRE CY ZYJ NYCH. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

Skrypt zo sta³ tak opra co wa ny, aby u³a twiæ stu den tom za rów no
przy go to wa nie do æwi czeñ, jak i ich po praw ne wy ko na nie. Za -
wie  ra on pod sta wo wy ma te ria³ te o re tycz ny nie zbêd ny do zro zu -
 mie nia za ga dnieñ, któ rych do ty cz¹ æwi cze nia, a tak ¿e zja wisk
ob ser wo wa nych pod czas ich wy ko ny wa nia. Opi sy sta no wisk ba -
 daw czych i in struk cje oma wia j¹ ce ko lej ne czyn no œci u³a twia j¹
prze pro wa dze nie nie zbêd nych obli czeñ i po mia rów oraz ich re -
 je stra cjê. Do ka¿ de go æwi cze nia po da no wy kaz li te ra tu ry.

Lech Mu raw ski
STA TIC AND DY NA MIC ANA LY SES 

OF MA RI NE PRO PUL SION SY STEMS
W pra cy przed sta wio no kom ple kso w¹ me to dê ana liz okrê to wych
uk³a dów prze nie sie nia mo cy. Roz pa trzo ne zo sta ³y me to dy ana liz
dy na micz nych drgañ skrêt no-giêt no-wzd³u¿ nych oraz me to dy sta -
 tycz ne go u³o ¿e nia li nii wa ³ów. Pre zen to wa ne obli cze nia nu me-
 ryczne zo sta ³y zwe ry fi ko wa ne przez ba da nia po mia ro we prze pro-
 wa dzo ne na stat kach w trak cie prób mor skich.

Zdzi s³aw Na gór ski
Ry szard So bo ciñ ski

WY BRA NE ZA GA DNIE NIA
Z TER MO DY NA MI KI TECH NICZ NEJ. ZBIÓR ZA DAÑ

Skrypt za wie ra pod sta wy te o re tycz ne ter mo dy na mi ki tech nicznej,
po zwa la j¹ ce zro zu mieæ za sa dy dzia ³a nia urz¹ dzeñ cie pl nych,
w tym szcze gól nie t³o ko wych sil ni ków cie pl nych.

W skryp cie omówio no pod sta wo we po jê cia, pra wa i za le¿no -
 œci ana li tycz ne oraz przed sta wio no przy k³a dy roz wi¹ za nych za-
  dañ i za da nia do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia z od po wie dzia mi.

Zbiór za dañ sta no wi po moc dy dak tycz n¹, zgod n¹ z pro gra -
 mem stu diów na Wy dzia le Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych
Po  li tech ni ki War szaw skiej. Mo ¿e byæ rów nie¿ przy dat ny stu den -
 tom, którzy zaj mu j¹ siê pro ble ma ty k¹ ma szyn cie pl nych, w szcze-
  gól no œci spa li no wych sil ni ków t³o ko wych.

Miros³aw Nizielski
Krzysztof Urbaniec

APARATURA PRZEMYS£OWA
Pra ca po wsta ³a ja ko roz sze rze nie ma te ria ³ów dy dak tycz nych
prze  zna czo nych dla stu den tów kie run ku stu diów Me cha ni ka i Bu -
 do wa Ma szyn. Za kres pra cy obej mu je pod sta wo w¹ wie dzê
przy dat n¹ w pro jek to wa niu, bu do wie i eks plo a ta cji apa ra tów
o czê sto spo ty ka nych ce chach kon struk cyj nych, z uwzglê d -
nie niem ich za sto so wañ w ró¿ nych pro ce sach prze my s³o wych
w ener ge ty ce, prze my œle che micz nym i spo ¿yw czym oraz ins -
ta  la cjach ochro ny œro do wi ska. Roz dzia ³y po œwiê co ne ró¿ nym

Wydanie 1, 2002,
174 s., format B5, 
cena 15,00 zł,
ISBN 83-7207-349-X

Wydanie 1, 2003,
140 s., format B5, 
cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-350-3

Wydanie 1, 2008,
304 s., format B5, 
cena 30,00 zł,
ISBN 978-83-7207-733-2

Wydanie 1, 2010,
148 s., format B5, 
cena 18,00 zł,
ISBN 978-83-7207-897-1
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ty pom apa ra tów za wie ra j¹ zbiór przy k³a do wych roz wi¹ zañ kons -
truk cyj nych.

Podrêcz nik mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny na ró¿ nych uczel -
niach tech nicz nych, pro wa dz¹ cych stu dia na kie run kach me cha -
 nicz nych.

Je rzy Ocio szyñ ski
ENER GE TY KA ENER GO O SZCZÊD NYCH
UK£A DÓW NA PÊ DO WYCH MA SZYN RO BO CZYCH
W pra cy przed sta wio no bu do wê, dzia ³a nie i w³a œci wo œci elek -
trycz  nych i hy bry do wych uk³a dów na pê do wych ma szyn ro bo -
czych, podze spo ³y i ele men ty uk³a dów na pê do wych, pier wot ne
i wtór ne Ÿród³a ener gii. Po nad to — bi lans ener gii w cy klu pra -
cy, uk³a dy ste ro wa nia, mo¿ li wo œci odzy sku ener gii, a tak ¿e me -
to dy pro jek to wa nia i mo¿  li wo œci sto so wa nia tych uk³a dów w wy  -
bra nych ty pach ma szyn ro bo czych (³a do war kach, ko par kach,
¿u ra wiach sa mo je zd nych, kru szar kach). Ksi¹¿ ka jest prze zna -
czo  na dla stu den tów spe cjal no œci ma szy ny ro bo cze ciê¿ kie oraz
kon struk to rów ma szyn ro bo czych.

Wiesław Ostapski
PRZEKŁADNIE FALOWE
Wydanie 1, 2011,
240 s., format A4, 
cena 40,00 zł,
ISBN 978-83-7207-946-6

Monografia „Przekładnie falowe” przedstawia istotne z punktu
wi dzenia aplikacyjnego i naukowego zagadnienia z zakresu mo -
delowania, projektowania, badań i technologii przekładni falo -
wych, opracowane głównie na podstawie wieloletnich badań
autora. Adresowana jest do pracowników naukowych, studentów
starszych lat wydziałów mechanicznych oraz inżynierów kons -
truktorów i technologów zatrudnionych w przemyśle.

Tadeusz Palimąka
Jacek Szymczyk
Tadeusz Tomborowski
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI
DLA MECHANIKÓW
Wydanie 2, 2011,
158 s., format B5, 
cena 25,50 zł,
ISBN 978-83-7207-448-5

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów II
i III roku studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym Ener -
getyki i Lotnictwa. Może być wykorzystywany przez studentów
studiów zaocznych. 

Skrypt obejmuje podstawowe ćwiczenie elektroniki, dotyczą -
ce: wzmacniaczy tyrystorowych i operacyjnych, generatorów
prze biegów sinusoidalnych, stabilizatorów napięć stałych, ukła -
dów impulsowych i cyfrowych, przetworników C/A i A/C oraz
tyrystorów.

Wydanie 1, 1994,
118 s., format B5, 

cena 5,00 zł,
ISBN 83-85912-17-7

N O W O Ś Æ
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Krzy sztof Pa proc ki
ZA SA DY ZA PI SU KON STRUK CJI

Skrypt obej mu je ma te ria³ do ty cz¹ cy na u ki rzu to wa nia i prze kro -
 jów oraz wy mia ro wa nia i opi sy wa nia ry sun ków tech nicz nych
ma  szy no wych, ze szcze gól nym uwzglê d nie niem ele men tów urz¹ -
 dzeñ me cha nicz nych.

Jo lan ta Pa ster nak-Wi niar ska
Ma ria Te o do ro wicz

TECH NI CAL EN GLISH FOR STU DENTS
OF ME CHA NI CAL FA CUL TIES

(fo cus on au to mo bi le En glish). IN TER ME DIA TE
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów stu diów dzien nych,
wie czo ro wych i za ocz nych, a tak ¿e dok to ran tów Wy dzia ³u Sa -
mo  cho dów i Ma szyn Ro bo czych Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
ka¿ de go in ne go wy dzia ³u, które go stu den ci, w ra mach swo ich
za in te re so wañ lub pro gra mu na u cza nia, za po zna j¹ siê z te ma -
 ty k¹ po wszech n¹ w bran ¿y sa mo cho do wej. Kurs s³u ¿y za po z na-
 niu s³u cha czy z sa mo cho do w¹ ter mi no lo gi¹ tech nicz n¹ w jê  zy ku
an giel skim, zwi¹ za n¹ z bu do w¹ i dzia ³a niem po szcze gól nych
uk³a  dów sa mo cho do wych (m.in. sil ni ków oraz uk³a dów: za si la -
nia, za p³o no we go, na pê do we go, za wie sze nia itd.). W pra cy wy -
ko  rzy sta no ory gi nal ne ma te ria ³y szko le nio we TE AM Aka de mii
To y o ty (To y o ta Mo tor Po land), od po wie dnio za a dap to wa ne do
po trzeb kur su.

Je rzy Pio trow ski
Be ne dykt Po nder

LA BO RA TO RIUM POD STAW KON STRUK CJI MA SZYN
Te ma ty æwi czeñ to: wy zna cza nie wspó³ czyn ni ka tar cia oraz
spraw  no œci œrub me cha ni zmo wych, wy zna cza nie na prê ¿eñ w ru -
 rze pro stej i za krzy wio nej o prze kro ju ko ³o wym oraz w œru bie
po ³¹ cze nia ko³ nie rzo we go, wy zna cza nie wspó³ czyn ni ka tar cia
w ³o ¿y skach tocz nych, ba da nie roz k³a du na prê ¿eñ me to d¹ ela -
s to op tycz n¹, ba da nie pa ra me trów pra cy prze k³a dni pa so wej,
sprzê g³a cier ne go, wp³y wu ob ci¹ ¿e nia na spraw noœæ zê ba tej
prze k³a d ni fa lo wej, ge o me tria ko ³a zê ba te go ko ry go wa ne go.

Zby s³aw Plu ta
POD STA WY TE O RE TYCZ NE

FO TO TER MICZ NEJ KON WER SJI ENER GII S£O NECZ NEJ
Pra ca po œwiê co na jest pod sta wom fi zycz nym kon wer sji ener gii
pro mie nio wa nia s³o necz ne go w cie p³o. Zo sta ³a podzie lo na na
9 roz dzia ³ów, w których przed sta wio ne s¹: za sa dy obli cza nia
na  s³o necz nie nia bez po œre dnie go i dy fu zyj ne go w za le¿ no œci
od po ³o ¿e nia ge o gra ficz ne go i usy tu o wa nia po wierzch ni oraz

Wydanie 8, 2006,
270 s., format B5, 
cena 25,00 zł,
ISBN 83-7207-224-8

Wydanie 1, 2008,
116 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-778-3

Wydanie 4, 2008,
68 s., format B5, 
cena 9,00 zł,
ISBN 978-83-7207-744-8

Wydanie 2, 2006,
196 s., format B5, 
cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-229-9
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lo kal nych wa run ków, po ten cjal ne mo¿ li wo œci pro mie nio wa nia
s³o necz ne go w Pol sce, obli cze nia cie p³a u¿yt ko we go pro du ko -
 wa ne go w p³a skich i sku pia j¹ cych ko lek to rach s³o necz nych oraz
ich cha rak te ry sty ki pro jek to we i eks plo a ta cyj ne, ma ga zy no wa nie
ener gii w po sta ci cie p³a w in sta la cjach s³o necz nych.

Zbys³aw Pluta
S£ONECZNE INSTALACJE ENERGETYCZNE
W skryp cie omówio no spo so by wy ko rzy sty wa nia ener gii s³o necz -
 nej, zwra ca j¹c szcze gól n¹ uwa gê na in sta la cje, które mo g¹ byæ
sto so wa ne w pol skich wa run kach kli ma tycz nych — uk³a dy
przy  go to wa nia cie p³ej wo dy u¿yt ko wej i ogrze wa nia bu dyn ków.
Przed  sta wio no wspó³ cze sne elek trow nie s³o necz ne z obie giem
ter mo dy na micz nym, s³o necz ne in sta la cje ch³o dni cze, uk³a dy des -
ty la cji wo dy mor skiej, izo la cje prze zro czy ste, sta wy s³o necz ne,
sy ste my go spo da ro wa nia oœwie tle niem na tu ral nym oraz ogni wa
fo to wol ta icz ne do bez po œre dniej kon wer sji ener gii s³o necz nej
w elek trycz n¹.

Mie czy s³aw Po niew ski
Je rzy Sa do
Bo gu mi³ Sta ni szew ski
TER MO DY NA MI KA
PRO CE SÓW NIE RÓW NO WA GO WYCH
Ter mo dy na mi ka pro ce sów nie rów no wa go wych (TPN) jest szyb -
ko roz wi ja j¹ c¹ siê dys cy pli n¹, sta no wi¹ ca roz wi niê cie ter mo dy -
 na mi ki kla sycz nej.

W ksi¹¿ ce po ru szo no pod sta wo we za ga dnie nia TPN ta kie,
jak: Ÿród³o en tro pii, bodŸ ce i prze p³y wy uo gól nio ne oraz rów -
na  nia bi lan so we wiel ko œci eks ten syw nych. Roz wa ¿a no pro ce sy
prze no sze nia tych wiel ko œci w uk³a dach izo ter micz nych i nie -
i zo  ter micz nych, a zw³a szcza wa¿ ne dla za sto so wañ tech nicz -
nych efek ty krzy ¿o we. Omówio no rów nie¿ po krót ce za ga dnie nia
ter mo dy na mi ki re ak cji che micz nych i za ga dnie nia sta bil no œci dla
sta nów rów no wa gi ter mo dy na micz nej. Szcze gól n¹ uwa gê zwró -
co no na apli ka cyj ny cha rak ter TPN, ilu stru j¹c roz wa ¿a ne pro ble -
my te o re tycz ne licz ny mi przy k³a da mi.

Podrêcz nik jest ad re so wa ny do stu den tów kur sów ma gi s ter -
 skich, dok to ran tów oraz pra cow ni ków na u ko wych.

Ja cek R. Przy godz ki
ZBIÓR ZA DAÑ Z ELEK TRO TECH NI KI
DLA STU DEN TÓW WY DZIA £ÓW NIE E LEK TRYCZ NYCH
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

W pra cy przed sta wio no za da nia do ty cz¹ ce ob wo dów pr¹ du
sta ³e go, jed no fa zo wych pr¹ du prze mien ne go i trój fa zo wych wraz
z roz wi¹ za nia mi. Oprócz za dañ z roz wi¹ za nia mi w skryp cie za -
 mie szczo no rów nie¿ pro ste za da nia te ksto we, które mo¿  na roz  -
wi¹ zaæ w pa miê ci dla spraw dze nia swo ich wia do mo œci.

Wydanie 2, 2008,
246 s., format B5, 

cena 26,50 zł,
ISBN 978-83-7207-672-4

Wydanie 1, 2008,
148 s., format B5, 

cena 10,50 zł,
ISBN 978-83-7207-747-9

Wydanie 1, 2008,
310 s., format B5, 

cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-782-0
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Feliks Rawski
ZASILANIE ORAZ STEROWANIE PROCESAMI
ROBOCZYMI W SILNIKACH SPALINOWYCH

Wydanie 1, 2011,
104 s., format B5, 

cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7207-940-4

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Skrypt zawiera podstawowe informacje z zakresu zasilania

cy lindrów silnika powietrzem oraz paliwem. Szczególną uwagę
poświęcono zagadnieniu wysokociśnieniowego wielofazowego
za silania typu common rail. Omówiono także niektóre roz wią za -
nia konstrukcyjne elementów oraz podzespołów wchodzących
w skład układu zasilania.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Samo cho -
dów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w zakresie
przedmiotu „silniki spalinowe”. Mogą z niego korzystać rów nież
studenci innych uczelni technicznych.

An drzej Reñ ski
BEZPIECZEÑSTWO CZYNNE SAMOCHODU.

ZAWIESZENIA ORAZ UK£ADY
HAMULCOWE I KIEROWNICZE

Wydanie 1, 2011,
326 s., format B5, 

cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7207-904-6

Bez pie czeñ stwo ru chu dro go we go jest jed nym z czyn ni ków, któ -
re w de cy du j¹ cy spo sób kszta³ tu j¹ roz wój kon struk cji wspó³ -
cze snych sa mo cho dów. Bez pie czeñ stwo czyn ne to mo¿ li woœæ
za po bie ¿e nia po przez kon struk cjê sy tu a cjom, które mo g³y by do -
 pro wa dziæ do za i st nie nia wy pad ku dro go we go. Jest ono roz  pa t-
ry wa ne w od nie sie niu nie tyl ko do sa me go sa mo cho du, ale tak  ¿e
od dzia ³y wañ za cho dz¹ cych miê dzy trze ma ele men ta mi uk³a du
kie row ca–po jazd–oto cze nie. Ze spo ³a mi sa mo cho du wp³y wa j¹ -
 cy mi na bez pie czeñ stwo czyn ne, s¹ ko ³a z opo na mi, za wie sze-
 nia oraz uk³ad ha mul co wy i kie row ni czy. W pod rêcz ni ku przed-
  sta   wio no bu do wê i za sa dy dzia ³a nia tych ze spo ³ów, sfor mu ³o wa-
 no pod  sta wo we wy ma ga nia oraz omówio no czyn ni ki wp³y wa j¹ ce
na pra wi d³o woœæ pra cy ka¿ de go z nich. Szcze gól n¹ uwa gê
zwróco no na wspó³ za le¿ no œci za cho dz¹ ce miê dzy ze spo ³a mi
i ich wza jem n¹ wspó³ pra cê, która de cy du je o osta tecz nym po -
 zio mie bez pie czeñ stwa czyn ne go.

Podrêcz nik skie ro wa ny jest g³ów nie do stu den tów kie run ków
sa mo cho do wych wy ¿szych uczel ni tech nicz nych, ale je go od -
bior  ca mi mo g¹ byæ tak ¿e in ¿y nie ro wie za tru dnie ni w prze my -
œle i us³u gach, rze czo znaw cy sa mo cho do wi, a tak ¿e mi ³o œni cy
mo to ry za cji.

N O W O Ś Æ

N O W O Ś Æ
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Ar tur Ru so wicz
Adam Ru ciñ ski
An drzej Grze bie lec
ÆWI CZE NIA W LA BO RA TO RIUM CH£O DNIC TWA
Wydanie 2 rozszerz., 2011,
108 s., format B5, 
cena 24,00 zł,
ISBN 978-83-7207-962-6

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u ME iL PW dla
kie run ku Ener ge ty ka i spe cjal no œci ch³o dnic two i kli ma ty za cja.
Je go treœæ od po wia da 11 æwi cze niom wy ko ny wa nym w La bo -
 ra to rium Ch³o d nic twa In sty tu tu Tech ni ki Cie pl nej. Po nie wa¿ oma-
  wia ne za ga dnie nia ma j¹ cha rak ter uni wer sal ny, wiêc skrypt mo-
  ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny przez stu den tów in nych spe cjal no œci
i wy dzia ³ów uczel ni tech nicz nych.

Je rzy Sa do
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA TER MO DY NA MI KI
W skryp cie ogra ni czo no siê do ana li zy ter mo dy na micz nej cia ³a
pro ste go, czy li cia ³a, które go stan jest opi sa ny za po mo c¹
dwóch pa ra me trów. Ze wzglê du na ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy
roz wa ¿o no cia ³a pro ste z pra c¹: ob jê to œcio w¹, ma gne ty za cji,
po  la ry za cji, roz ci¹ gniê cia gu my i pra cê sprê ¿y st¹ w prê cie
jed no wy mia ro wym.

Ta de usz Sa ³a ciñ ski
ELE MEN TY ME TRO LO GII WIEL KO ŒCI
GE O ME TRYCZ NYCH. PRZY K£A DY I ZA DA NIA
Skrypt za wie ra ze staw przy k³a dów i za dañ nie zbêd nych do opa -
 no wa nia mi ni mum wie dzy z za kre su me tro lo gii d³u go œci i k¹ ta.
W ostat nim roz dzia le za mie szczo no ory gi nal ne opro gra mo wa nie
do od czy ty wa nia wy ni ków po mia ru sta ty stycz nej prób ki i pre zen -
 ta cji oraz wy dru ku osta tecz ne go wy ni ku po mia ru.

Ta de usz Sa ³a ciñ ski
KOM PU TE RO WE WSPO MA GA NIE
KON STRU O WA NIA NA RZÊ DZI SKRA WA J¥ CYCH
W skryp cie ze sta wio no pod sta wo we in for ma cje do ty cz¹ ce bu -
do  wy i dzia ³a nia sprzê tu mi kro kom pu te ro we go, al go ryt mi za cji
pro  ce su pro jek to wa nia na rzê dzia, jê zy ka pro gra mo wa nia Tur bo
Pa scal oraz sy ste mu ope ra cyj ne go MS DOS.

Ta de usz Sa ³a ciñ ski
SPC — STA TY STYCZ NE
STE RO WA NIE PRO CE SA MI PRO DUK CJI
W podrêcz ni ku przed sta wio no pod sta wo w¹ wie dzê wraz z przy -
 k³a da mi za sto so wa nia, nie zbêd n¹ do sta ty stycz ne go ste ro wa nia

Wydanie 2, 1997,
176 s., format B5, 

cena 10,50 zł,
ISBN 83-87012-78-5

Wydanie 1, 2000,
96 s., format B5, 

cena 11,00 zł,
ISBN 83-7207-217-5

Wydanie 1, 1995,
78 s., format B5, 

cena 5,00 zł,
ISBN 83-85912-67-3

Wydanie 1, 2009,
158 s., format B5, 

cena 18,50 zł,
ISBN 978-83-7207-842-1
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pro ce sa mi pro duk cyj ny mi, w któ rych ja koœæ jest spra w¹ prio ry -
 te to w¹. W pu b li ka cji omówio no za ga dnie nia do ty cz¹ ce sy ste-
mów za rz¹ dza nia ja ko œci¹ opar tych na nor mach ISO 9001 oraz
ele men  tów ra chun ku praw do po do bieñ stwa i sta ty sty ki ma te ma -
 tycz nej wy ko rzy sty wa nych w ra mach SPC, a tak ¿e tech ni ki kart
kon trol nych oraz wska Ÿni ków zdol no œci MSA, Six Sig ma i CAQ.
Podrêcz nik jest prze zna czo ny dla stu den tów kie run ków Me cha -
 ni ka i Bu do wa Ma szyn oraz Za rz¹ dza nie i In ¿y nie ria Pro duk cji,
ale mo ¿e byæ rów nie¿ wy ko rzy sta ny na in nych uczel niach
tech  nicz nych i eko no micz nych.

Ma riusz T. Sar niak
POD STA WY FO TO WOL TA I KI

Ni niej szy skrypt jest prób¹ syn te tycz ne go ujê cia za ga dnieñ
zwi¹  za nych z ge ne ro wa niem ener gii elek trycz nej bez po œre d nio
z pro mie nio wa nia s³o necz ne go przy wy ko rzy sta niu ogniw fo to -
 wol ta icz nych. Omó wio no w nim pod sta wo we ty py ogniw, mo du-
  ³ów oraz naj czê œciej sto so wa ne w prak ty ce kon fi gu ra cje sy ste -
mów fo to wol ta icz nych z po ka za niem mo¿ li wych do za sto so -
wa nia ich pod³¹ czeñ do sie ci elek tro e ner ge tycz nej.

Kon stan ty Skal ski
GRA FI KA KOM PU TE RO WA

(MO DE LO WA NIE GE O ME TRYCZ NE). LA BO RA TO RIUM
W pra cy za pre zen to wa no wspó³ cze sn¹ wie dzê z dzie dzi ny, która
poj mo wa na jest ja ko dzia³ in for ma ty ki in te gru j¹ cy mo de lo wa nie
ge o me trycz ne obiek tów, ich prze twa rza nie oraz wi zu a li za cjê. Mo -
 de lo wa nie ge o me trycz ne jest wa¿ nym ele men tem pro ce su gra-
  ficz ne go i wi¹ ¿e siê œci œle z na u k¹ zna nych sy ste mów CAD na
wy dzia ³ach me cha nicz nych po li tech nik.

Skrypt obej mu je æwi cze nia la bo ra to ryj ne do ty cz¹ ce pa ra -
met rycz ne go mo de lo wa nia krzy wych i po wierzch ni, tech nik two -
 rze  nia i prze kszta³ ca nia trój wy mia ro wych obiek tów oraz two rze nie
scen w pro gra mach gra ficz nych (np. 3D Stu dio MAX), a tak -
¿e no wo cze snych tech nik szyb kie go wy twa rza nia mo de lo wych
obiek tów.

Skrypt jest prze zna czo ny ja ko po moc dy dak tycz na dla stu -
den  tów Wy dzia ³u In ¿y nie rii Pro duk cji, przy czym mo ¿e byæ rów -
 nie¿ po moc ny stu den tom in nych kie run ków stu diów.

Zbigniew Skup
ZJAWISKA NIELINIOWE W T£UMIENIU DRGAÑ

W mo no gra fii omówio no zja wi sko tar cia kon struk cyj ne go, efek tu
pie zo e lek trycz ne go, t³u mie nia wi sko tycz ne go li nio we go i nie li nio -
 we go, efek tu elek tro re o lo gicz ne go w wy bra nych ele men tach ma-
  szyn, czy li tar cio wych t³u mi ków drgañ skrêt nych, amor ty za to rów
cier nych, sprzê gie³ wie lo p³yt ko wych w³¹ cza nych elek tro ma gne -
tycz nie oraz sprzê gie³ cy lin drycz nych elek tro ma gne tycz nych
w aspek cie t³u mie nia drgañ me cha nicz nych. Przy jê to ci¹g mo -
de  li ba daw czych wy mie nio nych obiek tów przy ró¿ nych wzbudze -
 niach ty pu de ter mi ni stycz ne go i sto cha stycz ne go ze wzglê du
na mo de lo wa ny sy stem zja wisk. Roz wa ¿a ne za ga dnie nia zi lus -
tro wa no licz ny mi przy k³a da mi i wy kre sa mi. Otrzy ma ne wy ni ki
pod su mo wa no w³a sny mi spo strze ¿e nia mi w ka¿ dym roz dzia le
pra cy.

