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Zgodnie z 13-letnią tradycją, w dniach 
od 11 do 14 czerwca br., Katedra 
Automatyzacji Procesów, Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
zorganizowała 8 edycję Międzynarodowej 
Konferencji „Conference on Active Noise 
and Vibration Control Methods”. Celem 
konferencji jest przedstawienie wyników 
prac badawczych oraz wymiana 
doświadczeń z zakresu aktywnych metod 
redukcji hałasu, aktywnych 
i semiaktywnych metod redukcji drgań, 
sterowania parametrami drgań i hałasu 
oraz konstrukcjom inteligentnym, 
prowadzonych w ośrodkach krajowych 
i zagranicznych.

Odbywająca się od 1993 roku Szkoła 
Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu 
(MARDiH) została przekształcona 
w Konferencję Naukową stąd aktualna 
nazwa Conference on Active Noise and 
Vibration Control Methods. Referaty 
opracowane przez uczestników są 
publikowane nie tylko w materiałach 
konferencyjnych, lecz także 
w czasopismach naukowych. Decyzją 
Recenzentów zostały zakwalifikowane do 
publikacji w: Kwartalniku AGH „Mechanics” 
– w nowej szacie graficznej, „Archives of 
Control Sciences”, Engineering 
Transactions.

I Szkoła odbyła się w 1993 roku 
w Rabce – Zaryte. Pomysł organizacji takiej 
konferencji zrodził się w Janowicach, 
z inicjatywy profesorów Zbigniewa Engela, 
Józefa Nizioła i Igora Ballo. Burzliwie 
rozwijana w świecie dziedzina aktywnych 
metod sterowania drganiami i hałasem, 
miała w Polsce swoje początki właśnie 
w ośrodku krakowskim kierowanym przez 
Prof. Z. Engela.

Mimo, że od początku Szkoła miała 
charakter konferencji krajowej, to 
w Komitecie Naukowym aktywnie 
uczestniczyli profesorowie z zagranicznych 
ośrodków naukowych: a szczególnie 

Prof. Igor Ballo ze Słowackiej Akademii 
Nauk, Prof. Osman Tokhi z Uniwersytetu 
w Sheffield, oraz Prof. Colin Hansen 
z Uniwersytetu w Adelajdzie. 

W bieżącym roku na konferencję 
zgłoszono 66 referatów. Każdy z nich był 
recenzowany przez dwóch recenzentów. 
Komitet Naukowy Konferencji podzielił je 
na dziesięć sekcji tematycznych:
– Opening Lecture
– Active Control of Sound and Vibration
– Active Vibration Control
– Active Noise Control
– Structural Control
– Smart Materials for Vibration Reduction
– Vibration Control Using MR Fluid-Based 

Absorbers
– Active Control of Sound
– Structural Control
– Panel Discussion

W konferencji uczestniczyło dziewięćdziesiąt 
osób w tym trzydziestu gości zagranicznych 
z jedenastu krajów.

Decyzją Komitetu Organizacyjnego 
Konferencja została zorganizowana 

w kompleksie parkowo-pałacowym 
w Krasiczynie. Jest to bardzo urokliwe 
miejsce, co spowodowało, że uczestnicy 
konferencji będą ją długo i mile 
wspominać. Podobnie jak zorganizowaną 
w trakcie trwania Konferencji jednodniową 
wycieczkę do Lwowa szlakami polskiej 
historii w tym mieście. 

Konferencja MARDiH ma szansę stać 
się w przyszłości, po rozszerzeniu tematyki, 
konferencją Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki, gdyż jako jedyna 
łączy trzy kierunki badawcze i dydaktyczne 
: Mechanikę i Budowę Maszyn, Automatykę 
i Robotykę oraz Mechatronikę.

W przyszłości należy czynić dalsze 
starania o pozyskiwanie zagranicznych 
uczestników Konferencji MARDiH, ze 
szczególnym ukierunkowanie na kraje 
pretendujące do Unii Europejskiej, 
wykorzystując w tym celu unijne fundusze 
strukturalne.

  Janusz Kowal 
Bolesław Karwat

8th Conference on Active Noise and Vibration  
Control Methods MARDiH’2007
POLAND, CRACOW – KRASICZYN, 11–14 June 2007

W Szkole uczestniczyli również 
przedstawiciele firm związanych 
z mikroskopią elektronowa: JEOL 
(EUROPE) S.A., FEI Company, Labsoft, 
ELO Serwis oraz MBSS Science Service, 
której organizatorzy dziękują za 
sponsorowanie Szkoły.

Bliższych informacji na temat 
projektu ESTEEM można uzyskać na 
stronie internetowej:

https://esteem.ua.ac.be

Organizatorzy dziękują za 
finansowanie Szkoły przez Unię 
Europejską, 6 Program Ramowy, kontrakt 
Integrated Infrastructure Initiative 026019 
ESTEEM.
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