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14:15 – 15:45 Sesja 3. Nowe obszary badań w telekomunikacji cz. II - przewodniczy dr inż. Robert Kotrys 

1. An admission control algorithm for multiuser OFDMA-based cognitive radio networks 
Jerzy Martyna  

2. Bayesian methods in optimization of analog communication systems with feedback 
Anatoliy Platonov  

3. Path loss modelling in industrial environment 
Sławomir J. Ambroziak 

4. The effect of  voice transmission over IP on text-independent speaker verification performance 
Waldemar Maciejko  

5. Maximization of utility in computer network with application of game theory 
Magdalena Turowska 

 

15:45 – 16:00 Przerwa na kawę – II piętro, sala biblioteki 

 

16:00 – 17:30 Sesja 4. Dydaktyka w telekomunikacji  - przewodniczy dr inż. Maciej Krasicki 

1. Signal processor as a master of local bus and as a slave of global bus (VME standard) 
Bogusław J. Wiśniewski, Barbara E. Szecówka – Wiśniewska, Jacek A. Ostrowski  

2. Design and implementation of GEPON architecture in laboratory testbed 
Magdalena Młynarczuk, Lech Smoleński  

3. Tani sprzęt dla astrofotografii 
Tomasz Kossowski, Ryszard Stasiński  

4. A software environment for multicast routing testing 
Paweł Krzyżaniak, Marek Michalski 

5. Aplet JAVA do demonstracji modulacji cyfrowych  
Maciej Krasicki, Bartosz Kaczmarek   

 
 
17:30: Zakończenie konferencji 

 
 