Wydanie 1, 2008,
102 s., format B5, 
cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-773-8

Wydanie 1, 2006,
208 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-613-8

Wydanie 1, 2010,
376 s., format B5, 
cena 46,00 zł,
ISBN 978-83-7207-889-6
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Mo no gra fia jest prze zna czo na dla czy tel ni ków za in te re so -
wanych za ga dnie nia mi t³u mie nia drgañ me cha nicz nych (nie li nio -
wych), g³ów nie stu den tów wy dzia ³ów me cha nicz nych po li tech nik,
kon struk to rów, na u kow ców i in ¿y nie rów me cha ni ków.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja nu sza Z. So bo lew skie go
PRO JEK TO WA NIE TECH NO LO GII MA SZYN
Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów po li tech nik wy ko nu -
j¹  cych æwi cze nia pro jek to we, pra ce przej œcio we i dy plo mo we
z „Tech nik wy twa rza nia”. Mo ¿e byæ po moc ny stu den tom szkó³
in  ¿y nier skich ró¿ nych spe cjal no œci kon struk cyj nych. Mo ¿e byæ
rów  nie¿ wy ko rzy sty wa ny przez pra cow ni ków prze my s³u, zaj mu -
 j¹ cych siê opra co wa niem pro ce sów tech no lo gicz nych oraz pro-
    jek to wa niem t³ocz ni ków i uchwy tów spe cjal nych do obrób ki
skra wa niem.

W opra co wa niu za mie szczo no szcze gó³o wy ma te ria³ ilu stra -
 cyj ny oraz 171 ta b lic, po moc nych w obli cze niach. Do skryp tu
do  ³¹ czo ny jest CD-ROM, za wie ra j¹ cy ka ta log obra bia rek, opra -
wek, na rzê dzi oraz wy tycz ne do bo ru pa ra me trów skra wa nia oraz
CD-ROM, na którym znaj du je siê pro gram Ed ge CAM 11.75 (wer -
sja stu le cia) — do in sta la cji na w³a snym kom pu te rze — umo¿ -
li wia j¹ cy opra co wa nie obrób ki na nie które ma szy ny to kar skie
i fre zar ki.

Ta de usz Szo pa
NIE ZA WOD NOŒÆ I BEZ PIE CZEÑ STWO
Ksi¹¿ ka jest ad re so wa na do stu den tów uczel ni tech nicz nych,
w tym przede wszy st kim wy dzia ³ów me cha nicz nych. Przed sta -
 wio no w niej pod sta wo we za ga dnie nia z za kre su bez pie czeñ-
  stwa i nie za wod no œci: mo de lo wa nie i ana li zê nie za wod no œci
obiektów tech nicz nych i cz³o wie ka, mo de lo wa nie strat i za gro -
 ¿eñ, me to dy sta ty s tycz ne i eks perc kie sza co wa nia nie za  wod  no-
 œci i strat, ilo œcio w¹ i ja ko œcio w¹ ana li zê ry zy ka, ry zy ko zwi¹ za-
 ne z dzia ³al no œci¹ czyn ni ków szko dli wych oraz me to dy ba da nia
wy pad ków.

Ta de usz Szo pa
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN. ZASADY
PROJEKTOWANIA I OBLICZEŃ INŻYNIERSKICH
Wydanie 1, 2012,
224 s., format B5, 
cena 41,00 zł,
ISBN 978-83-7207-971-8

W książce są przedstawione wybrane zagadnienia i problemy
pro jektowania, wspólne dla różnych rodzajów urządzeń mecha -
nicznych, oraz sposoby ich rozwiązywania. Takimi zagadnieniami
są między innymi: ogólne i szczegółowe zasady projektowania,
procedura projektowania, zasady i procedura obliczeń inży nier -
skich, ograniczenia w procesie projektowania, zasady i proce -
du ra modelowania, standardowe modele stosowane w oblicze -
niach inżynierskich (modele: obciążeń, nieprawności, wytężeń
i odkształceń, procesów starzenia, wytrzymałościowych właści -
wości materiałów konstrukcyjnych), niepewność w działalności
inżynierskiej.

Wydanie 2 popr. i uzup.,
2007,

482 s. + 2 CD, format B5, 
cena 42,00 zł,

ISBN 978-83-7207-690-8

Wydanie 1, 2009,
226 s., format B5, 

cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-818-6

N O W O Ś Æ



www.wydawnictwopw.pl
100

M E C H A N I K A
I  B U D O W A  M A S Z Y N

K I E R U N K I
M E C H A N I C Z N E

Prezentowane w książce podstawy projektowania są bo ga -
to ilustrowane przykładami zastosowań w praktyce inżynierskiej,
głównie w obliczeniach towarzyszących projektowaniu. Skrypt
jest adresowany do studentów wydziałów mechanicznych uczelni
technicznych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja na To ma si ka

SPRAW DZA NIE PRZY RZ¥ DÓW
DO PO MIA RU D£U GO ŒCI I K¥ TA

W skryp cie przed sta wio no me to dy kê spraw dza nia przy rz¹ dów
do po mia ru d³u go œci i k¹ ta. Opi sa no za sa dy za cho wa nia jed no -
 li to œci miar, hie rar chicz ne uk³a dy spraw dza nia, za ga dnie nia wa li -
da cji apa ra tu ry po mia ro wej oraz pod sta wy ra cjo nal nej go spo dar-
 ki sprzê tem po mia ro wym. W po zo sta ³ych roz dzia ³ach opi sa no
me to dy spraw dza nia przy rz¹ dów do po mia ru d³u go œci i k¹ ta
(suw mia rek, mi kro me trów, czuj ni ków, d³u go œcio mie rzy) oraz chro -
 po wa to œci po wierzch ni i b³ê dów kszta³ tu.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Krzysztofa Wilczyñskiego

WYBRANE ZAGADNIENIA
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Wydanie 1, 2011,
262 s., format B5, 

cena 41,00 zł,
ISBN 978-83-7207-934-3

W skryp cie przed sta wio no za ga dnie nia zwi¹ za ne z cy klem pro -
 jek to wa nia i pro duk cji wy ro bów z two rzyw sztucz nych. Cykl ten
obej mu je pro jek to wa nie wy ro bów, pro ce sów tech no lo gicz nych,
na rzê dzi do prze twór stwa two rzyw oraz kon tro lê ja ko œci wy ro -
bów z two rzyw. Omówio no te¿ za ga d nie nie kom pu te ro we go mo-
 de lo wa nia pro ce sów prze twór stwa two rzyw, które sta no wi na  rzê  -
dzie wspo ma ga nia pra cy in ¿y nie ra pod czas pro jek to wa nia pro -
ce sów prze twór czych.

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów spe cja li zu j¹ cych siê
w prze twór stwie two rzyw sztucz nych na wy dzia ³ach me cha nicz -
 nych i che micz nych wy ¿szych szkó³ tech nicz nych, a tak ¿e dla
dok to ran tów, na u czy cie li aka de mic kich i ka dry in ¿y nie ryj no-tech   -
nicz nej w prze my œle.

Ma rek Woj ty ra
Ja nusz Fr¹ czek

ME TO DA UK£A DÓW WIE LO CZ£O NO WYCH
W DY NA MI CE ME CHA NI ZMÓW. ÆWI CZE NIA

Z ZA STO SO WA NIEM PRO GRA MU ADAMS
W skryp cie przed sta wio no pod sta wy te o re tycz ne oraz æwi cze nia
prak tycz ne z za kre su me to dy uk³a dów wie lo cz³o no wych, która
jest sze ro ko wy ko rzy sty wa na w au to ma tycz nym mo de lo wa niu
kom pu te ro wym ki ne ma ty ki i dy na mi ki z³o ¿o nych uk³a dów, ta kich
jak me cha ni zmy, po ja zdy sa mo cho do we i ko smicz ne, ro bo ty oraz
uk³a dy bio me cha nicz ne. Opra co wa nie za wie ra ze staw æwi czeñ

Wydanie 2 popr. i uzup., 2009,
270 s., format B5, 
cena 25,00 zł,
ISBN 978-83-7207-810-0

Wydanie 1, 2007,
180 s. + CD, format B5, 
cena 13,50 zł,
ISBN 978-83-7207-703-5
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wy  ko ny wa nych z wy ko rzy sta niem pa kie tu ADAMS, który sta no -
 wi jed n¹ z naj bar dziej zna nych im ple men ta cji me to dy uk³a dów
wie lo cz³o no wych.

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów i dok to ran tów wy -
dzia  ³ów me cha nicz nych wy ¿szych szkó³ tech nicz nych,  g³ów nie
dla stu den tów i ab sol wen tów ta kich kie run ków, jak me cha ni -
ka i bu do wa ma szyn, me cha tro ni ka, trans port, au to ma ty ka i ro -
 bo ty ka.

Lu cjan T. Wrot ny
ZA DA NIA Z KI NE MA TY KI I DY NA MI KI
MA SZYN TECH NO LO GICZ NYCH
I RO BO TÓW PRZE MY S£O WYCH
Treœæ za dañ wi¹ ¿e siê g³ów nie z pro ble ma mi mo de lo wa nia i ob -
li  czeñ uk³a dów me cha nicz nych wy stê pu j¹ cych w ma szy nach
tech no lo gicz nych do kszta³ to wa nia czê œci oraz ro bo tów prze -
my s³o wych. Treœæ te ma tów i za dañ obej mu je za rów no za ga d nie -
 nia ana li zy, jak i syn te zy (pro jek to wa nia) uk³a dów me cha nicz nych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Je rze go Wróbla 
TECH NI KA KOM PU TE RO WA DLA ME CHA NI KÓW.
LA BO RA TO RIUM
Skrypt ma na ce lu przed sta wie nie kom pu te ra ja ko na rzê dzia
dla przy sz³ych in ¿y nie rów me cha ni ków, wpro wa dza j¹c czy tel ni -
 ka w za ga dnie nia kom pu te ro wo wspo ma ga ne go pro jek to wa nia
z wy ko rzy sta niem apli ka cji do two rze nia wszel kie go ro dza ju do -
 ku men ta cji tech nicz nej, oraz apli ka cji wspo ma ga j¹ cych obli   cze-
 nia in ¿y nier skie.

W skryp cie, w se rii æwi czeñ krok po kro ku, zo sta ³y omó wio -
 ne pod sta wo we za ga dnie nia po s³u gi wa nia siê sy ste ma mi CAD
(Au to CAD, Au to CAD Me cha ni cal, Au to desk In ven tor), pro gra -
mem Ma th CAD, ar ku szem kal ku la cyj nym MSE xcel i pa kie tem
Vi su al Ba sic 6.

Zbi gniew Wrze siñ ski
TER MO DY NA MI KA
Skrypt za wie ra naj wa¿ niej sze po jê cia oraz me to dy ra chun ko we
sto so wa ne w ter mo dy na mi ce fe no me no lo gicz nej i sta ty stycz nej.
Po my œla ny zo sta³ ja ko wpro wa dze nie do pod sta wo we go wy k³a -
 du ter mo dy na mi ki, jed nak mo ¿e byæ trak to wa ny ja ko za m  k niê ta
ca ³oœæ, gdy¿ wiêk szoœæ za ga dnieñ opra co wa na zo sta ³a od pod -
 staw. W wy bra nych pro ble mach sto so wa ne s¹ po jê cia oraz me-
  to dy me cha ni ki sta ty stycz nej i kwan to wej. Za mie szczo ny w pod-
rêcz ni ku ma te ria³ za wie ra pod sta wo wy zbiór za ga d nieñ i praw
ter mo dy na mi ki opi sa nych g³ów nie z wy ko rzy sta niem te o rii bi lan -
 sów, co spo wo do wa ³o kon se kwent ne po s³u gi wa nie siê po jê  ciem
za so bu wiel ko œci eks ten syw nych i ich gê sto œci. Omówio ne zo -
sta  ³y przede wszy st kim te pro ble my, które znaj du j¹ prak tycz ne
za sto so wa nie w ter mo dy na mi ce i tech ni ce. Po mi niê to za ga d -
nie  nia wy ma ga j¹ ce za a wan so wa nej zna jo mo œci in nych dzia ³ów
fi zy ki i ma te ma ty ki. Umo¿ li wia to ko rzy sta nie z podrêcz ni ka stu -
 den tom z ró¿ nych wy dzia ³ów.

Wydanie 1, 1998,
136 s., format B5, 

cena 9,00 zł,
ISBN 83-7207-053-9

Wydanie 3 zm., 2004,
294 s., format B5, 

cena 26,00 zł,
ISBN 83-7207-484-4

Wydanie 2 po pr. i roz szerz.,
2008,

524 s., format B5, 
cena 42,00 zł,

ISBN 978-83-7207-718-9



www.wydawnictwopw.pl
102

M E C H A N I K A
I  B U D O W A  M A S Z Y N

K I E R U N K I
M E C H A N I C Z N E

Ta de usz Za gra jek
Grze gorz Krze siñ ski

Piotr Ma rek 
ME TO DA ELE MEN TÓW SKOÑ CZO NYCH

W ME CHA NI CE KON STRUK CJI.
ÆWI CZE NIA Z ZA STO SO WA NIEM SY STE MU AN SYS

Skrypt za wie ra ma te ria ³y ma j¹ ce u³a twiæ Czy tel ni ko wi opa no wa -
 nie prak tycz nych pod  staw bu do wy i wy ko rzy sta nia mo de li me  to-
 dy ele men tów skoñ czo nych, a szcze gól nie za po zna nie siê z me-
 to da mi prze pro wa dza nia obli czeñ kon struk cji od kszta³ cal nych
za po mo c¹ sy ste mu pro gra mów AN SYS (AN SYS Inc., USA). Te -
 ma ty czter na stu za dañ opi sa nych w skryp cie od po wia da j¹ za-
  ga dnie niom wy k³a da nym na kie run kach pro wa dzo nych przez
Wy dzia³ Me cha nicz ny Ener ge ty ki i Lot nic twa.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja nu sza Za wi stow skie go i Ta de usza Sa ³a ciñ skie go

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE Z ME TRO LO GII
Æwi cze nia kon cen tru j¹ siê na za da niach zwi¹ za nych z mie -
rze  niem okre œlo nych pa ra me trów (chro po wa toœæ, b³ê dy kszta³ tu
i po  ³o ¿e nia itp.) lub na po mia rach i spraw dza niu okre œlo nych
czê œci ma szyn (gwin ty, ko ³a zê ba te itp.).

Jan ¯ó³ tow ski
POD STA WY KON STRUK CJI MA SZYN.

PO £¥ CZE NIA, £O ̄ Y SKO WA NIE, SPRZÊ G£A
Skrypt o uk³a dzie kla sycz nym — za ga d nie nia ogól ne, po ³¹ cze -
 nia, sprê ¿y ny, wa ³y z ³o ¿y sko wa niem i sprzê g³a mi, uszczel  nie nia
— prze zna czo ny jest przede wszy st kim dla stu den tów Wy dzia -
 ³u In ¿y nie rii Pro duk cji Po li tech ni ki War szaw skiej, ale mo ¿e byæ
wy  ko rzy sta ny tak ¿e na in nych wy dzia ³ach i w in nych oœrod kach.
Za wie ra ma te ria³ nie zbêd ny dla tech no lo gów i orga ni za to rów
pro  duk cji. Roz sze rzo ny zo sta³ w po rów na niu do wy dañ po przed -
nich o za ga d nie nia ³o ¿y sko wa nia i sprzê g³a, a tym sa mym wy -
 pe³ nio na zo sta ³a lu ka, która by ³a uci¹¿ li wa w re a li zo wa niu obo-
 wi¹  zu j¹ ce go pro gra mu dy dak tycz ne go.

Jan ¯ó³ tow ski
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA Z POD STAW

KON STRUK CJI I NIE ZA WOD NO ŒCI MA SZYN
W skryp cie za mie szczo no zwiê z³y opis nie za wod no œci obiek tów
tech nicz nych. Omó wio no pro ble my bu do wy mo de li nie za wod  no -
œ cio wych, ba dañ eks plo a ta cyj nych, pro ble my nie za wod no œci na
eta pach pro jek to wa nia, wy twa rza nia i eks plo a ta cji obiek tów oraz
w³a œci we go kszta³ to wa nia czê œci ma szy no wych. Po da no rów nie¿
mo de le sy mu la cji kom pu te ro wej do oce ny nie za wod no œci i fi -
zycz  nych aspek tów uszko dzeñ.

Wydanie 1, 2005,
182 s., format B5, 
cena 29,00 zł,
ISBN 83-7207-573-5

Wydanie 2, 2005,
160 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-089-X

Wydanie 1, 2002,
144 s., format B5, 
cena 15,00 zł,
ISBN 83-7207-365-1

Wydanie 1, 2004,
78 s., format B5, 
cena 11,00 zł,
ISBN 83-7207-459-3
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Marcin ¯ugaj
UK£ADY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA LOTEM
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Skrypt jest wpro wa dze niem do pro jek to wa nia uk³a dów au to -
 ma tycz ne go ste ro wa nia sa mo lo tu. Przed sta wio no w nim ogól  n¹
cha rak te ry sty kê uk³a dów sta bi li za cji lo tu sa mo lo tu (SAS, CAS,
Fly-by-Wi re) i au to pi lo tów, bu do wê nie li nio we go i li nio we go mo -
 de lu ru chu sa mo lo tu w po sta ci rów nañ sta nu i trans mi tan cji,
struk  tu ry uk³a dów au to ma tycz ne go ste ro wa nia oraz me to dy ich
pro jek to wa nia.

W skryp cie po da no pod sta wy te o re tycz ne oraz przy k³a dy
obli  cze nio we two rze nia mo de lu ru chu i ana li zy w³a œci wo œci dy -
 na micz nych sa mo lo tu, a tak ¿e do bo ru i syn te zy uk³a dów au to-
  ma tycz ne go ste ro wa nia lo tem.

Da nie la ¯uk
IN ̄ Y NIE RIA PRO CE SÓW
BIO A GRO TECH NO LO GICZ NYCH
Skrypt jest prze zna czo ny do wy k³a dów pro wa dzo nych w ra -
mach przedmio tu „in ¿y nie ria bio tech no lo gicz na” dla kie run ku Me -
 cha ni ka i Bu do wa Ma szyn. W skryp cie omówio no ro dza je gleb
i ich sk³ad. Po da no in for ma cje o bu do wie ro œlin, pro ce sach ich
wzro stu, na wo ¿e niu i pie lê gna cji. Przed sta wio no ana li zê i oce nê
po zio mu me cha ni za cji sy ste mów pro duk cji rol nej z uwzglê dnie -
 niem aspek tów eko lo gicz nej pro duk cji ro œlin nej. Za war to rów  nie¿
cen ne in for ma cje do ty cz¹ ce kon cep cji i form uno wo cze œnia nia
sy ste mów pro duk cji szklar nio wej, rol nic twa eko lo gicz ne go, kon -
 ser wa cji zbó¿. Zwróco no tak ¿e uwa gê na tak wa¿ ne za  ga d nie-
 nia jak: bio e ner gia, bio pa li wa, ge ne tycz na mo dy fi ka cja ¿yw no œci
tra dy cyj nej.

Wydanie 1, 2003,
92 s., format B5, 

cena 9,00 zł,
ISBN 83-7207-414-3

Wydanie 1, 2011,
140 s., format B5, 

cena 24,00 zł,
ISBN 978-83-7207-929-9
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Her bert Czi chon
Ma ria Czi chon 

FOR MY FLE KSO DRU KO WE
Fle kso druk jest naj bar dziej roz wi ja j¹ c¹ siê obe cnie tech ni k¹, sto -
 so wa n¹ do za dru ko wa nia opa ko wañ i ety kiet. Ry nek opa ko wañ
i ety kiet w Pol sce ro œnie, a w dru kar niach sto so wa ne s¹ co raz
no wo cze œniej sze tech no lo gie i urz¹ dze nia. W li te ra tu rze brak jest
pe³ nej ana li zy wy ko ny wa nia form fle kso gra ficz nych oraz da nych
na te mat no wych ma te ria ³ów. Lu kê tê wy pe³ nia ni niej szy skrypt.

Her bert Czi chon
Ma ria Czi chon 

TECH NO LO GIA FORM OFFSE TO WYCH
Wydanie 2 zm., 2012,

278 s., format B5, 
cena 44,00 zł,

ISBN 978-83-7207-964-0

Praca obejmuje podstawy teorii wytwarzania form offsetowych,
cha rakterystykę materiałów fotograficznych i ogólne zasady wy -
konywania form kopiowych. Przedstawiono w niej również testy
do kontroli kopiowania, a także omówiono urządzenia stosowane
do wykonywania form drukowych. Dokładnie przedstawiono kla -
syfikację płyt offsetowych oraz dokonano szczegółowej analizy
właściwości fizykochemicznych warstw kopiowych i właściwo ści
użytkowych form offsetowych. Przedstawiono bogaty materiał do -
tyczący nowoczesnych technologii od komputera do formy dru-
ko wej oraz zagadnień wytwarzania form offsetowych do druko -
wania bez nawilżania.

W drugim wydaniu książki szerzej opisano technologię —
od komputera do formy drukowej.

Ste fan Ja ku ce wicz
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

Z MA TE RIA £O ZNAW STWA PO LI GRA FICZ NE GO.
FAR BY DRU KO WE

W skryp cie przed sta wio no me to dy uzy ski wa nia stan dar do wych
odbi tek dru ko wych do ba da nia war stwy far by, ba da nie w³a œci -
 wo œci fi zy ko che micz nych, re o lo gicz nych i optycz nych farb dru  ko-
  wych oraz ba da nie od por no œci odbi tek i farb na czyn ni ki fi  zycz  -
ne, me cha nicz ne i che micz ne.

S³a wo mir Mag dzik
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE Z TECH NO LO GII

IN TRO LI GA TOR STWA PRZE MY S£O WE GO
W skryp cie omówio no me to dy ba da nia sto so wa ne do okre œ la -
 nia ja ko œci ma te ria ³ów in tro li ga tor skich. Opi sa no pro jek to wa nie
wk³a dów i opraw oraz ich wy ko na nie czê œcio wo rêcz nie, czê œ -
cio  wo przy u¿y ciu pro stych ma szyn i urz¹ dzeñ. Po da no rów nie¿
me to dy ba dañ i spo sób okre œla nia ja ko œci go to wych opraw.

Wydanie 1, 2006,
188 s., format B5, 
cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-633-2

Wydanie 2, 2000,
84 s., format B5, 
cena 9,00 zł,
ISBN 83-85912-72-X

Wydanie 3, 2001,
180 s., format B5, 
cena 16,50 zł,
ISBN 83-86569-74-3

N O W O Ś Æ
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Halina Podsiad³o
ÆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMICZNEJ
ANALIZY JAKOŒCIOWEJ I ILOŒCIOWEJ
DLA STUDENTÓW POLIGRAFII
Skrypt prze zna czo ny jest do æwi czeñ la bo ra to ryj nych z kla sycz -
 nej ana li zy ja ko œcio wej i ilo œcio wej, szcze gól nie dla stu den tów
wy dzia ³ów nie che micz nych. Za wie ra on pod  sta wy te o re tycz ne
do  ty cz¹ ce pra cy z roz two ra mi w te go ty pu ana li zie — nie jed -
no  krot nie zi lu stro wa ne za da nia mi ra chun ko wy mi — oraz naj -
wa¿ niej sze re ak cje cha rak te ry stycz ne dla wy bra nych ka tio nów
i anio nów, a tak ¿e ele men tar ne ozna cze nia ilo œcio we me to d¹
wa go w¹ i ob jê to œcio w¹.

W PRZYGOTOWANIU
Halina Podsiadło
Justyna Justyna-Grygo
ZASTOSOWANIE NIEORGANICZNYCH SUBSTANCJI
KRYSTALICZNYCH W PAPIERNICTWIE I POLIGRAFII
Praca jest poświęcona przeglądowi nieorganicznych substan cji
krystalicznych, znajdujących zastosowanie w papiernictwie i po -
ligrafii. Podzielona jest na 4 części, w których omówiono wyko -
rzystanie surowców mineralnych, jako wypełniaczy dodawanych
do masy celulozowej oraz składników do powlekania papieru,
a także zastosowanie metali w różnych technikach drukowa-
nia. Scharakteryzowano też farby drukowe, a zwłaszcza zawarte
w nich barwniki, pigmenty i inne dodatki. W ostatniej części
przed stawiono niektóre minerały znajdujące zastosowanie w kon -
s trukcji aparatury i narzędzi wykorzystywanych w obu tych ga -
łę ziach przemysłu.

Monografia jest pierwszym tomem z zaplanowanego cyklu:
Chemia w Papiernictwie i Poligrafii. Jest dedykowana zarówno stu -
dentom, jak i pracownikom unikatowego kierunku Papiernictwo
i Poligrafia, realizowanego w Politechnice Warszawskiej i Łódz -
kiej, a także specjalistom mającym do czynienia z zagadnienia -
mi tego typu w praktyce.

Halina Podsiadło
Bogdan Leoniuk
Anna Gronek
PRZEGL¥D WAŻNIEJSZYCH ZWIĄZKÓW
WIELOCZ¥STECZKOWYCH NATURALNYCH
I SYNTETYCZNYCH W PAPIERNICTWIE I POLIGRAFII
W pracy zebrano najistotniejsze informacje związane z zasto so -
waniem związków wielocząsteczkowych w przemyśle papierni -
czym i poligraficznym. Opracowanie składa się z trzech części,
w których przedstawiono po kolei związki wielocząsteczkowe na -
turalne, polizwiązki syntetyczne i kopolimery. Wszystkie te sub -
stan cje scharakteryzowano wiążąc ich naturę chemiczną z za- 
chowaniem się w procesach papierniczych i poligraficznych.

Książka będzie z pewnością przydatna zarówno w śro do -
wi sku akademickim, jak i zawodowym — papiernikom i poli -
gra fom.

