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CEL KONFERENCJI 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techni-
czna Diagnostyka Procesów i Systemów 
od 1996 roku organizowana jest w sposób 
rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, 
Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę 
Gdańską. Stanowi  forum wymiany informacji i 
doświadczeń specjalistów, reprezentujących 
różne środowiska naukowe (automatyków, 
informatyków, mechaników, elektryków, 
specjalistów inżynierii biomedycznej) w zakresie 
diagnostyki. 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 Podstawy teoretyczne diagnostyki 
procesów i systemów 

 Modelowanie i symulacja uszkodzeń  

 Metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji 
uszkodzeń  

 Systemy nadzoru i diagnostyki 

 Układy automatyki tolerujące uszkodzenia 

 Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo 
procesów i systemów  

        Zastosowania przemysłowe 

        
Zastosowania w medycynie 

 

KONTAKT 
e-mail: dps17@mchtr.pw.edu.pl 
www: http://dps17.mchtr.pw.edu.pl/ 
 
Materiały konferencyjne zostaną wydane w wersji 

elektronicznej. Prace zarekomendowane przez Komitet 

Naukowy będą opublikowane w serii Springer AICS. 

Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim, 

zachęcamy jednak do zgłaszania prac w języku angielskim. 

MIEJSCE KONFERENCJI 
Sandomierz to jedno z najpiękniejszych i 
najstarszych miast Polski. Położony jest nad 
Wisłą, na siedmiu wzgórzach i dlatego 
nazywany jest czasem „małym Rzymem”. W 
średniowiecznej Polsce, obok Wrocławia i 
Krakowa, zaliczone zostało przez Galla 
Anonima, do jednej z trzech głównych siedzib 
Królestwa Polskiego.  

W Sandomierzu zachowało się ponad 120 
zabytków architektury z różnych epok. Do 
najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny 
układ urbanistyczny miasta oraz jeden z 
najstarszych obiektów ceglanych na terenie 
Polski - kościół św. Jakuba.  

Miejsce obrad: Hotel Sarmata – mieści się na 
terenie odnowionego, zabytkowego 
kompleksu pochodzącego z 1861 roku, tuż 
obok Bramy Opatowskiej, prowadzącej na 
sandomierskie Stare Miasto.  

TERMINARZ  
 

Zgłaszanie pełnego tekstu artykułu 
24 lutego 2017 

 

Informacja o przyjęciu referatu  
21 kwietnia 2017 

 

Nadesłanie ostatecznego tekstu referatu  
12 maja 2017 

 

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 
12 maja 2017 

 

Konferencja 
10-13 września 2017 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a