Wydanie 3, 2011,
216 s., format B5, 

cena 28,00 zł,
ISBN 978-83-7207-938-1
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Publikacje zaprezen-
towane w tym dziale

s¹ wykorzystywane na
wszystkich wydzia³ach

Politechniki Warszaw skiej

Patrz także:

An drzej Bie liñ ski 
GE O ME TRIA WY KRE ŒL NA — str. 12

Kry sty na Ba dow ska-Olen de rek, Je rzy Czy ¿ew ski, Je re mi Na um czyk
LA BO RA TO RIUM POD STAW CHE MII — str. 30

An drzej Bie liñ ski, Zbi gniew Brzo sko, Bo gu s³aw Gro chow ski,
Ire na Mi lar ska-Szta bler, Da da An na Szcze pa niak
ÆWI CZE NIA Z GE O ME TRII WY KRE ŒL NEJ — str. 30

Ma ria Krze chow ska 
POD STA WY CHE MII OGÓL NEJ I ŒRO DO WI SKA PRZY RO DNI CZE GO.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE — str. 33

Ko le s³aw Krzy szto fik, Ma ria Krze chow ska, Ja ro s³aw Chê ciñ ski
POD STA WY CHE MII OGÓL NEJ
I ŒRO DO WI SKA PRZY RO DNI CZE GO — str. 33

Pra ca zbio ro wa pod re d. Ada ma Mu szyñ skie go
ELE MEN TY BIO TECH NO LO GII W IN ̄ Y NIE RII ŒRO DO WI SKA.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE — str. 35

Józef Ro gow ski, Je rzy Wa li gór ski
ZA SA DY RY SUN KU TECH NICZ NE GO — str. 36

Zbi gniew Szper liñ ski
CHE MIA W OCHRO NIE I IN ̄ Y NIE RII ŒRO DO WI SKA.
Część I oraz II i III — str. 37

Ja cek Bzow ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z TER MO DY NA MI KI STA TY STYCZ NEJ — str. 78

Mie czy s³aw Ka czo row ski, An na Krzyñ ska
KON STRUK CYJ NE MA TE RIA £Y ME TA LO WE,
CE RA MICZ NE I KOM PO ZY TO WE — str. 87

Zdzi s³aw Na gór ski, Ry szard So bo ciñ ski
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA Z TER MO DY NA MI KI TECH NICZ NEJ.
ZBIÓR ZA DAÑ — str. 92

Miros³aw Nizielski, Krzysztof Urbaniec
APARATURA PRZEMYS£OWA — str. 92

Je rzy Sa do
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA TER MO DY NA MI KI — str. 97

Zbi gniew Wrze siñ ski
TER MO DY NA MI KA — str. 101

Jê drzej Sta ni s³a wek
LO GI KA W DY DAK TY CE. LO GI KA A DY DAK TY KA. WIE DZA LO GICZ NA
W NA U CZA NIU. SZTU KA PRO WA DZE NIA SPO RU. ÆWI CZE NIA — str. 144

Jê drzej Sta ni s³a wek
PODSTAWY LOGIKI. SEMIOTYKA, RACHUNEK LOGICZNY,
METODOLOGIA FORMALNA, SZTUKA PROWADZENIA SPORU,
ZADANIA TESTOWE — str. 144

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA 

Biotechnologia
Fizyka

Techniczna
Fotonika

Informatyka
In¿ynieria

Biomedyczna
In¿ynieria

Chemiczna
i Procesowa

In¿ynieria
Materia³owa
Matematyka
Technologia
Chemiczna

www.wydawnictwopw.pl
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Jan Æwik
Jan Miel ni czuk
STA TY STYCZ NE SY STE MY UCZ¥ CE SIÊ.
ÆWI CZE NIA W OPAR CIU O PA KIET R
Ksi¹¿ ka jest zbio rem æwi czeñ wraz z roz wi¹ za nia mi i dys ku -
sj¹, do ty cz¹ cych sta tys tycz nej ana li zy da nych wie lo wy mia ro wych
z per spek ty wy eks plo a ta cji (ang. da ta mi ning). Pro ble my do ty -
 cz¹ m.in. ana li zy sk³a do wych g³ów nych, me tod kla sy fi ka cji i ana-
 li zy sku pieñ oraz sza co wa nia funk cji re gre sji. Cy kle te ma tycz ne
po prze dzo ne s¹ krót kim wstê pem. Ksi¹¿ ka jest prze zna czo na
do wy ko rzy sta nia w trak cie jed no se me stral nych æwi czeñ la bo -
 ra to ryj nych z za a wan so wa nej al ge bry da nych.

Bo gu s³aw Gdow ski
ELE MEN TY GE O ME TRII RÓ¯ NICZ KO WEJ
Z ZA DA NIA MI
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów wy ¿ szych szkó³ tech -
nicz  nych, a szcze gól nie dla stu den tów stu diów ge o de zyj nych.
Za wie ra pod sta wo we wia do mo œci z ge o me trii ró¿ nicz ko wej
w prze  strze ni eu kli de so wej E3, uj mu j¹c ob szer niej za ga dnie nia
zwi¹ za ne z pierw sz¹ for m¹ kwa dra to w¹ po wierzch ni, odwzo ro -
 wa nia mi po wierzch ni i li nia mi ge o de zyj ny mi. Po da no w nim wie  le
przy k³a dów i za dañ, do ty cz¹ cych miê  dzy in ny mi za sto so wañ
ge  o  me trii ró¿  nicz ko wej w ge o de zji i kar to gra fii.

Bo gu s³aw Gdow ski
Ed mund Plu ciñ ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z RA CHUN KU WE KTO RO WE GO
I GE O ME TRII ANA LI TYCZ NEJ
Zbiór za wie ra pod sta wo wy ma te ria³ z ge o me trii ana li tycz nej i ra -
 chun ku we kto ro we go, przy dat ny za rów no na za jê ciach z ma te  -
ma ty ki, jak i z na uk tech nicz nych.

Adam Gra bar ski
Iwo na Wróbel
WPRO WA DZE NIE
DO ME TO DY ELE MEN TÓW SKOÑ CZO NYCH
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

W skryp cie za pre zen to wa no de fi ni cje, w³a sno œci i przy k³a dy
ele men tów skoñ czo nych oraz ich prze strze ni. Omówio no me to -
 dê ele men tów skoñ czo nych oraz po ka za no jej wy ko rzy sta nie do
roz wi¹ zy wa nia ta kich za dañ, jak in ter po la cja i apro ksy ma cja oraz
roz wi¹ zy wa nie za ga dnieñ ró¿  nicz ko wych zwy czaj nych i cz¹ st -
 ko wych. Pu b li ka cja jest ad re so wa na do stu den tów kie run ków
ma te ma tycz nych i in for ma tycz nych oraz in ¿y nier skich, którzy
pra g n¹ za po znaæ siê z me to d¹ ele men tu skoñ czo ne go od stro -
 ny ma te ma tycz nej i prak tycz nej.

Wydanie 1, 2009,
192 s., format B5, 

cena 21,50 zł,
ISBN 978-83-7207-838-4

Wydanie 4, 2005,
232 s., format B5, 

cena 18,00 zł,
ISBN 83-87012-21-1

Wydanie 2, 2006,
280 s., format B5, 

cena 20,00 zł,
ISBN 83-7207-209-4

Wydanie 1, 2008,
126 s., format B5, 

cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-789-9
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An drzej M. Ka czyñ ski 
POD STA WY ANA LI ZY MA TE MA TYCZ NEJ.

T. I. RA CHU NEK RÓ¯ NICZ KO WY
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów I ro ku Wy dzia ³u In ¿y -
nie  rii Œro do wi ska. Za wie ra krót kie po wtórze nie i uzu pe³ nie nie
wia  do mo œci ze szko ³y œre dniej oraz omó wie nie ra chun ku ró¿ -
nicz   ko we go i ca³ ko we go funk cji jed nej i wie lu zmien nych. Za -
mie sz czo no w nim wie le przy k³a dów z roz wi¹ za nia mi i za dañ
do roz wi¹ za nia.

An drzej M. Ka czyñ ski
POD STA WY ANA LI ZY MA TE MA TYCZ NEJ.

T. II. RA CHU NEK CA£ KO WY. SZE RE GI
Pu bli ka cja jest kon ty nu a cj¹ ma te ria ³u za war te go w to mie I. Obej -
 mu je ona dwa dzia ³y — ra chu nek ca³ ko wy z ele men ta mi te o rii
po  la oraz sze re gi licz bo we i funk cyj ne. Przy stêp nie po da ny ma -
 te ria³ te o re tycz ny ilu stro wa ny jest du ¿¹ licz b¹ przy k³a dów.

An drzej M. Ka czyñ ski
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA

Z MA TE MA TY KI STO SO WA NEJ
Skrypt ma na ce lu po g³ê bie nie wie dzy ma te ma tycz nej i do star -
 cze nie przy sz³e mu in ¿y nie ro wi na rzê dzi oraz me tod ma te ma ty ki
wy ¿szej, które mo g¹ byæ wy ko rzy sta ne do za ga dnieñ wie dzy
prak  tycz nej. Omó wio  no w nim te o riê funk cji zmien nej ze spo lo -
 nej, ze szcze gól nym uwzglê dnie niem jej za sto so wañ, rów na nia
ró¿ nicz ko we zwy czaj ne i cz¹ st ko we wraz z ra chun kiem ope ra -
 to ro wym oraz ele men ty ra chun ku praw do po do bieñ stwa i sta-
  ty sty ki ma te ma tycz nej. Te o ria sta ty sty ki ilu stro wa na jest sze ro ko
przy k³a da mi i za da nia mi spraw dza j¹ cy mi opa no wa nie i zro zu -
mie  nie prze ro bio ne go ma te ria ³u.

Ta de usz Ko wal ski
Je rzy Mu szyñ ski

Waw rzy niec Sad kow ski
ZBIÓR ZA DAÑ Z MA TE MA TY KI. T. II

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów II se me stru Wy dzia ³u
In ¿y nie rii L¹ do wej. Za war ty w nim ma te ria³ do ty czy te o rii ca³ ki.
Obej mu je: ele men ty te o rii mia ry (Le bes gue’a i Jor da na), funk cje
mie rzal ne, ca³ kê Le bes gue'a funk cji ogra ni czo nej, ca³ kê Rie man -
 na funk cji ogra ni czo nej, ca³ ki nie w³a œci we, ca³ ki krzy wo li nio we
niezo rien to wa ne i zo rien to wa ne, ca³ ki po wierzch nio we zo rien to -
 wa ne i nie zo rien to wa ne oraz sze re gi Fo u rie ra.

Ka ta rzy na Li tew ska
Je rzy Mu szyñ ski

ANA LI ZA MA TE MA TYCZ NA. T. II
Pra ca za wie ra ma te ria³ do ty cz¹ cy te o rii ca³ ki, oma wia ne s¹ ko -
 lej no mia ra Jor da na w prze strze ni Rn, funk cje mie rzal ne, ca³ ka
Rie  man na, a na stêp nie ca³ ki krzy wo li nio we i po wierzch nio we.

Wydanie 2, 2006,
362 s., format B5, 
cena 31,50 zł,
ISBN 83-7207-144-6

Wydanie 3, 2010,
308 s., format B5, 
cena 33,50 zł,
ISBN 978-83-7207-875-9

Wydanie 2 popr., 2007,
360 s., format B5, 
cena 23,00 zł,
ISBN 978-83-7207-724-0

Wydanie 2 popr., 2000,
184 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 83-7207-141-1

Wydanie 1, 2001,
236 s., format B5, 
cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-284-1
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Na za koñ cze nie oma wia ne s¹ rów na nia ró¿ nicz ko we zwy czaj ne.
Nu me ra cja w ksi¹¿ ce sta no wi kon ty nu a cjê nu me ra cji z pierw -
sze  go to mu, do które go — w ra zie po trze by — wy stê pu j¹ od -
wo  ³a nia.

Ka ta rzy na Li tew ska
Je rzy Mu szyñ ski
MA TE MA TY KA. T. I
Skrypt prze zna czo ny jest przede wszy st kim dla I se me stru stu -
 diów dzien nych Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej. Omówio no w nim:
zbio ry, re la cje, odwzo ro wa nia, ele men ty al ge bry wy ¿szej, ge o -
 me triê ana li tycz n¹ w prze strze ni E 3, wstêp do ana li zy, te o riê
funk cji, ana li zê funk cji rze czy wi stej zmien nej rze czy wi stej i ana -
 li zê funk cji rze czy wi stej wie lu zmien nych.

Hen ryk £u bo wicz
Boh dan Wie prz ko wicz
MA TE MA TY KA. POD STA WO WE
WIA DO MO ŒCI TE O RE TYCZ NE I ÆWI CZE NIA
DLA STU DEN TÓW STU DIÓW IN ̄ Y NIER SKI CH
W skryp cie przed sta wio no skróto wo pod  sta wo we dzia ³y ma te -
 ma ty ki wy k³a da ne na stu diach in ¿y nier skich: al ge brê li nio w¹,
ge ome triê ana li tycz n¹ w prze strze ni, ana li zê ma te ma tycz n¹, sze -
 re gi, funk cje ze spo lo ne, prze kszta³ ce nia La pla ce’a i ra chu nek
praw do po do bieñ stwa. Skrypt za wie ra przy k³a do we roz wi¹ za nia
za dañ oraz du ¿¹ licz bê æwi czeñ z od po wie dzia mi, któ rych ce -
 lem jest przede wszy st kim przyj œcie z po mo c¹ stu den tom stu -
diów wie czo ro wych i za ocz nych. Ze wzglê du na du ¿¹ licz bê
æwi czeñ przy dat ny mo ¿e byæ tak ¿e stu den tom stu diów sta cjo -
nar nych.

Wa c³aw Mie rze jew ski 
GE O ME TRIA WY KRE ŒL NA. RZU TY MON GE’A
Czêœæ wstêp na opra co wa nia za wie ra wska zów ki prak tycz ne,
przy  po mnie nie re la cji rów no le g³o œci i pro sto pa d³o œci oraz po jê -
 cie rzu tu rów no le g³e go. W czê œci g³ów nej po da no me ry to rycz ne
tre œci do ty cz¹ ce me to dy rzu to wa nia pro sto k¹t ne go na dwie i wiê -
 cej rzut ni. Za le t¹ podrêcz ni ka jest stop nio wa nie trud no œci w za-
mie szczo nych przy k³a dach — za wsze ilu stro wa nych ry sun kiem.
Zo sta³ on na pi sa ny prze de wszy st kim dla stu den tów wydzia łów
me cha ni cznych.

Ire na Mu sia³-Wal czak
Je rzy Mu szyñ ski
Jerzy Ra dzi kow ski
An na W³o dar ska-Dy mi truk
ZBIÓR ZA DAÑ Z MA TE MA TY KI. T. III
Ni niej szy tom zbio ru za dañ do ty czy rów nañ ró¿ nicz ko wych zwy -
 czaj nych rzê du pierw sze go, rów nañ li nio wych rzê du n i uk³a  dów
rów nañ pierw sze go rzê du, ra chun ku wa ria cyj ne go, pro gra mo -
wa  nia li nio we go, ra chun ku praw do po do bieñ stwa i ele men tów
sta ty sty ki ma te ma tycz nej.

Wydanie 2 popr., 1997,
348 s., format B5, 

cena 13,00 zł,
ISBN 83-86569-38-7

Wydanie 5, 2006,
328 s., format B5, 

cena 41,00 zł,
ISBN 83-86569-34-4

Wydanie 7, 2006,
220 s., format B5, 

cena 23,00 zł,
ISBN 83-7207-201-9

Wydanie 2 popr., 1995,
350 s., format B5, 

cena 8,00 zł,
ISBN 83-85912-61-4
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Jan Na wroc ki
MA TE MA TY KA. 30 WY K£A DÓW Z ÆWI CZE NIA MI

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów I se me stru uczel ni tech -
 nicz nych. Przed sta wio no w nim te o riê, przy k³a dy oraz æwi  cze  nia
z na stê pu j¹ cych dzia ³ów ma te ma ty ki: ele men ty lo gi ki i te o ria
zbio  rów, re la cje i od wzo ro wa nia, struk tu ry al ge bra icz ne, cia ³o
liczb ze spo lo nych, prze strze nie li nio we, ma cie rze, wy znacz ni ki
i uk³a dy rów nañ, ele men ty ge o me trii ana li tycz nej (pro sta, p³a sz -
czy zna i po wierzch nie stop nia dru gie go w R3), ci¹ gi i sze re gi
licz bo we, ra chu nek ró¿ nicz ko wy i ca³ ko wy funk cji jed nej zmien -
 nej, ci¹ gi i sze re gi funk cyj ne, sze re gi po tê go we, sze re gi orto-
  go nal ne.

Jo lan ta Pa ster nak-Wi niar ska
EN GLISH IN MA THE MA TICS. IN TER ME DIA TE

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Opra co wa nie jest prze zna czo ne dla stu den tów, którym za -

po  z na nie siê z pod  sta wo w¹ ter mi no lo gi¹ ma te ma tycz n¹ jest nie -
 zbêd ne do czy ta nia li te ra tu ry fa cho wej, wzo rów ma te ma tycz nych,
do pi sa nia w³a snych prac na u ko wych oraz pre zen to wa nia ich
wy  ni ków na miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach i sym po zjach.
Wpro  wa dza pro stym jê zy kiem an giel skim pod sta wo we po jê cia
i de fi ni cje ma te ma tycz ne z za kre su al ge bry, ge o me trii, te o rii mno -
 go œci i przed mio tów pro ba bi li s tycz nych.

Aga ta Pi li tow ska
AL GE BRA ICZ NE ASPEK TY TE O RII KO DÓW

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Skrypt jest wpro wa dze niem do ogól nej te o rii blo ko wych ko -

 dów wy kry wa j¹ cych i ko ry gu j¹ cych b³ê dy. Omówio no w nim wy-
  bra ne me to dy ko do wa nia i de ko do wa nia li nio we go, pod kre œla j¹c
ro lê, ja k¹ pe³ ni al ge bra li nio wa, te o ria cia³ skoñ czo nych oraz te -
 o ria liczb w kon stru o wa niu sku tecz nych al go ryt mów.

Pu bli ka cja jest ad re so wa na przede wszy st kim do stu den tów
Wy dzia ³u Ma te ma ty ki i Na uk In for ma tycz nych PW, ale mo ¿e byæ
po moc na rów nie¿ s³u cha czom in nych wy dzia ³ów po li tech nicz -
nych i uni wer sy tec kich, zw³a szcza stu den tom kie run ków zwi¹ za -
 nych z in for ma ty k¹, elek tro ni k¹ i te le ko mu ni ka cj¹.

Tadeusz Świrszcz
ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

Wydanie 4 popr. i uzup., 2012,
300 s., format B5, 

cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7207-997-8

Skrypt przeznaczony jest dla studentów politechnik oraz stu den -
tów kierunków matematyczno-fizycznych i technicznych innych
uczelni wyższych. Zakłada się, że czytelnicy znają matema ty kę
w zakresie szkoły średniej. W skrypcie duży nacisk został po -
ło żony na stronę rachunkową. Znaczna liczba szczegółowo prze -
analizowanych przykładów powinna ułatwić czytelnikowi zrozu-
mienie omawianego materiału. Skrypt zawiera także zadania do
samodzielnego rozwiązania.

Wydanie 2, 2007,
258 s., format B5, 
cena 27,50 zł,
ISBN 978-83-7207-692-2

Wydanie 1, 2006,
80 s., format A4, 
cena 11,00 zł,
ISBN 83-7207-636-7

Wydanie 1, 2008,
178 s., format B5, 
cena 14,00 zł,
ISBN 978-83-7207-790-5

N O W O Ś Æ
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Jerzy To ka rzew ski
ZE ROS IN LI NE AR SY STEMS: A GE O ME TRIC AP PRO ACH
Mo no gra fia za wie ra no we ge o me trycz ne podej œcie do ana li zy
zer wie lo wy mia ro wych uk³a dów li nio wych stan dar do wych i sin -
gu  lar nych. Za pro po no wa n¹ cha rak te ry za cjê zer opar to na in -
forma cji za war tej w pierw szym nie ze ro wym pa ra me trze uk³a du
Mar  ko wa. Wpro wa dzo no no w¹ de fi ni cjê zer in wa riant nych roz -
sze  rza j¹ c¹ do tych cza so we po jê cie zer Smi tha.

Kry sty na Twar dow ska
Piotr £o dy ga
MO DE LE ZA RZ¥ DZA NIA WSPO MA GA NE EXCE LEM
Ma te ria³ za war ty w skryp cie do ty czy do brze zna nych mo de li
z dzie dzi ny ba dañ ope ra cyj nych, sto so wa nych przy roz wi¹ zy -
wa  niu za ga dnieñ z wy ko rzy sta niem ar ku szy kal ku la cyj nych.
Mo de le te s¹ po moc ne w podej mo wa niu de cy zji do ty cz¹ cych
pro g  no zo wa nia zja wisk eko no micz nych, okre œ la nia pro fi lu ren -
tow  no œci, opty ma li za cji, pro ble mów trans por to wych, lo ka li za cji
obiek tów itp. Ar kusz kal ku la cyj ny Ms Excel, w którym roz wi¹ -
zy  wa ne s¹ roz wa ¿a ne w pra cy mo de le, jest pro duk tem bar dzo
po pu lar nym i wszech stron nym. Wy po sa ¿o ny jest do dat ko wo
w wie le na rzê dzi s³u ¿¹ cych do ana li zy wspo mnia nych za ga d -
 nieñ (np. So lver, mo du³ tzw. Ana li za da nych). Czê sto jed nak do
wy ko ny wa nia pew nych czyn no œci w Exce lu wy go dniej po s³u ¿yæ
siê w³a sno rêcz nie na pi sa nym ma krem, œci œle do sto so wa nym do
okre œlo nych po trzeb. Skrypt za wie ra tak ¿e przy k³a dy i uczy po -
 s³u gi waæ siê ni mi.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Jacka W¹sowskiego
ÆWICZENIA LABORATORYJNE
Z METOD NUMERYCZNYCH
Skrypt za wie ra æwi cze nia la bo ra to ryj ne do sied miu te ma tów
z me  tod nu me rycz nych: w³a sno œci aryt me ty ki nu me rycz nej
i zwi¹   za ne z ni¹ za ga dnie nia, roz wi¹ zy wa nie uk³a dów rów nañ
li  nio  wych, roz wi¹ zy wa nie rów nañ nie li nio wych i ich uk³a dów, in -
 ter po la cjê, apro ksy ma cjê œre dnio kwa dra to w¹ dys kret n¹, ca³  ko-
  wa  nie nu me rycz ne oraz roz wi¹ zy wa nie rów nañ ró¿ nicz ko wych
zwy czaj nych. Ka¿ dy z tych te ma tów za wie ra ele men ty te o rii oraz
ze staw za dañ la bo ra to ryj nych wraz z ko men ta rza mi nu me rycz -
ny  mi. Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów wy ¿szych szkó³
tech nicz nych.

Da nu ta Wit czyñ ska
Krzy sztof Wit czyñ ski
WY BRA NE ZA GA DNIE NIA
Z AL GE BRY LI NIO WEJ I GE O ME TRII
Pra ca obej mu je na stê pu j¹ ce dzia ³y: licz by ze spo lo ne, prze strze -
 nie li nio we i odwzo ro wa nia li nio we, pro gra mo wa nie li nio we,
ma  cie rze i wy znacz ni ki, ge o me tria we kto rów i two rów li nio wych
oraz kwa dra to wych. Wszy st kie za ga dnie nia s¹ zi lu stro wa ne roz -
 wi¹ za ny mi za da nia mi oraz za da nia mi do sa mo dziel ne go roz  wi¹ -
zy wa nia.

Wydanie 1, 2002,
236 s., format B5, 

cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-325-2

Wydanie 1, 2003,
112 s. + CD, format B5, 

cena 13,00 zł,
ISBN 83-7207-389-9

Wydanie 2 popr., 2010,
122 s., format B5, 

cena 17,50 zł,
ISBN 978-83-7207-886-5

Wydanie 4, 2007,
188 s., format B5, 

cena 18,50 zł,
ISBN 978-83-7207-722-6
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W³a dy s³aw Bo gusz
Je rzy Gar bar czyk

Fran ci szek Krok 
POD STA WY FI ZY KI

W podrêcz ni ku przed sta wio no pod sta wo we dzia ³y fi zy ki kla sycz -
 nej i wspó³ cze snej. Omówio no pod sta wy do œwiad czal ne i mo de-
  le te o re tycz ne wszy st kich dzia ³ów fi zy ki kla sycz nej, me cha ni ki
kwan to wej, fi zy ki j¹ dro wej oraz pod sta wy fi zy ki cia ³a sta ³e go. Zro -
 zu mie nie przed sta wio ne go w pod rêcz ni ku ma te ria ³u wy ma ga
zna  jo mo œci (po cz¹t ko wo w nie wiel kim stop niu) ana li zy ma te -
ma  tycz nej i al ge bry. Po nie wa¿ za zwy czaj przedmio ty te s¹ wy -
 k³a da ne na uczel niach tech nicz nych na pierw szych se me s trach
studiów rów no le gle z fi zy k¹, sta ra no siê, aby bar dziej za a wan -
 so wa  ny apa rat ma te ma tycz ny wpro wa dza ny by³ stop nio wo i aby
no wym po jê ciom ma te ma tycz nym nada waæ in ter pre ta cjê fi -
zycz n¹.

W obe cnym wy da niu podrêcz ni ka do ko na no wie lu po pra -
wek. Wpro wa dzo no tak ¿e zmia ny nie których sym bo li wiel ko œci
fi zycz nych zgo dnie z za le ce nia mi IU PAP.

Aga ta Fron czak
ZA DA NIA I PRO BLE MY Z ROZ WI¥ ZA NIA MI

Z TER MO DY NA MI KI I FI ZY KI STA TY STYCZ NEJ
Ni niej szy zbiór za dañ i pro ble mów jest przede wszy st kim prze -
 zna czo ny dla stu den tów fi zy ki. Za kres po ru sza nych w nim za  -
ga dnieñ obej mu je ter mo dy na mi kê i kla sycz n¹ fi zy kê sta ty stycz n¹
sta nów rów no wa gi.

Zbiór jest podzie lo ny na dwie czê œci. Czêœæ pierw sza do -
ty  czy ter mo dy na mi ki, zaœ dru ga — fi zy ki sta ty stycz nej. Ka¿ da
czêœæ sk³a da siê z trzech roz dzia ³ów, z któ rych ka¿ dy za wie ra
oko ³o 40 za dañ o ró¿ nym stop niu trud no œci. Czêœæ za dañ jest
pro sta i wy ma ga je dy nie sko rzy sta nia z po  da ne go wcze œniej
wzo   ru, in ne wy ma ga j¹ nie co wiêk szych umie jêt no œci. Wœród stan   -
 dar do wych za dañ za mie szczo no rów nie¿ za da nia i pro ble my do  -
syæ trud ne (za da nia ta kie s¹ ozna czo ne gwia zd k¹). Ponadto,
wszy st kie za da nia zo sta ³y po gru po wa ne w pa kie ty opa  trzo ne
zwiê z³ym wstê pem te o re tycz nym (za wie ra j¹ cym naj wa¿  niej sze
po  jê cia, wzo ry i me to dy wa run ko we) oraz upo rz¹d ko wa ne w mia -
 rê wzra sta j¹ ce go po zio mu trud no œci. W znacz nej czê œ ci za dañ
umie szczo ne zo sta ³y od no œni ki (por. zad. 3.2 b), ma j¹ ce u³a twiæ
zro zu mie nie tych za dañ i uwa gi, w których au tor ka sta ra ³a siê
uo gól niæ otrzy ma ne pra wa i za le¿ no œci.

Je rzy Gar bar czyk
WSTÊP DO FI ZY KI CIA £A STA £E GO

W podrêcz ni ku omówio no prze wo dni ki su per jo no we, ma te ria ³y
in ter ka lo wa ne, fu le re ny, qu a si-kry szta ³y i na no struk tu ry. Wie le miej -
 sca po œwiê co no fi zy ce de fek tów w kry szta ³ach i fi zy ce cia³ amor-
   ficz nych. Ksi¹¿ ka prze zna czo na dla stu den tów, któ rym nie  zbêd  -
na jest zna jo moœæ fi zy ki cia ³a sta ³e go, dla dok to ran tów i pra -
cow ni ków na u ko wych.

Wydanie 4 popr., 2010,
574 s., format B5, 
cena 65,00 zł,
ISBN 978-83-7207-859-9

Wydanie 1, 2006,
214 s., format B5, 
cena 20,00 zł,
ISBN 83-7207-640-5

Wydanie 1, 2000,
196 s., format B5, 
cena 16,00 zł,
ISBN 83-7207-176-4
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Ro mu ald JóŸwic ki
POD STA WY IN ̄ Y NIE RII FO TO NICZ NEJ
Fo to ni ka jest m³o d¹ dzie dzi n¹ tech ni ki zaj mu j¹ c¹ siê pro ble ma -
 mi re je stra cji, prze sy ³a nia i prze twa rza nia in for ma cji za po mo c¹
fo to nów. Im krót sza d³u goœæ fa li, tym gê st sze upa ko wa nie in for -
 ma cji na no œni ku i z te go po wo du wspó³ cze sne za in  te re sowa nie
pa smem optycz nym.

W podrêcz ni ku, po za hi sto rycz nym uza sa dnie niem te go fak -
 tu, przed sta wio no pod sta wo we zja wi ska optycz ne. W szcze gól -
no œci sku pio no siê na pro pa ga cji fa li w wol nej prze strze ni, fa lo -
 wo dach i œwia t³o wo dach, prze kszta³ ca niu wi¹z ki la se ro wej przez
uk³a dy optycz ne i pro pa ga cji im pul su w oœrod ku dys per syj nym.
Po nad to przed  sta wio no ele men ty opty ki nie li nio wej i aku sto op -
 ty ki. Na za koñ cze nie opi sa no wy bra ne ele men ty uk³a dów fo to -
 nicz nych.

Ro mu ald JóŸwic ki
TECH NI KA LA SE RO WA I JEJ ZA STO SO WA NIA
Jest to ksi¹¿ ka o la se rach, na pi sa na przez spe cja li stê o ogrom -
 nej wie dzy z za kre su opty ki in stru men tal nej i prak tycz nej, wy-
  ró¿nia j¹ ca siê au tor skim cha rak te rem i no wym podej œciem do
pro ble mu. Ce lem te go podrêcz ni ka jest za po zna nie odbior cy ze
zja wi ska mi de ter mi nu j¹ cy mi ge ne ra cjê wi¹z ki, a przede wszy st -
 kim z mo¿ li wo œci¹ wy ko rzy sta nia la se rów w sze ro ko po jê tej tech-
  ni ce i me dy cy nie.

Ro bert Ko siñ ski
WPRO WA DZE NIE DO ME CHA NI KI KWAN TO WEJ
I FI ZY KI STA TY STYCZ NEJ
Skrypt za wie ra ma te ria³ obej mu j¹ cy wpro wa dze nie do me cha ni -
 ki kwan to wej i fi zy ki sta ty stycz nej. Przed sta wio no kry zys fi zy ki
kla sycz nej, pod sta wy eks pe ry men tal ne me cha ni ki kwan to wej,
opis kil ku pro stych za ga dnieñ kwan to wo-me cha nicz nych i atom
wo do ru. Wpro wa dzo no ze spo ³y mi kro ka no nicz ny, ka no nicz ny
i wiel ki ka no nicz ny, za sto so wa no je do opi su ga zu do s ko na ³e -
 go, kry szta ³u me ta licz ne go (w roz bi ciu na gaz elek tro no wy i sieæ
kry sta licz n¹) oraz no œni ków pr¹ du w pó³ prze wo dni ku. W ca ³ym
ma te ria le zwró co no uwa gê na wy ko rzy sta nie me cha ni ki kwan -
to  wej i fi zy ki sta ty stycz nej w tech ni ce.

Jan Pe ty kie wicz
Al fred Za gór ski
OD DZIA £Y WA NIE WI¥ ZEK I PA KIE TÓW FA LO WYCH
W OŒROD KACH NIE LI NIO WYCH
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Opra co wa nie po œwiê co ne jest jed nej z wa¿ niej szych dzie -
dzin wspó³ cze snej op ty ki, ja k¹ jest od dzia ³y wa nie wi¹ zek i pa -
kie  tów fa lo wych o du ¿ej mo cy. Pro ce sy ta kie za cho dz¹ w oœrod-
  kach odzna cza j¹ cych siê w³a sno œcia mi nie li nio wy mi. W wy ni ku
od dzia ³y wañ nie li nio wych miê dzy fa la mi po wsta je sze reg efek -
tów nie obec nych w „zwy k³ej” — li nio wej — opty ce: ge ne ra cja
dru  giej har mo nicz nej oraz fal ró¿ ni co wych i su ma rycz nych,
wzmoc  nie nie pa ra me trycz ne, sa mo o gni sko wa nie, sa mo kom pre -
 sja, po wsta wa nie so li to nów op tycz nych i in ne. W ni niej szym

Wydanie 1, 2006,
234 s., format B5, 

cena 22,00 zł,
ISBN 83-7207-635-9

Wydanie 1, 2009,
222 s., format B5, 

oprawa miêkka, cena 26,00 zł,
oprawa twarda, cena 28,00 zł,

ISBN 978-83-7207-850-6

Wydanie 3 popr. i uzup., 2006,
136 s., format B5, 

cena 14,00 zł,
ISBN 83-7207-630-8

Wydanie 1, 2006,
122 s., format B5, 

cena 10,50 zł,
ISBN 83-7207-601-4
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opra  co wa niu po da ne s¹ pod sta wy te o re tycz ne ta kich pro ce sów.
Opis tych zja wisk mo¿ na zna leŸæ w wie lu podrêcz ni kach wy da -
 nych za gra ni c¹, na to miast to opra co wa nie jest pró b¹ przed sta-
 wie nia ich ca ³o œcio wo w zwar tej i krót kiej for mie w ro dzi mym
jê  zy ku. Dziê ki te mu mo ¿e s³u ¿yæ ja ko swo i sty prze wo dnik dla
stu den tów i dok to ran tów spe cja li zu j¹ cych siê w za sto so wa niach
opty ki.

Maria Skłodows ka-Curie
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.

REPRINT WYDANIA POLSKIEGO Z 1939 ROKU
Wydanie 1, 2011,
600 s., format B5, 

oprawa twarda płótnowana, cena 130,00 zł,
ISBN 978-83-7207-947-3

W stulecie przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii (w 1911 roku), w roku ogłoszonym przez
UNESCO Rokiem Chemii oraz w Roku Marii Skłodowskiej-Curie
ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej (w 2011 roku), prag -
nie my pokazać Czytelnikowi krok milowy wyznaczający kierunki
rozwoju wielkiej dziedziny fizyki, którą jest fizyka jądra atomowego.

Książka pt. „Promieniotwórczość” powstała na podstawie wy -
kła dów, które Maria Skłodowska-Curie prowadziła na Sorbonie. Był
to pierwszy, tak wyczerpujący podręcznik z podstaw nowej dzie -
dzi ny wiedzy — fizyki jądrowej, której współtwórcą była Autorka.
Książka cieszyła się wielkim uznaniem w środowisku naukowym,
rów nież ze względu na ogromne walory dydaktyczne — jasny,
zrozumiały sposób przedstawiania nowo odkrywanych praw „mło -
dej” fizyki jądrowej. W podręczniku zawarto najnowsze ówcześ nie
informacje z pierwszych publikacji i bezpośrednio z laboratoriów
badawczych, nie tylko Autorki, ale też innych znaczących fizy ków
(Rutherford, Chadwick).

(Profesor Włodzimierz Zych — fragment przedmowy)

Prezentowana publikacja to reprint pierwszego polskiego wy -
dania książki z 1939 roku.

Wan da Szem pliñ ska-Stup nic ka
CHA OS, BI FUR KA CJE I FRAK TA LE WO KÓ£ NAS.

NAJ KRÓT SZE WPRO WA DZE NIE
W pu bli ka cji przed sta wio no naji stot niej sze za ga dnie nia te o rii
cha  o su. Dba j¹c o przy stêp noœæ wy k³a du, omówio no zja wi ska dy -
 na  mi ki li nio wej na przy k³a dzie dwóch pro stych mo de li: wa ha d³a
ma te ma tycz ne go i nie li nio we go oscy la to ra o dwóch mi ni mach
po ten cja ³u. Za pre zen to wa no za ga d nie nia pod sta wo we i naj now -
 sze opu bli ko wa ne wy ni ki.

Wie s³aw T³a cza ³a
WIR TU AL NE LA BO RA TO RIUM FI ZY KI J¥ DRO WEJ

W ksi¹¿ ce opi sa no i udo stêp nio no na p³y cie CD, w for mie pro -
 gra mów u¿yt ko wych, piêæ wir tu al nych eks pe ry men tów z fi zy ki
j¹ dro wej do ty cz¹ cych: ba da nia ab sorp cji pro mie nio wa nia gam -
ma i be ta przy prze cho dze niu przez ma te riê, wy zna cza nia ener -
 gii kwan tów gam ma, ana li zy sta ty s tycz ne go cha rak te ru roz pa du
pro mie nio twór cze go oraz ba dañ pro wa dzo nych z wy ko rzy sta -
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niem spek tro sko pii möss ba u e row skiej. Do mo de lo wa nia przy rz¹ -
 dów i sy mu la cji pro ce sów po mia ro wych wy ko rzy sta no œro do wi-
 sko La bVIEW.

Wie s³aw T³a cza ³a
WIR TU AL NE LA BO RA TO RIUM
POD STAW TECH NI KI CY FRO WEJ
Wir tu al ne la bo ra to rium pod staw tech ni ki cy fro wej jest prze zna -
czo  ne dla stu den tów, którzy chcie li by sa mo dziel nie po znaæ pod   -
sta wy tech ni ki cy fro wej oraz za sa dy funk  cjo no wa nia pod sta -
wo wych uk³a dów i przy rz¹ dów cy fro wych. Do ³¹ czo ne na CD
prog ra my sy mu lu j¹ dzia ³a nie wy bra nych uk³a dów i przy rz¹ dów
cy fro wych oraz mo de lu j¹ pro ce sy to wa rzy sz¹ ce cy fro we mu prze -
 twa rza niu sy gna ³ów elek trycz nych.

Ksi¹¿ ka mo ¿e byæ wy ko rzy sta na w e-le  ar nin gu do two rze nia
wir tu al nych la bo ra to riów elek tro ni ki cy fro wej, rów nie¿ ja ko narzê   -
dzie wspo ma ga j¹ ce na u cza nie pod staw tech ni ki cy fro wej na
wszy st kich kie run kach stu diów, na których s¹ pro wa dzo ne zajê   -
cia z pod staw elek tro ni ki cy fro wej.

Mi cha³ Wierz bic ki
ELEK TRO DY NA MI KA KLASYCZ NA W ZADANIACH
W skryp cie omówio no pod sta wo we dzia ³y elek tro dy na mi ki kla -
sycz nej: elek tro- i ma gne to sta ty kê, te o riê pól za le¿ nych od cza -
su, opis pro mie nio wa nia i ele men ty te o rii wzglêd no œci. Ma te ria³
przed sta wio ny jest w for mie roz wi¹ za nych za dañ wraz z nie -
zbêd  n¹ czê œci¹ te o re tycz n¹. Ma on za m kniê t¹ po staæ i nie wy -
 ma ga ko rzy sta nia z in nych Ÿróde³. W ksi¹¿ ce po da no wie le przy-
  k³a dów za sto so wa nia pro gra mu „Ma the ma ti ca” do wy ko ny wa nia
ra chun ków i pre zen ta cji gra ficz nych. Za sto so wa no no ta cjê we k -
to  ro w¹ i uk³ad jed no stek SI.

Mi cha³ Wierz bic ki
ME CHA NI KA KLA SYCZ NA W ZA DA NIACH
W skryp cie przed sta wio no ogól ne za sa dy me cha ni ki, w tym for -
 ma lizm La gran ge’a, Ha mil to na i Ha mil to na-Ja co bie go. Po da no
zwi¹z ki me cha ni ki kla sycz nej z  opty k¹ i me cha ni k¹ kwan to w¹.
W skryp cie zna laz³ siê opis te o re tycz ny oraz wie le szcze gó³o -
wo roz wi¹ za nych za dañ. Do ilu stra cji gra ficz nej ru chu uk³a dów
me cha nicz nych au tor za sto so wa³ pa kiet „Ma the ma ti ca”.

Al fred Za gór ski
ME TO DY MA TE MA TYCZ NE FI ZY KI
W skryp cie przed sta wio ne zo sta ³y za ga d nie nia obej mu j¹ ce funk -
 cje spe cjal ne (funk cje Eu le ra, wie lo mia ny orto go nal ne, funk cje
Bes se la), dys try bu cje, ana li zê Fo u rie ra (w ujê ciu dys try bu cyj -
nym), funk cje Gre e na, ope ra to ry w prze strze niach Hil ber ta, me -
 to dy dru giej kwan ty za cji, ope ra to ro we funk cje Gre e na oraz ele-
 men ty te o rii grup z uwzglê dnie niem jej za sto so wañ w me cha ni ce
kwan to wej, che mii i fi zy ce cia ³a sta ³e go. Ka¿ dy roz dzia³ uzu pe³ -
 nio ny zo sta³ o ze staw od po wie dnich za dañ.
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zbi gnie wa Brzóz ki

LA BO RA TO RIUM ANA LI ZY IN STRU MEN TAL NEJ
W skryp cie ze bra no nie zbêd ne pod sta wy wy bra nych in stru men -
 tal nych me tod ana li zy: me tod elek tro che micz nych (po ten cjo  me t-
ria, wol tam pe ro me tria, kon duk to me tria), me tod spek tro sko po wych
(spek tro fo to me tria UV/VIS, emi syj na spek tro me tria ato mo wa, mi -
 kro sko pia elek tro no wa) oraz me tod chro ma to gra ficz nych. Roz  -
sze rzo no opis spek tro fo to me trii po chod nej oraz wa¿  nych aspek -
 tów ASA.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zbi gnie wa Brzóz ki 

MI KRO BIO A NA LI TY KA
Mi kro bio a na li ty ka jest ter mi nem okre œla j¹ cym in ter dy scy pli nar n¹
dzie dzi nê ba dañ na po gra ni czu che mii, bio lo gii i bio che mii, me -
 dy cy ny i in ¿y nie rii ma te ria ³o wej, umo¿  li wia j¹ c¹ two rze nie mi nia  tu-
 ro wych na rzê dzi i urz¹ dzeñ oraz opra co wy wa nie no wych me tod
i pro ce dur, ade kwat nych do ope ra cji jed no st ko wych w mi kro -
o b jê to œciach.

G³ów ny mi ob sza ra mi za sto so wa nia mi kro bio a na li ty ki s¹ ba -
da nia me cha ni z mów od dzia ³y wa nia to ksycz nych pier wia st ków
i zwi¹z ków che micz nych na orga ni zmy ¿y we na po zio mie komór   -
ko wym oraz po zna nie przy czyn cho rób i wcze sne go ich dia g -
no  zo wa nia, po zwa la j¹ ce go na za sto so wa nie sku tecz nej te ra pii,
co w kon se kwen cji pro wa dzi do opra co wa nia no wych na rzê dzi
dia gno stycz nych.

Ni niej szy podrêcz nik jest au tor skim wy bo rem naj wa¿ niej szych
ob sza rów ba dañ i za sto so wañ mi kro bio a na li ty ki. Obej mu je za -
ga d nie nia spe cy fi ki pro wa dze nia ope ra cji jed no st ko wych (do zo -
 wa nie, mie sza nie, kon tro la prze p³y wu, roz dzie la nie, re ak cja ana-
 li tycz na, de tek cja) w mi kro ska li, pro jek to wa nia mi nia tu ro wych
na rzê dzi i urz¹ dzeñ, ma te ria ³ów i tech no lo gii wy ko ny wa nia mi -
nia  tu ro wych sy ste mów Lab-on-a-Chip i wy bra ne przy k³a dy za -
sto   so wañ. Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów spe cjal no œci
Mi kro bio a na li ty ka na kie run ku Bio tech no lo gia.

Da nie la Bu za
Woj ciech Sas

Prze my s³aw Szcze ciñ ski
CHE MIA ORGA NICZ NA. KURS POD STA WO WY

W skryp cie przed sta wio no w zwiê z³ej for mie treœæ wy k³a du
z che  mii orga nicz nej (kurs pod sta wo wy) pro wa dzo ne go dla stu -
 den tów Wy dzia ³u Che micz ne go PW.

Omówio no w nim miê dzy in ny mi bu do wê (w tym prze strzen -
 n¹), ogól ne w³a œci wo œci oraz ty po we re ak cje naj wa¿ niej szych
klas zwi¹z ków orga nicz nych. Po nad to przed  sta wio no sche ma -
ty me cha ni zmów pod sta wo wych re ak cji z uwzglê dnie niem ich
re gio- i ste re o se lek tyw no œci. W osob nych roz dzia ³ach ze bra no
i zi lu stro wa no przy k³a da mi me to dy syn te zy oraz za le ca ne przez
IU PAC re gu ³y na zew nic twa wy bra nych klas zwi¹z ków orga -
nicz nych.
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Da nie la Bu za
Ale ksan dra Æwil
ZA DA NIA Z CHE MII ORGA NICZ NEJ
Z ROZ WI¥ ZA NIA MI
Ni niej szy zbiór za dañ jest uzu pe³ nie niem pod sta wo we go wy k³a -
 du z che mii orga nicz nej dla stu den tów Wy dzia ³u Che micz ne go
PW. Te ma tycz nie obej mu je on wy czer pu j¹ cy prze gl¹d pod sta -
wo  wych ty pów re ak cji oraz prze kszta³ ca nia pod sta wo wych grup
funk cyj nych w zwi¹z kach orga nicz nych z wy ³¹ cze niem zwi¹z -
ków po cho dze nia na tu ral ne go.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zbi gnie wa Flor jañ czy ka i Sta ni s³a wa Pencz ka 
CHE MIA PO LI ME RÓW.
T. I. MA KRO CZ¥ STECZ KI I ME TO DY ICH OTRZY MY WA NIA

Podrêcz nik sk³a da siê z trzech to mów, obej mu j¹ cych ca ³o kszta³t
za ga dnieñ che mii po li me rów. Tom pierw szy za wie ra g³ów ne roz -
 dzia ³y na te mat: ogól nej cha rak te ry sty ki ma kro cz¹ ste czek, te o rii
pro ce sów po li re ak cji i me tod syn te zy po li me rów. Ma te ria³ za war -
ty w podrêcz ni ku jest nie tyl ko zgod ny z naj now szy mi osi¹ g niê -
 cia mi na u ki i pro gra mem na u cza nia, ale tak ¿e przed sta wio ny
w spo sób do pin gu j¹ cy stu den ta do sa mo dziel ne go po g³ê bia nia
wie dzy. Ksi¹¿ ka jest prze zna czo na dla stu den tów wy ¿szych lat
stu diów che micz nych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Zbi gnie wa Flor jañ czy ka i Sta ni s³a wa Pencz ka
CHE MIA PO LI ME RÓW.
T. II. POD STA WO WE PO LI ME RY SYN TE TYCZ NE
I ICH ZA STO SO WA NIE

Podrêcz nik sta no wi ca ³oœæ z to mem I. Omó wio no w nim che miê
i tech no lo giê po li me rów. Po da no pod sta wo wy, kla sycz ny opis
pro  ce sów, pro wa dz¹ cych do syn te zy po li me rów oraz g³ów ne
kie run ki za sto so wañ w no wo cze snej go spo dar ce. Na ryn ku pol -
 skim jest to no wo cze sne i uni ka to we opra co wa nie. Au to rzy po-
  szcze gól nych roz dzia ³ów s¹ au to ry te ta mi na u ko wy mi w swo ich
spe cjal no œciach.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Iwo ny G³uch i Ma rii Bal ce rzak
CHE MIA ANA LI TYCZ NA.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
W pra cy s¹ opi sa ne æwi cze nia la bo ra to ryj ne z che mii ana li tycz -
 nej, obej mu j¹ ce kla sycz ne me to dy ana li zy che micz nej — ob jê to  -
œcio we i wa go we oraz me to dy in s tru men tal ne. W skryp cie za mie-
 szczo no rów nie¿ zwiê z³y opis spo so bów po bie ra nia próbek, ich
roz k³a du (prze pro wa dza nia do roz two ru) oraz me tod roz dzie la -
nia i za gê szcza nia sk³a dni ków przed koñ co w¹ de tek cj¹. W ra -
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 mach po szcze gól nych jed  no stek æwi cze nio wych opra co wa nie
umo¿  li wia stu den tom za po zna nie siê z pod sta wo wy mi za ga d -
nie  nia mi, do ty cz¹ cy mi da nej tech ni ki ana li tycz nej przy wy ko rzy -
 sta niu jej wstêp ne go opi su te o re tycz ne go i za le ca nej li te ra tu ry
Ÿród ³o wej. Pre zen to wa ne æwi cze nia prak tycz ne s¹ po œwiê co ne
g³ów nie ana li zie ma te ria ³ów po cho dze nia bio lo gicz ne go i pró -
 bek bio tech no lo gicz nych, co pre de sty nu je je do wy ko rzy sta nia
w pro gra mie kszta³ ce nia stu den tów in te re su j¹ cych siê ty mi za -
ga d nie nia mi.

Zyg munt Gon tarz
ZWI¥Z KI TLE NO WE PIER WIA ST KÓW BLO KU SP

W ksi¹¿ ce przed sta wio no che miê po ³¹ czeñ tle no wych pier wia -
 s t  ków blo ku sp w roz two rach wod nych i fa zie sta ³ej. Po ³¹ cze nia
tle no we po rz¹d ko wa no z za sto so wa niem kla sy fi ka cji mor fo lo gicz -
 nej Gór skie go, co po zwo li ³o na po ka za nie wszy st kich pro stych
po  ³¹ czeñ tle no wych pier wia st ków, a tak ¿e pra wi d³o wo œci w za -
 kre sie ich struk tur oraz ich re ak tyw no œci. Ksi¹¿ ka mo ¿e byæ wy  -
ko rzy sta na przez stu den tów wy dzia ³ów che micz nych uni wer sy te-
 tów i po li tech nik oraz wy dzia ³ów far ma cji i che mii spo ¿yw czej.

An drzej Gór ski
KLA SY FI KA CJA PIER WIA ST KÓW CHE MICZ NYCH

I ZWI¥Z KÓW NIE O RGA NICZ NYCH
W ksi¹¿ ce przed sta wio no ory gi nal ny sy s tem kla sy fi ka cyj ny pros -
tych po ³¹ czeñ che micz nych, obej mu j¹ cy za rów no struk tu ry, jak
i re ak cje che micz ne pro wa dz¹ ce do ich prze kszta³ ceñ. Kla sy -
 fi ka cja ta po ma ga w po zna niu w³a œci wo œci zwi¹z ków nie o r ga-
 nicznych, wy ko rzy stu j¹c lo gicz ne prze s³an ki. Ksi¹¿ ka jest prze-
zna czo na dla stu den tów wy dzia ³ów che micz nych uni wer sy te tów
i po li tech nik oraz wy dzia ³ów far ma cji i che mii spo ¿yw czej.

Ta de usz Ho fman
TER MO DY NA MI KA MO LE KU LAR NA

W skryp cie omówio no za ga dnie nia prak tycz ne i te o re tycz ne do -
 ty cz¹ ce ter mo dy na micz ne go opi su cie czy i ga zów. Przed sta wio-
 no pod sta wy ter mo dy na mi ki sta ty s tycz nej z ukie run ko wa niem
na prak tycz ne za sto so wa nia oraz wpro wa dzo no i omó wio no kil -
ka pod sta wo wych mo de li sto so wa nych do opi su czy stych nie -
e lek  tro li tów i ich mie sza nin. G³ów ny na cisk po ³o ¿o no na rów  no-
 wa gi fa zo we, funk cje mie sza nia i w³a œci wo œci wo lu me trycz ne.

Dominik Jañczewski
Cezary Ró¿ycki

Ludwik Synoradzki
PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

CZÊŒÆ II. MATEMATYCZNE
METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW

W podrêcz ni ku opi sa no pod sta wo we pro ble my zwi¹ za ne z me -
 to da mi pla no wa nia eks pe ry men tów ma j¹ cych na ce lu usta le nie
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mo de lu i wa run ków opty mal nych re a li za cji pro ce su. Szcze gól ny
na cisk po ³o ¿o no na omówie nie sto so wa nych al go ryt mów przed -
 sta wia j¹ cych me to dy obli czeñ i ana li zê sta ty stycz n¹ (oraz ich
re  a  li za cjê). Dla ka¿ de go al go ryt mu opra co wa no od po wie dni
przy  k³ad ra chun ko wy i zre a li zo wa no obli cze nia sto su j¹c ar kusz
kal ku la cyj ny MS Excel (lub pro gram Ma th Cad). Omó wio no pla -
ny Plac ket ta-Bur ma na, pla ny czyn ni ko we, pla ny dru gie go stop -
nia, pla ny Bo xa-Behn ke na, me to dê naj wiêk sze go spad ku i me to-
 dê sim ple ksów. Szcze gó³o wo przed sta wio no kom plet ny przy k³ad
opty ma li za cji wy bra ne go pro ce su che micz ne go. W uzu pe³ nie niu
za mie szczo no s³ow nik an giel sko-pol ski i pol sko-an giel ski naj wa¿ -
 niej szych ter mi nów do ty cz¹ cych za ga dnie nia.

Ksi¹¿ ka jest prze zna czo na dla stu den tów kie run ków tech -
nicz  nych i przy ro dni czych oraz in nych osób pra gn¹ cych przy -
go  to waæ plan eks pe ry men tu i opra co waæ uzy ska ne wy ni ki. Oma -
wia ne s¹ w niej pro ble my wy zna cza nia za le¿ no œci wy ni ków eks -
 pe ry men tów od wie lu zmien nych wej œcio wych, dla te go wy ma ga
pod sta wo wej zna jo mo œci ma te ma ty ki, ra chun ku ma cie rzo we go
i sta ty stycz nej ana li zy da nych (te sto wa nie hi po tez).

Zygmunt Komor
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
DLA STUDENTÓW WYDZIA£U CHEMICZNEGO
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów kie run ków nie e lek trycz -
 nych. W ksi¹¿ ce po da ne zo sta ³y pod sta wy fi zycz ne zja wisk elek-
  trycz nych oraz pra wa opi su j¹ ce je w ob wo dach pr¹ du sta ³e go
i prze mien ne go. Ope ru j¹c przy k³a da mi i k³a d¹c na cisk na po -
wi¹  za nie za ga dnieñ te o re tycz nych i prak tycz nych, omówio no
g³ów  ne ob sza ry za sto so wa nia uk³a dów elek trycz nych i elek tro -
 nicz nych oraz me to dy, uk³a dy i urz¹ dze nia po mia ro we. Spe cjal n¹
uwa gê po œwiê co no za sa dom bez pie czeñ stwa osób i u¿y wa ne -
 go sprzê tu elek trycz ne go. Za mie szczo no opis czte rech æwi czeñ
obra zu j¹ cych zja wi ska, uk³a dy i ob sza ry za sto so wañ urz¹ dzeñ
elek  trycz nych.

Wi told Ku ran 
PRO CE SY PO LI ME RY ZA CJI KO OR DY NA CYJ NEJ
W skryp cie omówio no ko or dy na cyj n¹ po li me ry za cjê nie na sy co -
 nych mo no me rów wê glo wo do ro wych — w tym al ke nów i dial  ke-
 nów-1,3 oraz cy klo al ke nów i al ki nów, ko or dy na cyj n¹ po li kon den -
sa cjê mo no me rów di wi ny lo wych, ko or dy na cyj n¹ po li me ry za cjê
mo no me rów he te ro cy klicz nych, a tak ¿e mo no me rów he te ro nie -
 na sy co nych.

Stanis³aw Kuœ
Norbert Obarski
LABORATORIUM ANALIZY ILOŒCIOWEJ
Skrypt przed sta wia pod sta wo we æwi cze nia la bo ra to ryj ne z me -
tod ana li zy che micz nej, ta kich jak al ka cy me tria, kom ple kso me t -
 ria, wy mia na jo no wa oraz ana li za str¹ ce nio wa i wa go wa. Prze  -
znaczo ny jest dla stu den tów kie run ku Tech no lo gia Che micz na
do przedmio tu „la bo ra to rium ana li zy ilo œcio wej”.
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Mie czy s³aw M¹ ko sza
Mi cha³ Fe do ryñ ski

POD STA WY SYN TE ZY ORGA NICZ NEJ.
RE AK CJE JO NO WE I RO DNI KO WE

W skryp cie omówio no jo no we i ro dni ko we re ak cje, naj bar dziej
istot ne dla syn te zy or  ga nicz nej. Kla sy fi ka cja te go ob szer ne go
ma  te ria ³u, po zwa la j¹ ca wy ka zaæ wiê zi miê dzy re ak cja mi, ich po -
do bieñ stwa i ró¿  ni ce, zo sta ³a opar ta na kon cep cjach me cha -
nis tycz nych, mówi¹ cych o tym, dla cze go i jak prze bie ga da ny
pro ces.

Re ak cje jo no we ar bi tral nie podzie lo no na dwie g³ów ne gru -
 py — re ak cje nu kle o fi lo we i elek tro fi lo we — doœæ for mal nie zde  -
fi nio wa ne. Ta ki uk³ad ma te ria ³u u³a twia skla sy fi ko wa nie i opa -
no  wa nie olbrzy miej licz by re ak cji wy ko rzy sty wa nych w syn te zie
orga nicz nej oraz po zwa la na w³a œci wy do bór wa run ków pro wa -
 dze nia syn tez.

Krzy sztof Schmidt-Sza ³ow ski
Jan Sen tek 

POD STA WY TECH NO LO GII CHE MICZ NEJ.
ORGA NI ZA CJA PRO CE SÓW PRO DUK CYJ NYCH

W skryp cie omówio no pod sta wo we pro ble my tech no lo gii che -
micz  nej oraz przed  sta wio no przy k³a dy wy bra nych pro ce sów
tech  no lo gicz nych, dla te go du ¿a czêœæ ma te ria ³u do ty czy pro ble -
 mów o cha rak te rze ogól nym, np.: me cha nizm i ma kro ki ne ty ka
pro ce sów che micz nych, orga ni za cja pro ce su che micz ne go w re -
 ak to rze, za sa dy or ga ni za cji z³o ¿o nych uk³a dów tech no lo gicz nych,
za sa dy eko no micz nej go spo dar ki su row ca mi i ener gi¹ w pro ce -
 sach pro duk cyj nych, od dzia ³y wa nie che micz nych in sta la cji pro-
 duk cyj nych na œro do wi sko. Omó wio no tak¿e wy bra ne pro ce sy
prze my s³u che micz ne go (syn te zy che micz nej i pro duk tów nie -
o rga nicz nych).

Krzy sztof Schmidt-Sza ³ow ski
Jan Sen tek

Je rzy Ra a be
Ewa Bo bryk

POD STA WY TECH NO LO GII CHE MICZ NEJ.
PRO CE SY W PRZE MY ŒLE NIE O RGA NICZ NYM

W skryp cie przed sta wio no za sa dy, na któ rych opie ra j¹ siê wspó³ -
 cze sne me to dy or ga ni za cji pro ce sów tech no lo gicz nych w typo-
 wych in sta la cjach prze my s³u che micz ne go, ze szcze gól nym
uwzglê dnie niem prze my s³u nie o rga nicz ne go i nie któ rych dzie -
dzin po krew nych. Omówie nie wy bra nych dzia ³ów pro duk cji che-
  micz nej, sta no wi¹ cych znacz n¹ czêœæ ma te ria ³u, s³u ¿y wy ja œnie-
 niu pod sta wo wych pro ble mów tech no lo gicz nych, z który mi ma j¹
do czy nie nia spe cja li œci z ró¿ nych ga ³ê zi prze my s³u.
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Lu dwi ka Sy no radz kie go i Je rze go Wi sial skie go
PRO JEK TO WA NIE PRO CE SÓW TECH NO LO GICZ NYCH.
OD LA BO RA TO RIUM DO IN STA LA CJI PRZE MY S£O WEJ
W pu bli ka cji zo sta ³a przed sta wio na me to dy ka opra co wy wa nia
tech no lo gii che micz nych. Omówio no za ga dnie nia, których zna -
jo  moœæ jest po trzeb na ba da czo wi tech no lo go wi, ta kie jak: ochro-
 na w³a sno œci prze my s³o wej, kon tro la ana li tycz na, za gro ¿e nia oraz
eko no mi ka i doj rza ³oœæ pro ce su do wdro ¿e nia.

Wal de mar Ufnal ski
RÓW NO WA GI CHE MICZ NE. AL GO RYT MY OBLI CZEÑ,
IN TER PRE TA CJA I SY MU LA CJE KOM PU TE RO WE
W skryp cie omówio no szcze gó³o wo al go ryt my (ste chio me trycz -
 ny i nie ste chio me trycz ny) obli czeñ rów no wag che micz nych w uk³a  -
dach, w których prze bie ga jed na lub wie le re ak cji. Za wie ra on
dwa au tor skie pa kie ty opro gra mo wa nia, umo¿ li wia j¹ ce obli cze -
 nia rów no wa go we punk to we oraz ba da nie za le¿ no œci funk cyj -
nych i ich pre zen ta cjê gra ficz n¹. Omówio no te¿ szcze gó³o wo
rów no wa gi w wy bra nych uk³a dach, ma j¹ cych pod sta wo we
zna  czenie tech no lo gicz ne oraz po da no pro po zy cje sy mu la cji
(za po  mo c¹ opro gra mo wa nia za ³¹ czo ne go na p³y cie) rów no wag
w in  nych uk³a dach te go ty pu. Ksi¹¿ ka ad re so wa na jest do stu -
 den tów kur sów pod  sta wo wych ter mo dy na mi ki che micz nej oraz
wy bra nych spe cja li za cji tech no lo gicz nych po li tech nik i uni wer sy -
 te tów. Jest to pierw sza te go ty pu pu bli ka cja na pol skim ryn ku.

Wal de mar Ufnal ski
RÓW NO WA GI I DIA GRA MY FA ZO WE.
AL GO RYT MY OBLI CZEÑ, IN TER PRE TA CJA
I SY MU LA CJE KOM PU TE RO WE
Pra ca za wie ra szcze gó³o wy opis ter mo dy na micz ny rów no wag
fa  zo wych: ciecz–ciecz, ciecz–pa ra oraz ciecz–kry szta³, w uk³a   -
dach dwu- i trój sk³a dni ko wych oraz al go ryt my obli cza nia i in ter -
 pre ta cji dia gra mów fa zo wych. W jej sk³ad wcho dz¹ dwa pa kie ty
pro gra mów (wy ko ny wa nych na  ar ku szach MS Exce la oraz bez -
 po œre d nio w œro do wi sku Win dows), umo¿ li wia j¹ ce sy mu lo wa nie
dia gra mów fa zo wych, ich in ter pre ta cjê i œle dze nie prze mian fa -
 zo wych w funk cji zmian pa ra me trów sta nu.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja nu sza Zie liñ skie go
WYBRANE W£AŒCIWOŒCI POLIOLEFIN.
ÆWICZENIA LABORATORYJNE
Skrypt za wie ra opis æwi czeñ z okre œla nia w³a œci wo œci ter micz -
nych, me cha nicz nych i re o lo gicz nych po li fe no li oraz ozna cza nia
struk tu ry nad cz¹ stecz ko wej. Æwi cze nia umo¿ li wia j¹ oce nê mor -
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fo  lo gii po li me rów me to d¹ mi kro sko pii optycz nej i za po zna nie siê
z pro ce sa mi otrzy my wa nia ich mie sza nin z do dat ka mi mo dy -
fi ku j¹ cy mi.

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów kie run ków Che mia,
Tech no lo gia Che micz na i In ¿y nie ria Ma te ria ³o wa oraz uczniów
szkó³ œre dnich kszta³ c¹ cych spe cja li stów z za kre su otrzy my wa -
 nia, mo dy fi ka cji i prze rób ki two rzyw sztucz nych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ja nu sza Zie liñ skie go i An drze ja Bu kow skie go

WY BRA NE W£A ŒCI WO ŒCI ASFAL TÓW NA FTO WYCH
I KOM PO ZY CJI ASFAL TO WO-PO LI ME RO WYCH.

ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Skrypt obej mu je za ga dnie nia do ty cz¹ ce otrzy my wa nia i w³a œci -
wo œci ter mo re o lo gicz nych, re o lo gicz nych i fi zy ko che micz nych as -
fal tów na fto wych, ich bu do wy ko lo i dal nej i sk³a du che micz ne go
oraz kom po zy cji asfal to wo-po li me ro wych.

Ka¿ dy roz dzia³ za wie ra wstêp te o re tycz ny oraz opis wy ko -
 ny wa nia æwi czeñ la bo ra to ryj nych, umo¿ li wia j¹ cych wy zna cze nie
m.in. tem pe ra tu ro we go za kre su pla stycz no œci asfal tów, pe ne tra -
cji, lep ko œci, ci¹ gli wo œci, sk³a du gru po we go, sta rze nia i ad he zji
asfal tów do kru szy wa mi ne ral ne go, a tak ¿e otrzy my wa nia kom -
po  zy cji asfalt –SBS.

Skrypt jest prze zna czo ny g³ów nie dla stu den tów uczel ni tech -
 nicz nych kie run ków Tech no lo gia Che micz na i Bu dow nic two.

W PRZYGOTOWANIU
Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹

Lu dwi ka Sy no radz kie go i Je rze go Wi sial skie go
PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW CHEMICZNYCH
Skrypt dotyczy zagadnień bezpieczeństwa procesów chemicz -
nych związanych z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją
procesów i instalacji technologicznych w laboratoriach i w skali
przemysłowej. Omówiono niebezpieczne substancje i mie sza ni -
ny chemiczne, sposoby ograniczenia zagrożeń, zagrożenia tok -
syczne i żrąco-korozyjne, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, nie-
bezpieczeństwa powstawania elektryczności statycznej w pro -
cesach technologicznych, zagrożenie niekontrolowaną reakcją
che miczną, oprzyrządowanie i zabezpieczenie instalacji oraz
ana lizę ryzyka w procesach chemicznych. Zwrócono uwagę
na problemy wprowadzania systemu REACH. W załącznikach
przed stawiono podstawowe definicje stosowane w bezpie czeń -
stwie chemicznym i regulacje prawne, dotyczące bezpieczeń -
stwa chemicznego.
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Jerzy Bałdyga
Marek Henczka
Wioletta Podgórska
OBLICZENIA W INŻYNIERII BIOREAKTORÓW
Wydanie 2 zm., 2012,
252 s., format B5, 
cena 39,50 zł,
ISBN 978-83-7202-954-1

W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów.
Przy jęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii che micz -
nej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skryp-
cie obejmuje: bilanse masowe i energetyczne bioreaktorów, obli -
czanie bioreaktorów idealnych i nieidealnych, wymianę masy
i mieszanie w bioreaktorach, powiększanie skali bioreaktorów,
dynamikę bioreaktorów i opis kultur mieszanych, zastosowanie
ko mórek i enzymów unieruchomionych, problemy komórek roślin -
nych i zwierzęcych w bioreaktorach, problem naprężeń ścina -
ją cych itp.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków bio tech -
nologii i inżynierii chemicznej i procesowej specjalizujących się
w inżynierii bioprocesowej oraz dla studentów kierunków po krew -
 nych, takich jak ochrona środowiska czy chemia spożywcza.
Mo gą z niego korzystać pracownicy naukowo-badawczy insty -
tu tów przemysłowych, a także projektanci i konstruktorzy apa ra -
tury oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Krzy sztof Miller
BIOMECHANICS OF BRAIN
FOR COMPUTER INTEGRATED SURGERY
Książka zawiera rezultaty siedmiu lat badań nad właściwościa -
mi mechanicznymi mózgu i innych tkanek miękkich w zakresie
średnich prędkości odkształcenia, ważnych z punktu widzenia
symulacji interwencji chirurgicznych. Rozdziały 1 i 2 zawierają
wstęp i podstawowe wiadomości z dziedziny mechaniki ciała
od kształcalnego. Rozdziały 3 i 4 stanowią charakterystykę właś -
ciwości biomechanicznych tkanki mózgowej in-vitro. W roz dzia -
le 5 analizowane są właściwości biomechaniczne mózgu in-vivo.
W rozdziale 6 pokazano zastosowanie teorii opracowanej w roz -
działach 3 i 4 do tkanek wątroby i nerek. Rozdział 7 zawiera
pod sumowanie i propozycje dalszych badań.

Ja ro s³aw Wa lo ry
Ma ciej Pi la rek
Ma³ go rza ta Ka li now ska
Han na Ja wo row ska-Dep tuch
BIO CHE MIA. ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
W skryp cie za war to in struk cje wy ko na nia æwi czeñ z bio che mii,
w za kre sie na stê pu j¹ cych grup zwi¹z ków: ami no kwa sów, pep -
ty  dów, bia ³ek, cu krow ców, t³u szczow ców, en zy mów oraz kwa sów
nu kle i no wych. Æwi cze nia ma j¹ na ce lu po zna nie bu do wy, w³a -
œci  wo œci i me tod ba daw czych wy mie nio nych zwi¹z ków. Przed
czê œci¹ me to dycz n¹ æwi czeñ za mie szczo no wy ma ga ne od stu -
 den tów in for ma cje te o re tycz ne, po zwa la j¹ ce na do strze ¿e nie zna-
  cze nia czê œci prak tycz nej. Po ka¿ dym æwi cze niu po da no py ta  nia
i za da nia, obej mu j¹ ce czêœæ te o re tycz n¹ i prak tycz n¹.
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He le na ¯a kow ska-Hen zler
OCHRO NA PA TEN TO WA

WY NA LAZ KÓW BIO TECH NO LO GICZ NYCH
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Opra co wa nie do ty czy pod sta wo wych za ga dnieñ ochro ny
pa  ten to wej osi¹ g niêæ bio tech no lo gicz nych na grun cie pra wa
pol  skie go i eu ro pej skie go, a tak ¿e miê dzy na ro do wych ak tów
pra wnych od no sz¹ cych siê do tych za ga dnieñ. Pre skrypt jest
ma te ria ³em pro mo cyj nym do wy k³a du „Ochro na w³a sno œci in te -
 lek tu al nej”.
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An drzej Biñ
Mi cha³ Hu ett ner
Jan Ko peæ
Marek Ko z³ow ski
Jan No wo siel ski
Sta ni s³aw Sie niu tycz
Ma³ go rza ta Szem bek-Sto e ger
Zbi gniew Szwast
An drzej Wol ny
ZA DA NIA PRO JEK TO WE Z IN ̄ Y NIE RII PRO CE SO WEJ
Na wstê pie przy po mnia no za sa dy bi lan so wa nia pro ce sów, na -
stêp  nie za mie szczo no 26 pro ble mów pro jek to wych do ty cz¹ cych
za ga dnieñ na tu ry hy dro dy na micz nej, ope ra cji wy mia ny cie p³a
i ma sy oraz pro ce sów re ak to ro wych. Do ka¿ de go za da nia do ³¹ -
 czo no od po wie dzi tzw. wa rian tu ze ro we go. W osob nym roz  dzia le
ze bra no naj wa¿ niej sze ko re la cje, ta bli ce w³a sno œci fi zy ko che -
micz  nych oraz wy kre sy po moc ne przy sa mo dziel nym roz wi¹ zy -
 wa niu za dañ.

Ro man Gaw roñ ski
PRO CE SY OCZY SZCZA NIA CIE CZY
Skrypt jest prze zna czo ny dla spe cjal no œci in ¿y nie ria pro ce sów
ochro ny œro do wi ska. Przed sta wio ne w nim za sa dy roz dzie la nia
i oczy szcza nia cie czy do ty cz¹ pro ce sów sto so wa nych w oczysz -
cza niu œcie ków prze my s³o wych i by to wo-go spo dar czych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Le o na Gra do nia
WY BRA NE PRO CE SY PRZE TWÓR STWA
I MO DY FI KA CJI TWO RZYW SZTUCZ NYCH.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE
Opra co wa nie za wie ra pod sta wo we in for ma cje do ty cz¹ ce prze -
t wór  stwa two rzyw sztucz nych w ujê ciu pro ce so wym. Przed sta -
 wio no pro ble my wy twa rza nia gra nu la tu w re ak to rze su spen syj -
nym oraz przy k³a do we pro ce sy prze twa rza nia pro wa dz¹ ce do
uzy ska nia w³a sno œci u¿yt ko wych pro duk tu koñ co we go, po obrób -
 ce pro ce so wej, czy li wy t³a cza nie, wtrysk, pi xa li za, na  pro mie nia nie
w ak ce le ra to rze i przê dze nie mem bran ka pi lar nych. Ka¿ dy z pro -
 ce sów obrób ki uzu pe³ nio ny jest ba da niem za ³o ¿o nych w³a sno œci
u¿yt ko wych pro duk tu.

Piotr Grzy bow ski
To masz Ciach
To masz So snow ski
Bo gu mi ³a Wrze siñ ska
LA BO RA TO RIUM PRO CE SÓW OCZY SZCZA NIA CIE CZY
Skrypt za wie ra opi sy pod staw te o re tycz nych ró¿ nych pro ce sów
jed no st ko wych znaj du j¹ cych za sto so wa nie w oczy szcza niu cie -
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 czy, jak i w wy dzie la niu sk³a dni ków mie sza nin cie k³ych. Me to dy
te s¹ przy dat ne przy roz wi¹ zy wa niu wie lu za ga dnieñ prze mys -
³o  wych i tech no lo gicz nych.

Je rzy Wa rych
PRO CE S OCZY SZCZA NIA GA ZÓW.

PRO BLE MY PRO JEK TO WO-OBLI CZE NIO WE
W skryp cie pro ble my obli cze nio we zi lu s tro wa no przy k³a da mi
i za  da nia mi do sa mo dziel ne go roz wi¹ za nia. Po da no wy tycz ne
do  bo ru apa ra tu ry pro ce so wej i oce ny eko no micz nej in sta la cji
oczy szcza nia ga zów. Przed sta wio no ca ³oœæ te ma ty ki oczy sz cza -
 nia ga zów, rów nie¿ od lo to wych.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Je rze go Wa ry cha

LA BO RA TO RIUM APA RA TU RY PRO CE SO WEJ.
ÆWI CZE NIA LA BO RA TO RYJ NE

W skryp cie opi sa no ty po we pro ce sy i apa ra ty. Ma to po móc
stu  den tom w prak tycz nym po zna niu fi zy ko che micz nych w³a œci -
 wo œci pro ce sów, kon struk cji apa ra tu ry i tech nik ich pro wa dze nia
oraz w okre œle niu cha rak te ry styk i pa ra me trów wp³y wa j¹ cych na
efek tyw noœæ i eko no mi kê pro wa dze nia pro ce sów.

W skryp cie przed sta wio no ze staw szes na stu æwi czeñ la bo -
 ra to ryj nych, obej mu j¹ cy dy na mi kê prze p³y wu p³y nów i pro ce sy
roz dzie la nia, wy mien ni ki cie p³a oraz wy mien ni ki cie p³a i ma sy.
Ka¿ de æwi cze nie za wie ra krót kie wpro wa dze nie te o re tycz ne, me -
 to dê po mia rów i spo sób opra co wa nia wy ni ków.

Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów Wy dzia ³u In ¿y nie rii
Che micz nej i Pro ce so wej, Wy dzia ³u Che micz ne go oraz dla stu -
 den tów kie run ku Bio tech no lo gia, od ra bia j¹ cych la bo ra to rium
apa  ra tu ry pro ce so wej.

W PRZYGOTOWANIU
An drzej Biñ

Piotr Mach niew ski
PRZY K£A DY I ZA DA NIA

Z TER MO DY NA MI KI PRO CE SO WEJ
Wydanie 3 zm.

W skryp cie za war to roz wi¹ za ne w pe³ ni przy k³a dy i za da nia
z za  kre su ter mo dy na mi ki pro ce so wej. Przedmiot ten, wy k³a da -
ny na Wy dzia le In ¿y nie rii Che micz nej i Pro ce so wej, ró¿ ni siê od
kla sycz nej ter mo dy na mi ki tech nicz nej tym, ¿e obej mu je okre œla -
 nie m.in. w³a œci wo œci ter mo dy na micz nych ga zów i cie czy oraz
rów no wag fa zo wych i che micz nych. W trzecim wy da niu skryp tu
zbiór za dañ zo sta³ znacz nie roz sze rzo ny, przede wszy st kim zmo -
  der ni zo wa no me to dy ich roz wi¹ zy wa nia przez wpro wa dze nie no   -
wo cze snych na rzê dzi obli cze nio wych, ja ki mi s¹ pro gra my kom-
 pu te ro we Excel i Ma th cad.
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466 s., format B5, 
cena 28,00 zł,
ISBN 83-7207-112-8

Wydanie 1, 2006,
172 s., format B5, 
cena 14,00 zł,
ISBN 978-83-7207-665-6
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Wydanie 1, 2006,
292 s., format B5, 

cena 34,00 zł,
ISBN 83-7207-582-4

Wydanie 2 zm., 2003,
218 s., format B5, 

cena 22,00 zł,
ISBN 83-7207-434-8

Wydanie 1, 2004,
178 s., format B5, 

cena 24,00 zł,
ISBN 83-7207-496-8

Wydanie 1, 2011,
68 s., format B5, 

cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7207-918-3

Ja cek Ba szkie wicz
Ma rek Ka miñ ski
KO RO ZJA MA TE RIA £ÓW
Skrypt do ty czy ko ro zji me ta li oraz in nych two rzyw kon struk cyj -
 nych. Omówio no w nim przy czy ny po wsta wa nia ko ro zji, me cha-
 ni zmy ni¹ rz¹ dz¹ ce i spo so by jej prze ciw dzia ³a nia oraz spo  so by
ochro ny przed ni¹. Opi sa no pod sta wo we za ga dnie nia z dzie -
dzi  ny elek tro che mii, po trzeb ne do zro zu mie nia me cha ni zmu i ki -
 ne ty ki pro ce sów to wa rzy sz¹ cych ko ro zji.

An na Bocz kow ska
Je rzy Ka pu œciñ ski
Zdzi s³aw Lin de mann
Da nu ta Wi tem berg-Perzyk
Ste fan Woj cie chow ski
KOM PO ZY TY
W skryp cie przed sta wio no pro ble my zwi¹ za ne z pro jek to wa niem
i wy twa rza niem ró¿ ne go ro dza ju kom po zy tów, spo sób ich de fi -
 nio wa nia oraz kla sy fi ka cjê. Scha rak te ry zo wa no naj wa¿ niej sze
w³ókna sto so wa ne do zbro je nia kom po zy tów. Omówio no pro ble -
 my zwi¹ za ne z wy twa rza niem kom po zy tów o osno wie po li  me-
  ro wej, me ta licz nej i ce ra micz nej. W wy da niu II trze cia czêœæ
podrêcz ni ka zo sta ³a opra co wa na na no wo i uak tu al nio na.

Marek Kamiński
Barbara Ważyńska
Maria Trzaska
Barbara Świerczyńska
Halina Chojnowska-Łoboda
PODSTAWY CHEMII W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ.
LABORATORIUM
Skrypt zawiera opis sposobu wykonania przez studentów 13 ćwi -
czeń z chemii ogólnej i fizycznej. Opis każdego ćwiczenia po -
przedza obszerna część teoretyczna, w której omówiono najważ-
niejsze zagadnienia związane z tematem ćwiczenia. Podana jest
również zalecana literatura. Tematyka ćwiczeń obejmuje pod sta -
wowe działy chemii: chemię analityczną, elektrochemię i koro -
zję, kinetykę reakcji chemicznych, podstawy metalurgii, chemię
związ ków wielkocząsteczkowych oraz krystalografię. Skrypt jest
przeznaczony głównie dla studentów wydziałów inżynierii mate -
riałowej, ale może być również wykorzystywany przez studentów
wydziałów niechemicznych, którzy w programie studiów mają
ćwi czenia laboratoryjne z chemii.

Katarzyna Konopka
WZORCE Z NATURY
W TECHNICE I IN¯YNIERII MATERIA£OWEJ
Tre œci¹ ksi¹¿ ki s¹ za ga dnie nia zwi¹ za ne z in ten syw nie roz wi ja -
 nym w ostat nich la tach kie run kiem na u ki, zwa nym bio mi me ty k¹.
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Kie ru nek ten opie ra siê ge ne ral nie na wy ko rzy sta niu we wspó³ -
 cze snej tech ni ce wzor ców po cho dz¹ cych z Na tu ry. W pra cy
przedsta wio ne s¹ wy bra ne przy k³a dy ta kich wzor ców, które ju¿
sta ³y siê in spi ra cj¹ dla wspó³ cze snych na u kow ców z ró¿ nych
dzie  dzin tech ni ki — w tym in ¿y nie rii ma te ria ³o wej, bu do wy ma -
szyn i ar chi tek tu ry — do ich wy ko rzy sta nia w pro jek to wa niu, kon -
 s truk cji, tech no lo gii i wy twa rza niu no wych ma te ria ³ów.

Ksi¹¿ ka prze zna czo na jest dla czy tel ni ków in te re su j¹ cych siê
po pu lar no nau ko w¹ wie dz¹ o przy ro dzie i tech ni ce.

An drzej J. Mi chal ski
FI ZY KO CHE MICZ NE POD STA WY

OTRZY MY WA NIA PO W£OK Z FA ZY GA ZO WEJ
Ksi¹¿ ka za wie ra nie zbêd ne wia do mo œci do zro zu mie nia zja wisk
wy stê pu j¹ cych w pro ce sie kry sta li za cji po w³ok z fa zy ga zo wej
pod ob ni ¿o nym ci œnie niem. Omó wio no w niej ter mo dy na micz n¹
i ato mo wo-sta ty stycz n¹ te o riê za rod ko wa nia po w³ok. Szcze gól  n¹
uwa gê po œwiê co no me to dom na k³a da nia po w³ok z fa zy ga zo wej
z udzia ³em pla zmy.

Ce za ry Na wrot
Ja ro s³aw Mi ze ra

Krzy sztof J. Ku rzy d³ow ski 
WPRO WA DZE NIE DO TECH NO LO GII
MA TE RIA £ÓW DLA PRO JEK TAN TÓW

W skryp cie przed sta wio no pod sta wo we tech no lo gie kszta³ to wa -
 nia wy ro bów z ma te ria ³ów me ta licz nych, two rzyw sztucz nych
i ce ra mi ki. Jest on ad re so wa ny do stu den tów wy dzia ³ów wzor -
nic  twa prze my s³o we go i pro jek to wa nia wnêtrz szkó³ ar ty stycz -
nych. Ko rzy sta nie ze skryp tu nie wy ma ga przy go to wa nia z za -
kre su in ¿y nie rii ma te ria ³o wej.

An drzej R. Olszy na
CE RA MI KA SU PER TWAR DA

W ksi¹¿ ce przed sta wio no fi zy ko che micz ne pod sta wy pro gno zo -
 wa nia ma te ria ³o znaw cze go ma te ria ³ów su per twar dych, kry sta lo-
 che micz n¹ te o riê twar do œci ma te ria ³ów oraz de fi ni cje ma te ria ³ów
su per twar dych. Osob n¹ czêœæ sta no wi¹ roz wa ¿a nia na te mat
wp³y  wu mi kro struk tu ry i tem pe ra tu ry na twar doœæ two rzyw ce ra -
 micz nych. Do ko na no opi su w³a œci wo œci, me tod syn te zy oraz ty -
po  wych za sto so wañ wspó³ cze s nych ma te ria ³ów su per twar dych
(dia men tu, azot ku bo ru, azot ku wê gla itd.) oraz kom po zy tów ce -
 ra micz nych, których osno wê sta no wi ma te ria³ su per twar dy. Na
za  koñ cze nie zo sta ³y opi sa ne kom po zy ty, ja ko je den z per s pek -
 ty wicz nych kie run ków roz wo ju in ¿y nie rii ma te ria ³o wej su per twar-
 dych ma te ria ³ów ce ra micz nych.

Krzy sztof Si kor ski
QU AN TI TA TI VE X-RAY MI CRO A NA LY SIS

BE Y OND THE RE SO LU TION OF THE ME THOD 
Mo no gra fia de dy ko wa na jest u¿yt kow ni kom me to dy mi kro a na li zy
rent ge now skiej, zw³a szcza tych dzie dzin na u ki i tech ni ki, w któ -

Wydanie 1, 2000,
154 s., format B5, 
opra wa twar da, cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-171-0

Wydanie 1, 2006,
154 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 83-7207-639-1

Wydanie 2 rozszerz., 2011,
184 s., format B5, 
oprawa miękka i twarda,
cena 28,00 zł,
ISBN 978-83-7207-920-6

Wydanie 1, 2009,
136 s., format B5, 
cena 13,00 zł,
ISBN 978-83-7207-811-7
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rych opra co wu je siê i wy twa rza no we ma te ria ³y (in ¿y nie ria ma -
te  ria ³o wa, elek tro ni ka, opty ka, fi zy ka, che mia). Mo ¿e sta no wiæ po-
 moc w ba da niach prak tycz nych, zwi¹ za nych z kon tro l¹ ja ko œci
ma te ria ³ów i wy ro bów oraz oce n¹ ich de gra da cji, a tak ¿e w kon -
 tro li za nie czy szczeñ œro do wi ska, geo- i ko smo che mii, eks per ty-
 zach s¹ do wych itp. Sta no wi rów nie¿ podrêcz nik dla stu den tów
i dok to ran tów.

Maria Trzaska
Zdzis³aw Trzaska
ELEKTROCHEMICZNA SPEKTROSKOPIA
IMPEDANCYJNA W IN¯YNIERII MATERIA£OWEJ
Mo no gra fia obej mu je za ga dnie nia zwi¹ za ne z ba da niem ko ro -
 zji ma te ria ³ów me to da mi elek tro che micz nej spek tro sko pii im pe-
  dan cyj nej. Przed sta wio no w niej ana li zê w³a œci wo œci œro do wisk
ko ro zyj nych oraz ich od dzia ³y wañ na ró¿ no rod ne ma te ria ³y. Omó -
wio no pod sta wo we za ga dnie nia z za kre su elek tro che mii nie zbêd -
 ne do zro zu mie nia me cha ni zmów pro ce sów ko ro zji oraz ba da nia
ich me to da mi elek tro che micz ny mi. Po da no opi sy urz¹ dzeñ i sys -
te mów sto so wa nych do ba dañ w elek tro che micz nej spek tro sko -
pii im pe dan cyj nej. Przed sta wio no ana li zê i in ter pre ta cjê wy ni ków
po mia rów elek tro che micz nej spek tro sko pii im pe dan cyj nej za po -
 mo c¹ mo de li w po sta ci ob wo dów elek trycz nych. Po da no za sa  dy
fi zycz nej re a li za cji ta kich ba dañ pro ce sów ko ro zyj nych oraz omó -
wio no in ter pre ta cjê uzy ski wa nych wy ni ków.

Krzy sztof Zdu nek
IPD — PLA ZMA IM PUL SO WA
W IN ̄ Y NIE RII PO WIERZCH NI
Mo no gra fia do ty czy za ga dnieñ pla zmo wej in ¿y nie rii po wierzch -
ni. Na kan wie opi su ory gi nal ne go opra co wa nia na u ko wo-tech -
nicz ne go — me to dy IPD prze pro wa dzo ny jest wy wód na te mat
ro li pla zmy im pul so wej w syn te zie faz nie rów no wa go wych i otrzy -
 my wa nia warstw tych ma te ria ³ów.

Wydanie 1, 2010,
164 s., format B5, 

cena 18,50 zł,
ISBN 978-83-7207-873-5

Wydanie 1, 2004,
160 s., format B5, 

cena 18,00 zł,
ISBN 83-7207-476-3
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towane w tym dziale

s¹ wykorzystywane na
wszystkich wydzia³ach

Politechniki Warszaw skiej

Patrz także:

Jan M. Chmielewski
TEORIA URBANISTYKI W PROJEKTOWANIU
I PLANOWANIU MIAST — str. 4

Jan Słyk
ŹRÓD£A ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ — str. 8

Witold A. Werner
PROCEDURY INWESTOWANIA — str. 8

Witold A. Werner
PROCES INWESTYCYJNY DLA ARCHITEKTÓW — str. 9

Witold A. Werner
PROCES INWESTYCYJNY. STUDIUM PRZYPADKU — str. 9

Witold A. Werner
ZARZ¥DZANIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM — str. 9

Wie s³aw Kie tliñ ski, Jo lan ta Ja now ska, Ce za ry Wo Ÿniak
PRO CES IN WE STY CYJ NY W BU DOW NIC TWIE — str. 16

Zdzi s³aw Adam czew ski
ELE MEN TY MO DE LO WA NIA MA TE MA TYCZ NE GO
W WY CE NIE NIE RU CHO MO ŒCI. PODEJ ŒCIE PO RÓW NAW CZE — str. 25

Ka ta rzy na So bo lew ska-Mi kul ska, Ad rian na Pu ³ec ka 
SCA LE NIA I WY MIA NY GRUN TÓW
W ROZ WO JU OB SZA RÓW WIEJ SKICH — str. 29

Woj ciech Wil kow ski, To masz Bu dzyñ ski,
Ka ta rzy na So bo lew ska-Mi kul ska, Ad rian na Pu ³ec ka
WSPÓ£ CZE SNE PRO BLE MY KA TA STRU
I GO SPO DAR KI NIE RU CHO MO ŒCIA MI — str. 29

Ma rek W¹ so wicz
POD STA WY EKO NO MI KI GO SPO DAR KI WOD NEJ — str. 37

Praca zbiorowa pod red, Ma rka W¹ so wicza
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA.
PODSTAWY EKONOMIKI OCHRONY ŚRODOWISKA — str. 37

Lech Dwi liñ ski
ZA RYS LO GI STY KI PRZED SIÊ BIOR STWA — str. 80

Jo lan ta Pa ster nak-Wi niar ska, Ma ria Te o do ro wicz
TECH NI CAL EN GLISH FOR STU DENTS OF ME CHA NI CAL FA CUL TIES
(fo cus on au to mo bi le En glish). IN TER ME DIA TE — str. 94

 Jo lan ta Pa ster nak-Wi niar ska
EN GLISH IN MA THE MA TICS. IN TER ME DIA TE — str. 110

Kry sty na Twar dow ska, Piotr £o dy ga
MO DE LE ZA RZ¥ DZA NIA WSPO MA GA NE EXCE LEM — str. 111

He le na ¯a kow ska-Hen zler
OCHRO NA PA TEN TO WA
WY NA LAZ KÓW BIO TECH NO LO GICZ NYCH — str. 124

NAUKI EKONOMICZNO-
-SPO£ECZNE

Administracja
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Gospodarka
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Produkcji
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Teresa Buczkowska
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROJECT MANAGEMENT
Wydanie 1, 2012,
146 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7814-000-9

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Skrypt ćwiczeniowy stanowi uzupełnienie wykładów pro wa -

dzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji. Zawiera wiedzę na te -
mat efektywnej kontroli projektu (zakres, harmonogram, koszty),
kierownictwa i współpracy przy tworzeniu projektu.

Skrypt ma wersję polską i angielską. Opisano w nim pro gra -
my GPEM i MD/M2.

Lech G¹ sior kie wicz
ANA LI ZA
EKO NO MICZ NO-FI NAN SO WA PRZED SIÊ BIORSTW
Ksi¹¿ ka jest ad re so wa na g³ów nie do stu den tów podej mu j¹ cych
na u kê na kie run kach eko no micz nych oraz me ne d¿er skich i mo -
 ¿e byæ trak to wa na ja ko podrêcz nik pod  staw wie dzy z za kre su
ana  li zy eko no micz no-fi nan so wej przed siê biorstw. Mo g¹ z niej
rów  nie¿ ko rzy staæ pra cow ni cy przed  siê biorstw, którzy chc¹ uzu -
 pe³ niæ i upo rz¹d  ko waæ swo j¹ wie dzê w tej wa¿ nej dzie dzi nie,
kadra spra wu j¹ ca funk cje me ne d¿er skie oraz odbior cy ze wnêtrz -
 ni do ko nu j¹ cy oce ny sy tu a cji eko no micz no-fi nan so wej przed siê-
 biorstw (kon tra hen ci, ban ki, in we sto rzy gie³ do wi itp.).

Za war ty w ksi¹¿ ce ma te ria³ podzie lo ny zo sta³ na dwie czê œci.
Czêœæ I za wie ra pod  sta wy te o re tycz ne ana li zy eko no micz no-fi -
 nan so wej przed siê biorstw, czêœæ II — apli ka cjê wie dzy te o  re  tycz-
  nej. Ksi¹¿ kê uzu pe³ nia j¹ py ta nia kon trol ne umo¿ li wia j¹ ce spraw-
   dze nie opa no wa nia za war te go w niej ma te ria ³u.

Gra¿yna Gierszewska
ZARZ¥DZANIE WIEDZ¥ W PRZEDSIÊBIORSTWIE.
MODELE, PODEJŚCIA, PRAKTYKA
Wiek XXI uzna je siê za erê ludz kie go in te lek tu. Wie dza bar dziej
ni¿ ka pi ta³ i pra ca de ter mi nu je kon ku ren cyj noœæ przed siê bior -
stwa, d³u goœæ je go funkcjonowania, roz wój i wzrost do cho dów.
No we, nad zwy czaj ne kom pe ten cje mu sz¹ byæ zdo by wa ne na
fun  da men cie wie dzy orga ni za cyj nej. W mo no gra fii sku pio no siê
na po ka za niu ob sza rów i pro ble mów zwi¹ za nych z pro ce sa mi
za rz¹ dza nia wie dz¹ i ele men ta mi orga ni za cji, których po wi¹ za -
 nia mo g¹ przy no siæ sprzê ¿e nia zwrot ne i efek ty sy ner gii w za-
  rz¹ dza niu wie dz¹, czy li stra te gie, kul tu ra orga ni za cyj na, lu dzie,
tech no lo gie i me to dy wspo ma ga nia za rz¹ dza nia wie dz¹.

Opra co wa nie mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ne na wie lu uczel niach,
na których „za rz¹ dza nie wie dz¹” jest wy k³a da ne ja ko przed miot
obo wi¹z ko wy.

Wydanie 2 zm., 2011,
196 s., format B5, 

cena 36,00 zł,
ISBN 978-83-7207-912-1

Wydanie 1, 2011,
256 s., format B5, 

cena 38,00 zł,
ISBN 978-83-7207-931-2

N O W O Ś Æ
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Ewa Gór ska
ERGONOMIA.

PROJEKTOWANIE, DIAGNOZA, EKSPERYMENTY
W podrêcz ni ku za war to naj wa¿ niej sze in for ma cje, do ty cz¹ ce pro -
 ce su kszta³ to wa nia, ba da nia i oce ny sta no wisk pra cy oraz oto-
  cze nia, przy k³a dy roz wi¹ zañ opar tych na ba da niach au tor ki,
sche ma ty dzia ³añ pro jek to wych i dia gno stycz nych oraz pro po -
 zy cje eks pe ry men tów do prze pro wa dza nia w wa run kach la bo-
 ra to ryj nych.

Ni niej sze wy da nie zo sta ³o uak tu al nio ne i roz sze rzo ne, zgod -
nie z naj now szy mi ten den cja mi do ty cz¹ cy mi er go no mii. Jest to
ksi¹¿ ka nie zbêd na stu den tom, ale po moc na rów nie¿ in ¿y nie rom,
zaj mu j¹ cym siê za wo do wo do sko na le niem roz wi¹ zañ tech nicz -
nych i orga ni za cyj nych na sta no wi sku pra cy.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Ewy Gór skiej

PRO JEK TO WA NIE STA NO WISK PRACY
DLA OSÓB NIE PE£ NO SPRAW NYCH

Ksi¹¿ ka sta no wi ob szer n¹ mo no gra fiê pro ble ma ty ki pro jek to wa -
 nia sta no wisk pra cy dla osób nie pe³ no spraw nych. Po za wie  dz¹
na te mat za ga dnieñ nie pe³ no spraw no œci i dia gno sty ki nie pe³ no -
 spraw no œci po zwa la, dziê ki opra co wa ne mu pro gra mo wi kom pu-
 te ro we mu, na opty mal ne do sto so wa nie sta no wisk pra cy do osób
nie pe³ no spraw nych z dys funk cj¹ na rz¹ du ru chu.

Ewa Gór ska
Je rzy Le wan dow ski

IN TRO DUC TION TO MA NA GE MENT
AND OCCU PA TIO NAL ENVI RON MENT FOR MA TION

Jest to au tor skie t³u ma cze nie na jê zyk an giel ski uak tu al nio ne go
wy da nia pol sko jê zycz nej ksi¹¿ ki Pod sta wy za rz¹ dza nia i kszta³ to -
 wa nia œro do wi ska pra cy, do wy ko rzy sta nia przez stu den tów stu-
 diów an glo jê zycz nych i in ¿y nie rów pra cu j¹ cych za gra ni c¹.

Ksi¹¿ ka jest opra co wa niem mo no gra ficz nym, które go ce lem
jest ana li za i usy s te ma ty zo wa nie do tych cza so we go do rob ku nau -
 ko wo-ba daw cze go do ty cz¹ ce go za rz¹ dza nia oraz kszta³ to wa nia
œro do wi ska w bli¿ szym i dal szym oto cze niu, a tak ¿e je go wp³y -
 wu na funk cjo no wa nie przed  siê bior stwa, w szcze gól no œci na
cz³o wie ka w nim za tru dnio ne go.

Ewa Gór ska
Je rzy Le wan dow ski

ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA
ŒRODOWISKA PRACY

Au to rzy w swo im podrêcz ni ku sta ra li siê usy ste ma ty zo waæ wie -
 dzê na te mat za rz¹ dza nia wy ko rzy stu j¹c wy ni ki ba dañ, kra jo -
wych i za gra nicz nych, oœrod ków na u ko wych oraz w³a sne do -
œwiad cze  nia na u ko we, bê d¹ ce re zul ta tem sze ro kiej wspó³ pra cy

Wydanie 2 popr. i uzup., 2007,
456 s., format B5, 
cena 41,00 zł,
ISBN 978-83-7207-710-X

Wydanie 2, 2007,
146 s., format B5, 
cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-667-0

Wydanie 1, 2009,
190 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-830-8

Wydanie 1, 2010,
424 s., format B5, 
oprawa miêkka i twarda,
cena 48,00 zł,
ISBN 978-83-7207-888-9



www.wydawnictwopw.pl
133

Z A R Z Ą D Z A N I E ,
I N Ż Y N I E R I A  P R O D U K C J I

N A U K I  E K O N O M I C Z N O -
- S P O Ł E C Z N E

z prze my s³em, a tak ¿e przed sta wiæ swój punkt wi dze nia na
wspó³ cze sne za rz¹ dza nie przed siê bior stwem.

Wy cho dz¹c z za ³o ¿e nia, ¿e wspó³ cze sna go spo dar ka wy ma -
 ga odmien ne go spoj rze nia na pro ble my za rz¹ dza nia w or ga ni za-
 cjach, kla sycz ne te o rie za rz¹ dza nia au to rzy uzu pe³ ni li o za ga d-
nie nia za rz¹ dza nia œro do wi skiem pra cy w mi kro- i ma kro o to -
cze niu. Wpro wa dzi li hu ma ni stycz ne po dej œcie do orga ni za cji
œro do wi ska pra cy, uwzglê dnia j¹ ce nie tyl ko aspek ty tech nicz ne,
orga ni za cyj ne i eko no micz ne, ale rów nie¿ psy cho fi zycz ne, so -
cjo  lo gicz ne i spo ³ecz ne, zwiêk sza j¹ ce par ty cy pa cjê cz³o wie ka
w pro ce sie pra cy. Do dat ko wo za ak cen to wa li wp³yw bez pie czeñ -
 stwa pra cy i ochro ny œro do wi ska na funk cjo no wa nie przed  siê-
  biorstwa, a w szcze gól no œci cz³o wie ka w nim za tru dnio ne go.

El¿ bie ta Jen drzej czak
Agnie szka Tom czak
POD STA WY MAR KE TIN GU DLA IN ̄ Y NIE RÓW
In ¿y nie ro wie prze sta li pe³ niæ w mar ke tin gu ro lê g³ów nie bier n¹,
a ich udzia³ w wie lu dzie dzi nach de cy du je o suk ce sie ryn ko -
wym, tak ¿e w dzie dzi nach, które tra dy cyj nie by ³y do me n¹ eko -
no mi stów. Spra wia to, ¿e pod sta wo we wia do mo œci z dzie dzi ny
mar ke tin gu s¹ in ¿y nie ro wi nie zbêd ne. W skryp cie w syn te tycz -
 nej for mie wy ja œnio na zo sta ³a isto ta mar ke tin gu i ro la, ja k¹ pe³ ni
w nim in ¿y nier. Po nie wa¿ za war ta w skryp cie treœæ ko re spon du -
je z ma te ria ³em trzy dzie sto go dzin ne go blo ku æwi czeñ, za war te
w nim opra co wa nia przy k³a do wych py tañ pro ble mo wych i te s -
to wych u³a twia j¹ stu den tom przy go to wa nie do za li cze nia przed-
mio tu i eg za mi nu.

Ewa Ko maj da
US£U GI FI NAN SO WE. WY BRA NE ZA GA DNIE NIA
Pra ca sta no wi próbê syn te tycz ne go ujê cia us³ug fi nan so wych.
Ich cha rak te ry sty ka obej mu je za rów no za ga dnie nia te o re tycz ne,
uwa run ko wa nia pra wne i in sty tu cjo nal ne, jak i licz ne da ne sta ty -
 s tycz ne oraz przy k³a dy z prak ty ki ¿y cia go spo dar cze go. W opra -
co wa niu omówio no m.in. us³u gi ban ko wo œci de ta licz nej, kor po -
 ra cyj nej i in we sty cyj nej, us³u gi ban ko we na miê dzy na ro do wym
ryn ku fi nan so wym, in no wa cje ban ko we, us³u gi fun du szy in we s -
ty cyj nych, eme ry tal nych i pri va te equ i ty, us³u gi za k³a dów ubez -
pie  czeñ, us³u gi po œre d nic twa fi nan so we go oraz us³u gi agen cji
ra tin go wych.

Ewa Ko maj da
WPRO WA DZE NIE DO RA CHUN KO WO ŒCI
Opracowanie jest kompendium programowym dla studentów
uczą cych się rachunkowości od podstaw. Oprócz podstawo -
wych pojęć i schematów ewidencyjnych zawiera przykłady ewi-
dencji operacji gospodarczych z szablonami do rozwiązywania.
Uwzględnia przepisy prawne znowelizowanej ustawy o ra chun -
kowości, obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku.

Wydanie 1, 2003,
170 s., format B5, 

cena 16,80 zł,
ISBN 83-7207-366-X

Wydanie 1, 2006,
186 s., format B5, 

cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-594-8

Wydanie 3, 2010,
152 s., format B5, 

cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-373-0
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Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
An ny Ko sie radz kiej

POD STA WY ZA RZ¥ DZA NIA PRO DUK CJ¥. ÆWI CZE NIA
Skrypt za wie ra 11 æwi czeñ pre zen tu j¹ cych pod sta wo we me to -
 dy sto so wa ne w za rz¹ dza niu pro duk cj¹. Po szcze gól ne æwi cze nia
do ty cz¹: de cy zji stra te gicz nych (pro gno zo wa nie po py tu, opty ma -
 li za cja pla nu asor ty men to wo-ilo œcio we go), mo de li za rz¹ dza nia
pro duk cj¹ na po zio mie tak tycz nym i ope ra cyj nym, uspraw nia nia
pro ce sów mon ta ¿u oraz bu do wy i wy ko rzy sta nia wska Ÿni ka OEE.

Wiesław Kotarba
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wydanie 1, 2012,
158 s., format B5, 

cena 33,50 zł,
ISBN 978-83-7207-970-1

Książka w zamierzeniu autora ma stanowić podręcznik przed -
sta wiający w sposób przystępny i zrozumiały relatywnie skom -
pli kowaną tematykę własności intelektualnej. Opracowanie ma
charakter zarówno poznawczy, jak i praktyczny. Jest adreso wa -
ne przede wszystkim do studentów wyższych uczelni, szcze gól -
nie o profilu technicznym i ekonomicznym, nauczycieli akade mic-
kich, a także do menedżerów i osób odpowiedzialnych za zarzą-
dzanie własnością intelektualną. Znajomość i stosowanie zasad
zarządzania własnością intelektualną w tych środowiskach sta ją
się szczególnie ważne.

Ewa Ma s³yk-Mu sia³ 
STRA TE GICZ NE ZA RZ¥ DZA NIE ZA SO BA MI LUDZ KI MI

W ksi¹¿ ce omówio no in te gral ne trak to wa nie kul tu ry i stra te gii
w fir mie, zw³a szcza ta kiej, która dzia ³a w oto cze niu miê dzy na -
 ro do wym, trak tu j¹c swych pra cow ni ków ja ko bar dzo wa¿ ny czyn  -
nik prze wa gi kon ku ren cyj nej. Ta ka fir ma mu si znaæ i sto so waæ
me to dy mo ty wo wa nia lu dzi do efek tyw nej i od po wie dzial nej pra -
 cy. Pu bli ka cja jest prze zna czo na dla stu den tów wy ¿szych lat oraz
osób za in te re so wa nych pro ble ma ty k¹.

Te re sa M. Ostrow ska
RE LA CYJ NE SY STE MY BA ZO DA NO WE.

POD STA WY PRO JEK TO WA NIA I EKS PLO A TA CJI
W ksi¹¿ ce omówio no za ga dnie nia zwi¹ za ne z pro jek to wa -
 niem oraz wy ko rzy sta niem re la cyj nych baz da nych. Jest to jed na
z naj i stot niej szych i dy na micz nie roz wi ja j¹ cych siê tech no lo gii
in for ma tycz nych, two rz¹ cych pod sta wy no wo cze snej stra te gii
bu  do wy zin te gro wa nych sy ste mów in for ma tycz nych, wspo ma ga -
 j¹ cych sy ste my za rz¹ dza nia w przed siê bior stwach — za rów no
wiel kich, jak i ma ³ych. Czêœæ te o re tycz n¹ opa trzo no prak tycz ny -
 mi æwi cze nia mi i za da nia mi do roz wi¹ za nia.

Wydanie 1, 2008,
210 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-738-7

Wydanie 2 zm., 2011,
274 s., format B5, 
cena 39,00 zł,
ISBN 978-83-7207-935-0

Wydanie 1, 2002,
240 s., format B5, 
cena 19,50 zł,
ISBN 83-7207-306-6
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Ne me zjusz M. Pa zio
POD STA WY MAR KE TIN GU
Mar ke ting to nie tyl ko wie dza o tech ni kach i na rzê dziach od -
dzia  ³y wa nia na ry nek, ale spo sób my œle nia o fir mie. W skryp cie
przed  sta wio no za ga dnie nia do ty cz¹ ce obu tych kwe stii. Wie le
miej sca po œwiê co no omówie niu na rzê dzi mar ke tin go we go od -
dzia  ³y wa nia na ry nek oraz ich kre o wa nia. Przed sta wio na zo sta -
 ³a isto ta mar ke tin gu, je go miej sce i ro la w za rz¹ dza niu przed-
 siê bior stwem.

Wan da J. Pa zio
ZA RZ¥ DZA NIE FI NAN SA MI. RE PE TY TO RIUM
Opra co wa nie ma cha rak ter ty po we go re pe ty to rium i obej mu je
naj now sze za ga d nie nia do ty cz¹ ce za rz¹ dza nia fi nan sa mi. Mo ¿e
byæ rów nie¿ wy ko rzy sty wa ne do przed mio tów „ana li za eko no -
micz  no-fi nan so wa przed siê bior stwa” oraz „oce na efek tyw no œci
pro jek tów in we sty cyj nych”.

W kon struk cji pra cy uwzglê dnio no po  dzia³ po szcze gól nych
par  tii ma te ria ³u na czêœæ te o re tycz n¹ i æwi cze nio w¹. Pierw sza
zo  sta ³a odzwier cie dlo na w po sta ci okre œlo ne go ze sta wu py tañ,
na to miast dru ga — w for mie za dañ. Za mie szczo ne na koñ cu
po  szcze gól nych roz dzia ³ów pra wi d³o wo brzmi¹ ce od po wie dzi
i roz wi¹ za nia za dañ umo¿ li wia j¹ ich po rów na nie ze sfor mu ³o wa -
 ny mi sa mo dziel nie. Re pe ty to rium jest ad re so wa ne przede wszy st  -
kim do stu den tów, nie mniej jed nak mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ne
przez sze ro ki kr¹g odbior ców, dla któ rych pro ble ma ty ka fi -
nan sów jest in te re su j¹ ca.

Ma rek Siu dak
BADANIA OPERACYJNE
Wydanie 6, 2012,
246 s., format B5, 
cena 29,00 zł,
ISBN 978-83-87012-75-5

Opracowanie zawiera wykład dotyczący podstawowych dzia łów
badań operacyjnych przydatnych w rozwiązywaniu zadań pro -
jek towych inżyniera organizatora w przedsiębiorstwie. Omó wio -
no analizę przepływów międzygałęziowych, budowę modeli de-
cyzyjnych, programowanie liniowe, nieliniowe, dynamiczne i sie-
ciowe, modele zapasów, obsługi masowej, procesów odnowy,
elementy teorii decyzji i wielokryterialne problemy decyzyjne.
Głów ną uwagę skoncentrowano na prezentacji metod. Zakres
te orii został ograniczony do niezbędnego minimum, które umoż -
liwia dobre zrozumienie metod i poprawne posługiwanie się nimi
w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.

Ma rek Siu dak
ZA RZ¥ DZA NIE FI NAN SA MI PRZED SIÊ BIOR STWA
Podrêcz nik oma wia pod sta wo we za ga d nie nia z za kre su fi nan -
sów przed siê bior stwa: war toœæ pie ni¹ dza w cza sie, pa pie ry war -
 to œcio we i ich wy ce nê, ry zy ko i do cho dy, koszt ka pi ta ³u, ana  li zê
i oce nê fi nan so w¹ pro jek tów in we sty cyj nych, kszta³ to wa nie struk -
 tu ry ka pi ta ³u, za rz¹ dza nie ka pi ta ³em obro to wym. Za mie szczo no
przy  k³a dy z roz wi¹ za nia mi.

Wydanie 1, 2007,
354 s., format B5, 

cena 33,00 zł,
ISBN 978-83-7207-663-2

Wydanie 1, 2006,
326 s., format B5, 

cena 35,00 zł,
ISBN 83-7207-604-9

Wydanie 1, 1999,
228 s., format B5, 

cena 21,00 zł,
ISBN 83-7207-120-9
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Ma rek Siu dak
ZA RZ¥ DZA NIE KA PI TA £EM PRZED SIÊ BIOR STWA

Au tor w spo sób bar dzo przy stêp ny i kom pe tent ny pro wa dzi stu -
 diu j¹ ce go krok po kro ku przez me an dry de cy zji ka pi ta ³o wych,
po  ka zu j¹c ist nie j¹ ce wy bo ry oraz spo so by li cze nia ko sztów pod -
 jê tych de cy zji. W pra cy po przed sta wie niu kwe stii ter mi no lo gicz-
 no-kla sy fi ka cyj nych omówio no za ga dnie nia zwi¹ za ne z u¿y ciem
ka pi ta ³u d³u go ter mi no we go, a na stêp nie ka pi ta ³u krót ko ter mi no -
 we go. Pra cê koñ cz¹ roz dzia ³y po œwiê co ne spe cjal nym for mom
fi nan so wa nia oraz kszta³ to wa nia struk tu ry ka pi ta ³u.

Ma rek Siu dak
ZA RZ¥ DZA NIE WAR TO ŒCI¥ PRZED SIÊ BIOR STWA

Pra ca do ty czy re la tyw nie no wej pro ble ma ty ki, s³a bo re pre zen to -
 wa nej na pol skim ryn ku wy daw ni czym. Jej ory gi nal noœæ wy ra ¿a
siê za rów no w spo so bie pre zen ta cji kon cep cji MVA i EVA, jak
i w podej œciu em pi rycz nym. Za s³u gu je na uwa gê (te o re ty ków
i prak ty ków) tak ¿e dla te go, gdy¿ sta no wi je dy ne obe cnie w Pol -
 sce kom ple k so we ilo œcio we ujê cie pro ble ma ty ki za rz¹ dza nia
war  to œci¹, uwzglê dnia j¹ ce re a lia funk cjo no wa nia kra jo wych
przed  siê biorstw.

Katarzyna Szczepañska
KOMPLEKSOWE ZARZ¥DZANIE JAKOŒCI¥.

PRZESZ£OŒÆ I TERANIEJSZOŒÆ
Mo no gra fia za wie ra prze gl¹d i sy ste ma ty kê wspó³ cze sne go sta -
 nu wie dzy o za rz¹ dza niu ja ko œci¹ (TQM). Pod sta wy te o re tycz ne
zo sta ³y omówio ne z uwzglê dnie niem za ga dnieñ eko no micz nych
i mar ke tin go wych. Cha rak te ry sty kê kon cep cji i mo de li za rz¹ dza -
 nia ja ko œci¹ uzu pe³ nio no o no we kie run ki two rze nia stra te gii ja -
 ko œci. Uwzglê dnio no spo ³ecz ne aspek ty ja ko œci, od no sz¹ ce siê
do za rz¹ dza nia za so ba mi ludz ki mi, które po sze rza j¹ za kres ro -
 zu mie nia wspó³ cze sne go za rz¹ dza nia ja ko œci¹. Zwróco no uwa   gê
na ro lê i zna cze nie klien ta w za rz¹ dza niu ja ko œci¹ oraz eu ro pej -
 ski kon tekst praw kon su men ta i wska za no na ko niecz noœæ zmia-
  ny per spek ty wy za rz¹ dza nia re la cja mi z klien tem.

Mo no gra fia ad re so wa na jest do prak ty ków, którzy za rz¹ dza-
 j¹ ja ko œci¹ oraz stu den tów i wy k³a dow ców za in te re so wa nych
roz wo jem wie dzy o ja ko œci.

Katarzyna Szczepañska
METODY I TECHNIKI TQM

Jest to podrêcz nik aka de mic ki do przed mio tów: za rz¹ dza nie ja -
 ko œci¹, sy ste my za rz¹ dza nia ja ko œci¹, me to dy i tech ni ki ja ko œci,
me to dy do sko na le nia ja ko œci, roz wi¹ zy wa nie pro ble mów ja ko œci,
kie ro wa ny za rów no do stu den tów uczel ni wy ¿szych na kie run ku
Za rz¹ dza nie i Mar ke ting oraz Za rz¹ dza nie i In ¿y nie ria Pro duk cji,
jak i do wszy st kich osób zaj mu j¹ cych siê w prak ty ce za rz¹ dza -
 niem ja ko œci¹. Za wie ra kom ple kso we i za ra zem syn te tycz ne ujê  -
cie wspó³ cze snych me tod i tech nik wy ko rzy sty wa nych w za rz¹ -
 dza niu ja ko œci¹.

Wydanie 1, 2001,
236 s., format B5, 
cena 26,00 zł,
ISBN 83-7207-267-1

Wydanie 1, 2001,
224 s., format B5, 
cena 26,00 zł,
ISBN 83-7207-258-2

Wydanie 1, 2010,
300 s., format B5, 
cena 32,00 zł,
ISBN 978-83-7207-885-8

Wydanie 1, 2009,
544 s., format B5, 
cena 55,00 zł,
ISBN 978-83-7207-816-2
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Au tor ka przed sta wia syn te zê pro ble ma ty ki podej mo wa nia
de cy zji i roz wi¹ zy wa nia pro ble mów, sta no wi¹ c¹ wpro wa dze nie
do omówie nia sied miu grup me tod do ty cz¹ cych miê dzy in ny mi:
kla sycz nych na rzê dzi ja ko œci, na rzê dzi wspo ma ga j¹ cych za rz¹ -
 dza nie ja ko œci¹, ana liz wy ko rzy sty wa nych w za rz¹ dza niu ja ko œ-
 ci¹, mo de li sa mo o ce ny przed siê bior stwa (eu ro pej skich i pol skich)
oraz ko mu ni ko wa nia siê w orga ni za cji.

Zbigniew Szumañski
PROJEKTOWANIE I WDRA¯ANIE
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I US£UGOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM JÊZYKA UML
ORAZ STANDARDÓW ERP
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Roz wi¹ za nia me to dycz ne przed sta wio ne w opra co wa niu mo -
 g¹ byæ sto so wa ne do wspo ma ga nia in no wa cyj no œci w za rz¹ dza-
 niu przed siê bior stwa mi oraz do ce lów dy dak tycz nych w La bo ra-
 to rium ERP. Opra co wa nie sk³a da siê z czte rech czê œci:
1) me to dy ka pro jek to wa nia i wdra ¿a nia pro ce sów pro duk cyj nych

i us³u go wych z za sto so wa niem jê zy ka UML oraz stan dar dów
ERP (in no wa cyj ne po dej œcie do uspraw nia nia pro ce sów pro   -
jek to wo-ba daw czych; war toœæ i in no wa cyj noœæ roz wi¹ zañ
oce nio no zgo d nie z pro ce du ra mi bench mar kin gu, po rów nu -
j¹c pre zen to wa ne roz wi¹ za nia z czo ³o wy mi œwia to wy mi na -
 rzê  dzia mi kom pu te ro we go wspo ma ga nia pro ce sów mo de lo-
 wa nia prze bie gu pro ce sów prze my s³o wych i us³u go wych);

2) wy bór mi ni mum te o re tycz ne go, nie zbêd ne go do po s³u gi wa -
 nia siê skryp tem, prze pro wa dzo ny na pod sta wie li te ra tu ry
(szcze gól ny na cisk po ³o ¿o no na opa no wa nie jê zy ka UML);

3) przy k³ad za sto so wa nia w kon kret nym przed siê bior stwie
(Tel com Szwe cja) ja ko stu dium przy pad ku CA SE;

4) mo del re fe ren cyj ny kom ple kso we go za rz¹ dza nia we d³ug
stan  dar dów ERP, prze zna czo ny do wspo ma ga nia prac pro -
 jek to wych sy ste mów ERP.

Wojciech Werpachowski
PODSTAWY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Wydanie 1, 2011,
478 s., format B5, 
cena 46,00 zł,
ISBN 978-83-7207-980-0

Książka jest kompendium wiedzy o zarządzaniu organizacją.
Podano w niej definicje pojęć z tej dziedziny. Przedstawiono ko -
lejne fazy rozwoju teorii zarządzania. Opisano najnowsze po dej -
ście do tych zagadnień, systemy, metody, techniki i narzędzia.
Skoncentrowano się zwłaszcza na zarządzaniu przez jakość
(Kaizen, Six Sigma, TQM) i zarządzaniu wiedzą. Kompleksowo
omówiono problemy zarządzania produkcją — od marketingu
po recykling.

W książce podano również przykłady różnych procedur, co
pozwala na opracowanie systemów zarządzania na potrzeby
własne. Tematyka pozostaje w obszarze zainteresowań stu den -
tów na kierunkach związanych z zarządzaniem, a także mene -
dże rów w organizacjach różnego typu.

Wydanie 1, 2010,
182 s., format B5, 

cena 19,50 zł,
ISBN 978-83-7207-829-2
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An drzej Cza ja
Han na Ma niec ka

FIRST STEPS IN RE A DING SCIEN TI FIC EN GLISH
Ce lem skryp tu jest za po zna nie stu den tów elek tro ni ki ze s³ow nic -
 twem i fra ze o lo gi¹ u¿y wa ny mi w an glo jê zycz nej li te ra tu rze na u-
  ko wo-tech nicz nej. Roz dzia ³y skryp tu, bê  d¹ ce ad ap ta cj¹ ory gi -
nal nych te kstów an giel skich i ame ry kañ skich, uzu pe³ nio ne s¹
py ta nia mi kon trol ny mi, æwi cze nia mi lek sy kal ny mi oraz s³ow ni kiem
an giel sko-pol skim.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Krystyny Gutowskiej i Marka Maciejczaka

WOKÓ£ WARTOŒCI EUROPEJSKICH.
WYBRANE PROBLEMY

Zbiór ar ty ku ³ów, de dy ko wa ny przez pra cow ni ków Za k³a du Fi lo -
 zo fii Po li tech ni ki War szaw skiej pa miê ci dok to ra Mar ka Wy ku rza,
ce nio ne go na u czy cie la i szla chet ne go cz³o wie ka, za wie ra te ks -
ty uka zu j¹ ce sy tu a cjê war to œci w jed no cz¹ cej siê Eu ro pie. Kszta³ -
 tu j¹ siê one w ci¹ g³ym dia lo gu z tra dy cj¹ i wy mo ga mi wspó³ -
cze sno œci.

Dzie dzic two Eu ro py sta no wi¹ ta kie war to œci, jak praw da, od -
 po wie dzial noœæ, sza cu nek dla tra dy cji i po trze ba do sko na le nia
mo ral ne go. W spo ³e czeñ stwie „p³yn nej no wo cze sno œci” prze -
kszta³  ca j¹ siê one i mo dy fi ku j¹. W ja ki spo sób prze bie ga j¹ te
pro  ce sy? Co na le ¿y ro biæ, aby kul tu ro we go dzie dzic twa Eu ro py
nie utra ciæ?

Woj ciech Her man
PRÓBA UGRUN TO WA NIA ME TA FI ZY KI

Pra ca sta no wi próbê zmie rze nia siê z pro ble mem ugrun to wa nia
me ta fi zy ki. Au tor po dej mu je tê próbê, na wi¹ zu j¹c do ba dañ
prze  pro wa dzo nych przez Mar ti na He i deg ge ra. W swo ich ba da -
 niach He i deg ger od no si siê bez po œre dnio do po gl¹ dów Kan ta
i do ko nu je przy tym roz ra chun ku z fi lo zo fi¹ Kar te zju sza. Kon -
cepcje tych trzech au to rów zo sta ³y po trak to wa ne ja ko swo i sty
uk³ad od nie sie nia roz pra wy.

Woj ciech Her man
W PO SZU KI WA NIU GRA NIC RA CJO NAL NO ŒCI.

OD PO CZ¥T KÓW FI LO ZO FII DO WSPÓ£ CZE SNEJ
CY WI LI ZA CJI NA U KO WO-TECH NICZ NEJ

Pra ca za wie ra omówie nie po jêæ ro zu mu i ra cjo nal no œci. W pier -
w szej czê œci przed  sta wio no ich roz wój hi sto rycz ny ze szcze gól -
 nym uwzglê dnie niem po cz¹t ków fi lo zo fii oraz po gl¹ dów Pla to na,
Ary sto te le sa, Kar te zju sza i Kan ta. Czêœæ dru ga, po œwiê  co na
pro b le ma ty ce wspó³ cze snej, za wie ra ana li zê ró¿ nych aspek tów
i ogra ni czeñ na u ki i tech ni ki. Pra ca jest po mo c¹ do za jêæ z his -
to rii fi lo zo fii, fi lo zo fii wspó³ cze snej i fi lo zo fii na u ki.

Wydanie 2, 1997,
88 s., format B5, 
cena 7,00 zł,
ISBN 83-87012-69-6

Wydanie 1, 2011,
106 s., format B5, 
cena 22,00 zł,
ISBN 978-83-7207-924-4

Wydanie 1, 2008,
262 s., format B5, 
cena 23,00 zł,
ISBN 978-83-7207-770-7

Wydanie 1, 2001,
84 s., format B5, 
cena 9,50 zł,
ISBN 83-7207-248-5
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Kry sty na Ja ku bow ska
El¿ bie ta Su pryn
KO RZY ST NA AU TO PRE ZEN TA CJA
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Opracowanie pow sta³o z my œl¹ o stu den tach uczel ni wy ¿ -
szych, pra gn¹ cych po znaæ pod sta wo we taj ni ki wie dzy — so -
cjo  lo gicz nej, psy cho lo gicz nej, lin gwi s tycz nej, epi ste mo lo gicz nej
i bio lo gicz nej — wspó³ two rz¹ cej me cha ni zmy kon stru o wa nia po -
 zy tyw ne go i efek tyw ne go wi ze run ku w³a snej oso by.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Sta ni s³a wa Jan kow skie go
WY BRA NE PRO BLE MY
PO LI TY KI SPO £ECZ NO-GO SPO DAR CZEJ
Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów ma j¹ cych za jê cia z eko -
 no mii i po li ty ki go spo dar czej. Jest uzu pe³ nie niem po zy cji z tej
dzie  dzi ny, znaj du j¹ cych siê na ryn ku. W dzie siê ciu roz dzia ³ach,
ró¿ ni au to rzy — spe cja li œci w ró¿ nych kie run kach wie dzy eko -
no  micz nej, spo ³ecz nej i po li tycz nej — zaj mu j¹ siê za ga dnie nia -
 mi, do ty cz¹ cy mi m.in.: ro li pañ stwa i ryn ku w go spo dar ce, pañ-  
stwa opie kuñ cze go, za le¿ no œci w po li ty ce i eko no mii, ustro jo wej
prze bu do wy go spo dar ki pol skiej oraz nie których aspek tów glo -
 ba li za cji. Au to rzy od no sz¹ siê w swo ich roz dzia ³ach do funk cjo-
 no wa nia na rzê dzi eko no mii i po li ty ki w Pol sce, Unii Eu ro pej skiej
i na œwie cie.

Le szek J. Ja siñ ski
POD STA WY FUNK CJO NO WA NIA
GO SPO DAR KI ŒWIA TO WEJ
Ksi¹¿ ka po zwa la po znaæ g³ów ne za sa dy funk cjo no wa nia sy s te -
 mu wy mia ny han dlo wej miê dzy kra ja mi, in we sty cji za gra nicz nych
i ryn ków wa lu to wych oraz spo so by pro wa dze nia przez rz¹ dy za -
 gra nicz nej po li ty ki eko no micz nej.

Le szek J. Ja siñ ski
POD STA WY MA KRO E KO NO MII
W skryp cie w zwiê z³ej for mie zo sta ³y przed  sta wio ne pod sta wy
ma kro e ko no mii: g³ów ne po jê cia eko no micz ne, za sa dy po li ty ki
eko  no micz nej (pie niê¿ nej i fi skal nej), rów no wa gi eko no micz nej,
bi lan su p³at ni cze go, kur su wa lu to we go, zwi¹z ku miê dzy in fla -
cj¹ a bez ro bo ciem oraz pro ble mów wzro stu go spo dar cze go.
Omó wio no te¿ naj wa¿ niej sze wspó³ cze sne kie run ki my œli eko -
no micz nej.

W ni niej szej ksi¹¿ ce po ru szo no rów nie¿ za ga dnie nia z po -
gra  ni cza ma kro e ko no mii, pro ble ma ty ki spo ³ecz nej oraz etycz -
nej, bo wiem nie rów no œci do cho do we, spra wie dli woœæ spo ³ecz na
i ochro na œro do wi ska po zo sta j¹ dziœ w krê gu za in te re so wañ stu -
 diu j¹ cych — nie tyl ko m³o dych lu dzi.

Wydanie 1, 2008,
108 s., format B5, 

cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-768-4

Wydanie 1, 2007,
252 s., format B5, 

cena 22,00 zł,
ISBN 978-83-7207-671-7

Wydanie 1, 2007,
212 s., format B5, 

cena 20,50 zł,
ISBN 978-83-7207-661-8

Wydanie 1, 2008,
170 s., format B5, 

cena 17,00 zł,
ISBN 978-83-7207-777-6
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Le szek J. Ja siñ ski
POD STA WY MI KRO E KO NO MII I FI NAN SÓW

Przy sz³y in ¿y nier po wi nien dys po no waæ wie dz¹ po trzeb n¹ w za -
 rz¹ dza niu przed siê bior stwem, do cze go nie zbêd na jest zna jo  -
moœæ g³ów nych za sad mi kro e ko no mii i fi nan sów. Bez niej bê dzie
zda ny na po moc swych wspó³ pra cow ni ków eko no mi stów. W je -
 szcze wiêk szym stop niu wie dza eko no micz na jest po trzeb na
pra cow ni kom ad mi ni stra cji. Zgo dnie ze swym ty tu ³em, ksi¹¿ ka
sta no wi wpro wa dze nie w oma wia n¹ pro ble ma ty kê, nie jest jej
wy  k³a dem roz wi niê tym i za a wan so wa nym.

Le szek J. Ja siñ ski
SEKTORY PRZEMYSŁU I WIEDZY.

EWOLUCJA STRUKTURY GOSPODARKI
Wydanie 1, 2011,
146 s., format B5, 

cena 27,00 zł,
ISBN 978-83-7207-957-2

W pracy omówiono znaczenie, ewolucję, relatywną pozycję oraz
statystykę przemysłowych sektorów gospodarki. Najwięcej miej -
sca poświęcono sektorom przemysłu i wiedzy. W szczególności
opisano proces relatywnej dezindustrializacji, także w świetle
po pularnych, uznawanych teorii na ten temat, oraz nowszej, ale
przed stawionej w sposób jednostronny, pozycji sektora wiedzy.

Skrypt może być wykorzystywany przez uczelnie i wydziały
ekonomiczne, menedżerskie, geograficzne oraz zajmujące się
podstawowymi problemami techniki.

El¿ bie ta Jen drzej czak
KO RE SPON DEN CJA BIU RO WA

Ko re spon den cja biu ro wa sta no wi wa¿ ny ele ment ko mu ni ko wa -
nia siê fir my (orga ni za cji) z sze ro ko ro zu mia nym oto cze niem
ze wnê trz nym. W ksi¹¿ ce opi sa ne s¹ za sa dy opra co wy wa nia
i obiegu ko re spon den cji oraz prze cho wy wa nia do ku men tów
zgod  nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi nor ma mi, prze pi sa mi i zwy cza ja mi.
Au tor ka oma wia ró¿ ne ro dza je pism biu ro wych, przed sta wia
przy  k³a dy do ku men tów oraz da je prak tycz ne wska zów ki przy -
dat  ne za rów no w pro fe sjo nal nym spo rz¹ dza niu ko re s pon den cji,
jak i orga ni za cji obie gu pism.

El¿ bie ta Jen drzej czak
Alina Naruniec

ĆWICZENIA Z MIKRO- I MAKROEKONOMII
Wydanie 1, 2011,
198 s., format B5, 

cena 31,50 zł,
ISBN 978-83-7207-996-1

Skrypt zawiera ćwiczenia dotyczące funkcjonowania zarówno po -
jedynczych podmiotów gospodarczych, jak i całej gospodarki.
Bo gaty zestaw ćwiczeń w ujęciu opisowym, algebraicznym i gra -

Wydanie 1, 2006,
134 s., format B5, 
cena 20,50 zł,
ISBN 83-7207-603-0

Wydanie 1, 2009,
186 s., format B5, 
cena 21,00 zł,
ISBN 978-83-7207-845-2

N O W O Ś Æ

N O W O Ś Æ
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ficznym umożliwia zdobycie umiejętności analizy otoczenia mikro-
i makroekonomicznego oraz utrwalenie zdobytej wiedzy, a za-
mieszczone odpowiedzi pozwalają na sprawdzenie stopnia opa -
nowania materiału.

Blanka Konopka
JÊZYK ROSYJSKI W ÆWICZENIACH.
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA POZIOMIE B2
Skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów Po li tech ni ki War szaw -
skiej ucz¹ cych siê jê zy ka ro syj skie go na po zio mach od A2 do
B2, tzn. przez ca ³y cykl kszta³ ce nia jê zy ko we go. Ce lem pu bli -
ka  cji jest za po zna nie stu den tów z wy ma ga nia mi sta wia ny mi na
eg za mi nie na po zio mie B2 zgo d nie z kry te ria mi Ko mi sji Eg za -
 mi na cyj nej Stu dium Jê zy ków Ob cych Po li tech ni ki War szaw skiej.
Opra co wa nie za wie ra ró¿ no rod ne ty py æwi czeñ z ko men ta rzem
oraz przy k³a do we te sty.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Blanki Konopki
JÊZYK ROSYJSKI. TEKSTY Z TESTAMI NA ROZUMIENIE
ZE S£UCHU I NA CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
Ce lem pu bli ka cji jest wy pra co wa nie umie jêt no œci s³u cha nia i czy -
 ta nia ze zro zu mie niem oraz pro wa dze nia roz mów i dys ku sji,
a tak ¿e przy go to wa nie do eg za mi nów na po zio mie A2, B1 i B2.

Skrypt sk³a da siê z trzy na stu roz dzia ³ów, po œwiê co nych te -
ma  ty ce dnia co dzien ne go oraz te ma ty ce ro syj skiej. Opra co wa -
 nie za wie ra ró¿ no rod ne ty py za dañ te stów i æwi czeñ. Roz wi ja niu
umie jêt no œci ro zu mie nia ze s³u chu s³u ¿y 76 te kstów na gra nych
na p³y cie CD przez Sier gie ja Chwa to wa i Ma ri nê Girs.

Roz dzia³ 14 za wie ra sce na riu sze dys ku sji, co u³a twia kszta³ -
 to wa nie spraw no œci mówie nia, zw³a szcza w ra mach dys ku sji te  -
ma tycz nej. Skrypt mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny do za jêæ pod kie-
 run kiem lek to ra lub pra cy sa mo dziel nej, któr¹ u³a twia j¹ klu cze
z roz wi¹ za nia mi tru dniej szych za dañ. W opi nii re cen zen tów pub -
li ka cja zo sta ³a opra co wa na zgo dnie z ak tu al ny mi tren da mi me -
to  dy ki i wy mo ga mi eu ro pej skie go sy ste mu jê zy ko we go.

Marek Maciejczak
ZWROT JÊZYKOWY W FILOZOFII. 
OD FREGEGO DO SEARLE’A
Ty tu³ pra cy na wi¹ zu je do stwier dze nia Witt gen ste i na, ¿e fi lo zo -
 fia jest kry ty k¹ jê zy ka. Kie dy ro zu mie my dla cze go nasz umys³
jest za u ro czo ny jê zy kiem, uœwia do mi my so bie je go wp³yw na
na  sze prze ko na nia i obraz œwia ta. Naj wa¿ niej sze po jê cia na sze -
 go obra zu œwia ta s¹ odzwier cie dle niem re gu³ gra ma tycz nych.
Jê zyk kszta³ tu je, na rzu ca swo je pra wa i za sa dy. Dziê ki nie mu mó-
  wi my o przedmio tach, ich ro dza jach, pro ce sach, sta nach i miej   -
scach, kie run kach i w³a œci wo œciach. G³ów ne na rzê dzia ana li zy
jê zy ka zo sta ³y opra co wa ne przez Fre ge go i roz wi niê te przez Rus -
 sel la, Mo o re’a i Witt gen ste i na. Udo sko na li li je i twór czo roz wi nê li
Ry le, Au stin, Straw son, Gri ce i Ste ar le.

Wydanie 1, 2010,
118 s., format A4, 

cena 17,00 zł,
ISBN 978-83-7207-860-5

Wydanie 1, 2010,
156 s. + CD, format A4, 

cena 20,00 zł,
ISBN 978-83-7207-901-5

Wydanie 1, 2010,
90 s., format B5, 

cena 12,50 zł,
ISBN 978-83-7207-911-4
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Au tor oma wia za ga dnie nia zna cze nia, ro zu mie nia i funk cji
wy  ra ¿eñ jê zy ko wych oraz ro lê jê zy ka w po zna wa niu i ro zu mie -
 niu œwia ta. Da je przy k³a dy ana li zy py tañ i twier dzeñ do ty cz¹ cych
np. do bra, piêk na, Bo ga, roz ró¿ nieñ cia ³o–umys³ oraz ze wnê trz -
 ne–we wnê trz ne.

Opra co wa nie mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ne w szkol nic twie wy¿ -
szym — na wy dzia ³ach uni wer sy tec kich, a tak ¿e in ¿y nie ryj nych,
ja ko uzu pe³ nie nie wy kszta³ ce nia ogól ne go.

Ste fan Mar ci niak 
PRO BLE MY RE STRUK TU RY ZA CJI

GO SPO DAR KI POL SKI W OKRE SIE PRZED
I PO AK CE SJI DO UNII EU RO PEJ SKIEJ

Skrypt prze zna czo ny jest dla stu den tów Wy dzia ³u Ad mi ni stra cji
i Na uk Spo ³ecz nych PW, ale mo ¿e byæ przy dat ny wszy st kim za -
 in te re so wa nym pro ble ma ty k¹ zmian struk tu ral nych w go spo  dar -
ce. Omówio no naj bar dziej ak tu al ne pro ble my obe cne go eta pu
glo ba li za cji i re gio nal nej in te gra cji go spo dar czej. Skon cen tro wa -
 no siê na pro  ble ma ty ce ma kro- i me zo e ko no micz nej.

Pra ca zbio ro wa pod re dak cj¹
Józe fa Ma rzêc kie go

FI LO ZO FIA I WIEL KA LI TE RA TU RA.
HER ME NEU TY KA WY BRA NYCH DZIE£ LI TE RAC KICH

Ta sk³a da j¹ ca siê z oœmiu — po prze dzo nych s³o wem wstêp nym
— roz praw mo no gra fia sta no wi her me neu tycz n¹ próbê prze nik -
 niê cia przez war stwê opi so wo-sym bo licz n¹ wiel kich dzie³ li  te ra-
 tu ry œwia to wej i pol skiej, by zi den ty fi ko waæ i zre kon stru o waæ ró¿-
 ne go ty pu in spi ra cje fi lo zo ficz ne, wspó³ k szta³ tu j¹ ce w zna cz¹ cy
spo sób li te rac kie wi zje œwia ta i cz³o wie ka. Pre zen to wa ne tu dzie -
 ³a li te rac kie s¹ zró¿  ni co wa ny mi od po wie dzia mi na py ta nia ukry te
w ludz kiej eg zy sten cji; lu dzie wy ra ¿a j¹ sw¹ in ter pre ta cjê eg zys -
ten cji w ró¿ nych for mach, a in te re su j¹ ce nas for my li te rac kie —
mo wa oczy wi œcie o wiel kiej li te ra tu rze — s¹ o ty le wa¿ ne, ¿e
w nich ¿y cie sa mo wy ja œnia sie bie we w³a snych g³ê  biach, co
za  k³a da pew ne fi lo zo ficz ne idee i kon struk cje my œlo we. Au to rzy
mo no gra fii uj mu j¹ po szcze gól ne te ma ty li te rac kie: „Fau sta” Goe -
 the go, „Po e zje” Dic kin so na, „Pro me thi dio na” Nor wi da, „Cz³o wie ka
bez w³a œci wo œci” Mu si la, „Skle py cy na mo no we” Schul za, „Mi s -
trza i Ma³ go rza tê” Bu ³ ha ko wa, „Bau do li no” Eco, w œwie tle w³a s -
 nych prze ko nañ fi lo zo ficz nych, co spra wia, ¿e z³o ¿o na ca ³oœæ jest
osta tecz nie jed no œ ci¹ my œlo we go bo gac twa.

Eligiusz W. Nowakowski
KRÓTKA SPRZEDAŻ

A EFEKTYWNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO
Książka w sposób kompleksowy opisuje rynek kapitałowy wraz
z jego funkcjami, z których — zdaniem autora — naj waż niej szą
jest funkcja dostarczyciela informacji o koszcie kapitału dla firm.
Wypełnianiu tej funkcji służy poprawa obrotów na rynku, nato-
miast wypełnieniu tego warunku służy zwiększenie krótkiej sprze -
daży. Książka prezentuje sprzedaż niepokrytą, jej charakterystykę
oraz korzyści dla inwestora sprzedającego krótko.

Wydanie 1, 2003,
156 s., format B5, 
cena 11,50 zł,
ISBN 83-7207-379-1

Wydanie 1, 2005,
180 s., format B5, 
cena 17,00 zł,
ISBN 83-7207-493-3

Wydanie 1, 2010,
134 s., format B5, 
cena 18,00 zł,
ISBN 978-83-7207-903-9
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Skrypt może być powszechnie wykorzystywany do studio -
wa nia procesów zachodzących na rynkach finansowych, m.in.
na wszystkich uczelniach ekonomicznych.

Ulrich Schra de
NUR TY FI LO ZO FII WSPÓ£ CZE SNEJ
W skryp cie przed sta wio no g³ów ne nur ty fi lo zo fii wspó³ cze snej
we d ³ug podzia ³u na ga tun ki (ide a lizm, re a lizm, scep ty cyzm, ma -
 te ria lizm) i ro dza je (lo gi cyzm, in tu i cjo nizm, ne o to mizm, mo der  -
nizm, po zy ty wizm, ne ga ty wizm, ma te ria lizm kon tem pla cyj ny i ak-
 ty wi stycz ny). Wy da nie za wie ra cha rak te ry sty kê cy wi li za cji eu ro-
 pejskiej i omó wie nie przy czyn jej roz k³a du.

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Ulricha Schra de
DYDAKTYKA SZKO£Y WY¯SZEJ. WYBRANE PROBLEMY
Ni niej sze opra co wa nie z pe da go gi ki szko ³y wy ¿szej jest pra c¹
zbio ro w¹, przy go to wa n¹ przez trzech nie za le¿ nych au to rów.
Przed  sta wia ory gi nal ne kon cep cje au tor skie opar te na wie lo let -
 nim w³a snym do œwiad cze niu dy dak tycz nym w szko ³ach wy ¿ -
  szych. Pra ca jest wiêc dzie ³em nie te o re ty ków pe da go gi ki, lecz
czyn nych za wo do wo na u czy cie li aka de mic kich.

Ksi¹¿ ka sk³a da siê z trzech czê œci. Czêœæ I to roz wa ¿a nia
o sta nie i kon dy cji my œli i prak ty ki edu ka cyj nej w œwie cie wspó³ -
 cze snym; czêœæ II do ty czy nie po ru szo nych w czê œci I kwe stii
z za kre su pe da go gi ki ogól nej oraz szcze gó³o wo ana li zu je dy -
dak  ty kê szko ³y wy ¿szej; czêœæ III przed  sta wia wa¿ ne z punk tu
wi dze nia dy dak ty ki psy cho lo gicz ne aspek ty kszta³ ce nia aka de -
 mic kie go.

Kry sty na Ser win-Ja ku bow ska
POD STA WY PSY CHO LO GII SPO £ECZ NEJ
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

Eu ge niusz Sob czak
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
A SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
W ROZWOJU REGIONÓW
Wydanie 1, 2012,
122 s., format A4, 
cena 32,00 zł,
ISBN 978-83-7814-005-4

Celem opracowania było postawienie diagnozy rozwoju spo łecz -
no-gospodarczego województw i gmin oraz identyfikacja głów -
nych czynników przyczyniających się do przyspieszenia lub
spowolnienia rozwoju (stymulanty i determinanty). Praca może
być użyteczna pracownikom naukowym zajmującym się prob le -
matyką rozwoju lokalnego i regionalnego, jak też przedstawi cie -
lom samorządów i instytucji centralnych oraz studentom.

Współautorem rozdziału 3 jest Michał Staniszewski.

Wydanie 3 popr. i rozszerz.,
2010,

168 s., format B5, 
cena 18,50 zł,

ISBN 978-83-7207-831-5

Wydanie 1, 2010,
112 s., format B5, 

cena 15,00 zł,
ISBN 978-83-7207-898-8

Wydanie 1, 2006,
60 s., format B5, 

cena 11,00 zł,
ISBN 83-7207-624-3
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Eu ge niusz Sob czak
ZRÓ¯ NI CO WA NIE PO ZIO MU I DY NA MI KI

CZYN NI KÓW ROZ WO JU GMIN I PO WIA TÓW
W RA MACH WO JE WÓDZTW

W opra co wa niu pod jê to próbê ana li zy czyn ni ków roz wo ju gmin,
po wia tów i wo je wództw w ra mach szer szych re gio nów, uwzglêd -
nia j¹c czte ro let ni przedzia³ (la ta 2003–2006), co jest spo wo do -
 wa ne tym, ¿e nie zbêd ne da ne od po wia da j¹ ce przy jê tej me tody-
 ce s¹ do stêp ne w ba zach da nych GUS (Bank Da nych Re gio-
  nal nych — BDR; www.stat. gov.pl) od 2003 ro ku. Ksi¹¿ ka jest
przy dat na do wszel kich prac ana li tycz nych, za rów no do ce lów
na u ko wych, jak i prak tycz nych, w tym do two rze nia po li ty ki roz -
 wo ju po szcze gól nych jed no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Lech Sta chur ski
HE GEL A KRE MER

Opracowanie to jest prób¹ przed sta wie nia re la cji miê dzy my œl¹
fi lo zo ficz n¹ Kre me ra a po gl¹ da mi He gla.

Jê drzej Sta ni s³a wek
LO GI KA W DY DAK TY CE. LO GI KA A DY DAK TY KA.

WIE DZA LO GICZ NA W NA U CZA NIU.
SZTU KA PRO WA DZE NIA SPO RU. ÆWI CZE NIA

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Pre skrypt do ty czy za sto so wa nia lo gi ki w na u cza niu. Au tor

po  ka zu je, w ja ki spo sób me to da te o re tycz na po ja wia siê na za -
 jê ciach w uczel ni tech nicz nej. Na stêp nie oma wia pod sta wy lo gi  ki
i wy ja œnia, w ja ki spo sób mo¿ na sto so waæ wie dzê z za kre su lo -
 gi ki w trak cie za jêæ. Ca ³oœæ koñ czy siê ze sta wem æwi czeñ i py  -
tañ. Ich uzu pe³ nie niem jest ze staw 10 te stów wie lo krot ne go wy -
bo ru. Pre skrypt jest prze zna czo ny dla stu den tów se mi na rium
pe da go gicz ne go i dok to ran tów Po li tech ni ki War szaw skiej.

Jê drzej Sta ni s³a wek
PODSTAWY LOGIKI. SEMIOTYKA,

RACHUNEK LOGICZNY, METODOLOGIA FORMALNA,
SZTUKA PROWADZENIA SPORU, ZADANIA TESTOWE

Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su
Opra co wa nie jest prze zna czo ne dla osób roz po czy na j¹ cych

na u kê lo gi ki w ra mach kur su aka de mic kie go. Wy k³ad obej mu je
ca ³oœæ tra dy cyj ne go kur su lo gi ki. Au tor zwra ca szcze gól n¹ uwa -
gê na dy dak tycz n¹ stro nê po szcze gól nych za ga d nieñ. Wy k³ad
jest uzu pe³ nio ny licz ny mi przy k³a da mi roz wi¹ zañ za dañ i wska -
za  nia mi mne mo tech nicz ny mi. Ka¿ dy roz dzia³ koñ czy siê ze sta -
 wem py tañ te sto wych, a ca ³oœæ ze sta wem te sto wym do sa mo -
dzielne go roz wi¹ za nia.

Wydanie 1, 2003,
80 s., format B5, 
cena 9,00 zł,
ISBN 83-7207-410-0

Wydanie 1, 2009,
94 s., format B5, 
cena 11,00 zł,
ISBN 978-83-7207-843-8

Wydanie 1, 2011,
126 s., format B5, 
cena 16,00 zł,
ISBN 978-83-7207-926-8

Wydanie 1, 2010,
296 s., format A4, 
cena 45,00 zł,
ISBN 978-83-7207-846-9
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Jê drzej Sta ni s³a wek
PODSTAWY STATYSTYKI. OPIS STATYSTYCZNY,
KORELACJA I REGRESJA, ROZK£ADY ZMIENNEJ
LOSOWEJ, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
W skryp cie przed sta wio no wszy st kie czte ry dzia ³y sta ty sty ki,
oma  wia ne w ra mach stan dar do we go (60 go dzin) kur su sta ty s -
ty  ki — w za kre sie do sto so wa nym do mo¿  li wo œci cza so wych wy -
 k³a dow cy. Au tor szcze gól n¹ uwa gê zwra ca na dy dak tycz n¹
stro nê wy k³a du — st¹d licz ne przy k³a dy, za da nia z roz wi¹ za nia -
 mi, szcze gó³o we omówie nie me tod ra chun ko wych, bo ga ty ze s -
taw py tañ te o re tycz nych oraz za dañ do w³a snej ana li zy.

Je re mi Szcze niow ski
G£ÓW NE IDEE AME RY KAÑ SKIEJ
AN TRO PO LO GII FI LO ZO FICZ NEJ
Pre skrypt — pu bli ka cja na pra wach rê ko pi su

W przed sta wio nym tek œcie au tor pre zen tu je, na pod sta wie
po  gl¹ dów czte rech wy bit nych fi lo zo fów ame ry kañ skich — Emer -
 so na, San ta y a ny, Ja me sa i De we ya, dro gê ewo lu cji ame ry kañ -
skiej my œli an tro po lo gicz no-fi lo zo ficz nej. Pod sta wo w¹ ce ch¹ cha-
 rak te ry zu j¹ c¹ dy na mi kê tej my œli jest od cho dze nie od te zy ist -
nie nia ja kiejœ au to no micz nej rze czy wi sto œci trans cen den tal nej
in ter pre to wa nej w du chu re li gij nym, me ta fi zycz nym lub aksjo lo -
 gicz nym ja ko rze czy wi sto œci sa mej w so bie na rzecz po trak to -
wa nia idei te go ty pu je dy nie pod k¹ tem ich zna cze nia dla prak -
tycz ne go do œwiad cza nia cz³o wie ka. W koñ co wej czê œ ci pra cy
au tor do ko nu je po rów na nia ame ry kañ skiej an tro po lo gii fi lo zo ficz -
 nej z eu ro pej sk¹ fi lo zo fi¹ cz³o wie ka.

Ma rek Wy kurz
WIEL KIE RE LI GIE ŒWIA TA
A CY WI LI ZA CJA TECH NICZ NA
Opra co wa nie jest pre zen ta cj¹ tzw. wiel kich re li gii œwia ta (chrzeœ -
ci jañ stwa, ju da i z mu, is la mu, hin du i zmu, bud dy zmu, kon fu cjo ni -
zmu, sin to i zmu) pod k¹ tem spe³ nie nia przez ka¿ d¹ z nich ro li
kul tu ro- i cy wi li za cjo twór czej. Cho dzi tu w szcze gól no œci o za -
war   te w tych re li giach czyn ni ki ge ne ru j¹ ce roz wój i ró¿ ne pro fi -
le wspó³   cze snej cy wi li za cji tech nicz nej oraz o ich zdol noœæ do
ad ap   ta cji wo bec wie lo ra kich prze mian, ja kie ta cy wi li za cja nie sie.

Jan Zu be le wicz
FI LO ZO FICZ NA ANA LI ZA I KRY TY KA
PAJ DO CEN TRY ZMU PE DA GO GICZ NE GO
Au tor ana li zu je i kry tycz nie usto sun ko wu je siê do wy bra nych
kon  cep cji paj do cen trycz nych dru giej po ³o wy XX i po cz¹t ku
XXI wie  ku. Do wo dzi, ¿e pro pa go wa nie paj do cen try zmu pro wa -
 dzi do de struk cji tra dy cyj ne go szkol nic twa i po wsta nia no wych
pa to lo gii szkol nych, np. prze mo cy ucz niów wo bec na u czy cie li.
Kry tycz na ana li za au to ra do ty czy m.in. paj do cen try zmu Bog -
da  na Su cho dol skie go, Hu ber tu sa von Scho en  bec ka, Hen ry ki
Kwiat kow skiej i Bo gu s³a wa Œli wer skie go.

Wydanie 1, 2009,
80 s., format B5, 

cena 7,50 zł,
ISBN 978-83-7207-836-0

Wydanie 2 popr., 2001,
80 s., format B5, 

cena 5,50 zł,
ISBN 83-7207-293-0

Wydanie 1, 2008,
96 s., format B5, 

cena 10,50 zł,
ISBN 978-83-7207-771-4

Wydanie 1, 2010,
212 s., format B5, 

cena 30,50 zł,
ISBN 978-83-7207-882-7
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W PRZYGOTOWANIU
Maria Łojewska-Krawczyk

BŁĘDY W MYŚLENIU
Człowiek jest istotą popełniającą błędy, zarówno w myśleniu, jak
i w postępowaniu. Wiedza o błędach jest niezbędna każdemu,
kto chce świadomie rozwijać swoje myślenie i chociaż nie za-
wsze chroni przed ich popełnianiem, to pomaga je rozpozna -
wać i poprawiać. Dotyczy to własnego myślenia oraz roz pozna-
wania błędów popełnianych przez innych ludzi. Człowiek jest
odpowiedzialny nie tylko za to, co robi, ale także za to, jak myśli.
Odkrywanie błędów wymaga wiedzy, ale także umiejętności ra -
cjonalnego i twórczego myślenia.

W książce opisano istotę, rodzaje i przyczyny błędów w myś -
leniu. Podano sposoby ich rozpoznawania i unikania. Opisy kon-
kretnych błędów są ilustrowane prostymi przykładami. Na końcu
zamieszczono słownik zawierający objaśnienia haseł. Książka
jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców.
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Patrz także:

Anna Czapska
NOWO¯YTNA ARCHITEKTURA FRANCUSKA 1500–1715 — str. 5

Anna Dybczyñska-Bu³yszko
ARCHITEKTURA WARSZAWY II RZECZPOSPOLITEJ. WARSZAWSKA

SZKO£A ARCHITEKTURY NA TLE PRZEMIAN KULTUROWYCH
OKRESU MIÊDZYWOJENNEGO — str. 5

Teresa Kelm, Dorota Długosz-Nowicka
BUDOWNICTWO Z SUROWEJ ZIEMI. IDEA I REALIZACJA — str. 5

Teresa Kelm
ARCHITEKTURA PRERII I KANIONÓW KSZTA£TOWANIE ARCHITEKTURY

PROEKOLOGICZNEJ W PO£UDNIOWO-ZACHODNICH REGIONACH
AMERYKI PÓ£NOCNEJ — str. 6

Witold Krassowski
PROBLEMY ARCHITEKTURY POLSKIEJ. SCHEMATY

PLANÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH — str. 6

Jan Słyk
ŹRÓD£A ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ — str. 8

Miriam Wiœniewska, Jerzy Wiœniewski
KATEDRA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA WSI

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ — 60 LAT ISTNIENIA — str. 10

Teresa Zarêbska
PRZEBUDOWA GDAÑSKA W JEGO Z£OTYM WIEKU — str. 10

Zdzi s³aw Adam czew ski
ZYGZAKIEM PO LINII GEODEZYJNEJ. GEOFELIETONY. TOM III

(LISTOPAD 2003–WRZESIEÑ 2010) — str. 25

Rafał Krupiński
MODELOWANIE 3D DLA POTRZEB ILUMINACJI OBIEKTÓW — str. 51

Józef Lu bacz
W DRO DZE DO SPO £E CZEÑ STWA IN FOR MA CYJ NE GO — str. 67

Maria Skłodows ka-Curie
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.

REPRINT WYDANIA POLSKIEGO Z 1939 ROKU — str. 114

Wan da Szem pliñ ska-Stup nic ka
CHA OS, BI FUR KA CJE I FRAK TA LE WO KÓ£ NAS.

NAJ KRÓT SZE WPRO WA DZE NIE — str. 114

Katarzyna Konopka
WZORCE Z NATURY W TECHNICE

I IN¯YNIERII MATERIA£OWEJ — str. 127

Wiesław Kotarba
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — str. 134

El¿ bie ta Jen drzej czak
KO RE SPON DEN CJA BIU RO WA — str. 140

Maria Łojewska-Krawczyk
BŁĘDY W MYŚLENIU — str. 146
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PA NOP TI CUM I. WY K£A DY HA BI LI TA CYJ NE
I PRO FE SOR SKIE NA WY DZIA LE

ELEK TRO NI KI I TECH NIK IN FOR MA CYJ NYCH
PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ

Pa nop ti cum ko ja rzy siê z ko lek cj¹ oso bli wo œci lub ga bi ne tem fi -
 gur wo sko wych, al bo te¿ z opu bli ko wa nym przez Ju lia na Tu wi ma
w 1950 ro ku zbio rem doœæ eks cen trycz nych szki ców lin gwi s tycz -
no-po e tyc kich pt. Pe gaz dê ba, czy li Pa nop ti cum po e tyc kie. I chy -
ba jest coœ nie co dzien ne go w tym, ¿e pro fe so ro wie elek tro ni ki
i tech nik in for ma cyj nych, nie ba cz¹c na po wa gê swe go po wo -
 ³a nia, dzie l¹ siê ze spo ³ecz no œci¹ aka de mic k¹ pro duk ta mi swo  ich
po za za wo do wych za in te re so wañ, a ta k¹ w³a œnie za war toœæ ma
ni niej szy to mik. Rzym  ska je dyn ka w ty tu le te go zbio ru ma wy ra -
 ¿aæ in ten cjê je go twór ców, aby dzia ³al noœæ pu bli ka cyj na te go ro  -
dza ju — je œli spo tka siê z apro ba t¹ œro do wi ska aka de mic kie go
— by ³a kon ty nu o wa na w na stêp nych la tach.

Dzie le nie siê pro duk ta mi za in te re so wañ po za za wo do wych
na  le ¿y do naj lep szych tra dy cji wie lu uni wer sy te tów, zw³a szcza
bry  tyj skich. Po ten cja³ Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych w tym wzglê dzie jest ogrom ny, o czym prze ko nu j¹ nas ko -
lej  ne ko lo kwia ha bi li ta cyj ne, pod  czas których bar dzo czê sto pre -
zen to wa ne s¹ wy k³a dy na te ma ty nie tech nicz ne. Ta ka jest zresz -
t¹ ge ne za pierw szych czte rech ese jów za war tych w ni niej szym
to mi ku.

Józef Pi ³a to wicz
PO CZET REK TO RÓW. TRA DY CJA I WSPÓ£ CZE SNOŒÆ

PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ 1826–2001
Pu bli ka cjê otwie ra bio gram Ka je ta na Gar biñ skie go, który w la -
tach 1826–1831 by³ dy rek to rem Szko ³y Przy go to waw czej do Ins -
ty tu tu Po li tech nicz ne go. Scha rak te ry zo wa no te¿ dwóch dy rek -
to rów — Ro sjan — War szaw skie go In sty tu tu Po li tech nicz ne go
(1898–1915). Za mie szczo no 28 bio gra mów rek to rów Po li tech -
ni ki War szaw skiej — od Zyg mun ta Stra sze wi cza do Je rze go
Wo Ÿ nic kie go. W ksi¹¿ ce po da no in for ma cje o lu dziach i dzie jach
Uczel ni oraz przy po mnia no wy da rze nia hi sto rycz ne.

Józef Pi ³a to wicz
PRO FE SO RO WIE PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ

W DWU DZIE STO LE CIU MIÊ DZY WO JEN NYM
W pu bli ka cji przed sta wio no po cz¹t ki pol skie go wy ¿sze go szkol -
 nic twa tech nicz ne go, utwo rze nie w 1915 roku Po li tech ni ki War-
 szaw skiej i jej roz wój do 1939 roku Omó wio no li czeb noœæ ka dry
pro fe sor skiej, struk tu rê de mo gra ficz n¹, po cho dze nie te ry to rial ne
i spo ³ecz ne oraz wy kszta³ ce nie. Przed sta wio no no mi na cje i ka -
 rie ry na u ko we, ak tyw noœæ po li tycz n¹, ¿y cie Uczel ni i za in  te  re  so-
  wa  nia pro fe so rów. Ca ³oœæ jest bo ga to ilu stro wa na podo bi zna mi
osób, wnêtrz i do ku men tów.

Wydanie 1, 2008,
158 s., format A5, 
cena 26,00 zł,
ISBN 978-83-7207-765-3

Wydanie 1, 2001,
284 s., format B5, 
opra wa twar da, cena 23,00 zł,
ISBN 83-7207-270-1

Wydanie 1, 1999,
400 s., format 205x280, 
opra wa twar da, cena 42,00 zł,
ISBN 83-7207-131-4
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An drzej Ulmer
DOK TO RZY HO NO RIS CAU SA
PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ
Pu bli ka cja za wie ra 52 syl wet ki osób, któ rym Uczel nia nada ³a ty -
 tu³ dok to ra ho no ris cau sa, po cz¹w szy od 1924 roku. W ka¿ dym
bio gra mie za mie szczo no da ne bio gra ficz ne i opis ka rie ry na u -
 ko wej, wy mie nio no na gro dy, po da no bi blio gra fiê.

WAR SAW UNI VER SI TY OF TECH NO LO GY.
PO LI TECH NI KA WAR SZAW SKA.
PRO SPEC TUS 2009–2012
Bo ga to ilu stro wa ny dwu jê zycz ny (pol sko- -an giel ski) in for ma tor
o naj wiêk szej w Pol sce uczel ni tech nicz nej. W pu bli ka cji za war -
 to krót ki rys hi sto rycz ny oraz ak tu al ne da ne ad re so we i per so nal-
 ne, a tak ¿e sche ma ty orga ni za cyj ne i omówie nie pod sta wo wych
ob sza rów za in te re so wa nia po szcze gól nych jed no stek orga ni za -
 cyj nych Uczel ni.

Wydanie 1, 2000,
168 s., format B5, 

opra wa miêk ka, cena 10,50 zł,
opra wa twar da, cena 21,00 zł,

ISBN 83-7207-221-3

Wydanie 1, 2009,
136 s., format 175x280, 

cena 22,00 zł,
ISBN 978-83-7207-820-9
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Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej wydaje prace
nau kowe jako „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej”
w nas têpuj¹cych seriach:

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO

CHEMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTRYKA

FIZYKA
GEODEZJA

IN¯YNIERIA MATERIA£OWA
IN¯YNIERIA ŒRODOWISKA

MECHANIKA
ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE PRZEMYS£EM

TRANSPORT

oraz prace naukowe:

INSTYTUTU PODSTAW BUDOWY MASZYN PW
WYDZIA£U IN¯YNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PW

Pe³na oferta prac naukowych dostêpna jest w ksiêgarni interne -
towej Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej

www.wydawnictwopw.pl


