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KONTAKT

SYSTEMY RADIOWEJ
IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW RFID

Projektowanie oraz dobór identyfikatorów, czyt-
ników/programatorów i ich anten do dowolnego
procesu automatycznej identyfikacji obiektów.
Badania efektywnoœci funkcjonowania systemów RFID
w obszarze uwarunkowañ polowych, elektrycznych
i komunikacyjnych.
Badania funkcjonowania systemów RFID w stanach
statycznych i dynamicznych.
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Aplikacje systemów RFID w obszarze: identyfikacji
produktów szybkorotuj¹cych, produkcji i personaliza-
cji dokumentów osobistych, monta¿u komponentów w
bran¿y motoryzacyjnej, identyfikacji butli z gazami
technicznymi, kontroli stanu urz¹dzeñ górniczych,
identyfikacji sprzêtu powszechnego u¿ytku i inne.
Us³ugi eksperckie w obszarze: identyfikacji taboru
kolejowego, konstrukcji i funkcjonowania systemów
radiokomunikacyjnych, identyfikacji RFID w ró¿nych
obszarach aktywnoœci spo³eczno-gospodarczej.

dr in¿. Piotr JANKOWSKI-MIHU£OWICZ pjanko@prz.edu.pli

Elementy stacjonarnych i mobilnych systemów RFID.
Pomiary parametrów anten analizatory sieci i widma,
komora bezechowa, system do pomiaru charakterystyk
promieniowania, system do pomiaru parametrów pola EM.
Kontrola procesu radiowej identyfikacji obiektów analiza-
tory widma i protoko³ów, oscyloskopy cyfrowe, zestawy sond
(sygna³owych, pr¹dowych i pola EM), mostek RLC, generator
wektorowy, generator przebiegów dowolnych.
Stanowiska do badañ statycznych i dynamicznych.
Oprogramowanie do projektowania anten i aplikacji RFID.
Wyposa¿enie firm: Agilent, Tektronix, R&S, MI Technologies,
Sonul Sciences, A.H. Systems, Mentor Graphics i inne.
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Laboratorium

Pomiary anten w komorze bezechowej



KOMPATYBILNOŒÆ ELEKTROMAGNETYCZNA EMC

Œwiadczenie us³ug dla podmiotów gospodarczych z zakresu
przedsiêwziêæ naukowo-badawczych.
Badania zgodnoœci wyrobów w bran¿y elektrycznej i elektro-
nicznej z wymaganiami krajowych, unijnych oraz miêdzy-
narodowych standardów, ograniczeñ i zaleceñ z zakresu
kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
Certyfikacja urz¹dzeñ, systemów oraz instalacji elektrycznych
i elektronicznych wed³ug dyrektywy EMC 2004/108/WE.
Prototypowanie uk³adów eliminacji harmonicznych pr¹du
sieciowego, wprowadzanych przez zespo³y prostownicze.
Kompleksowe badania teoretyczno-eksperymentalne z zak-
resu identyfikacji procesów propagacji zak³óceñ oraz
uwarunkowañ odpornoœci zak³óceniowej w systemach
elektrycznych i elektronicznych.
Pomiary parametrów anten; wyznaczanie trójwymiarowych
charakterystyk promieniowania.
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TECHNOLOGIA
Wspieranie prac badawczo-rozwojowych z zakresu tech-
niki RFID oraz kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
Projektowanie uk³adów hybrydowych z wykorzystaniem
technologii grubo- i cienkowarstwowej, LTCC, HTCC, SMT,
PCB (struktury wielowarstwowe).
Symulacja i pomiary statycznych i dynamicznych pól
temperatury w uk³adach elektronicznych.
Identyfikacja i obliczanie wartoœci parametrów cieplnych.
Badania odpornoœci urz¹dzeñ i uk³adów elektronicznych
na nara¿enia œrodowiskowe.
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Realizacja wielowarstwowych struktur LTCC, HTCC w pe³ni
wyposa¿ona, zintegrowana linia technologiczna.
Realizacja wielowarstwowych obwodów PCB: frezowanie,
lutowanie, wykonywanie przelotek i opisów, obwodów HF.
Monta¿ oraz demonta¿ elementów SMD, BGA, BGA, CSP i struktur
nieobudowanych.
Obrazowanie powierzchni nanostruktur, nanolitografia, nano-
manipulacja wielomodowy system mikroskopii si³ atomowych.
Pró¿niowe napylanie materia³ów rozpylanie magnetronowe,
nisko- i wysokotemperaturowe naparowanie.
Druk strumieniowy realizacja po³¹czeñ, elementów biernych
i czynnych, testowanie materia³ów, parametryzacja wydruku.
Ciêcie, korekcja, znakowanie dualny system laserowy CO ,
Nd:YAG, obróbka powierzchni cylindrycznych.
Obróbka termiczna w atmosferze gazów obojêtnych dowolne
profile wypalania do 1100 C i suszenia do 300 C.
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Kontakt: dr in¿. Mariusz WÊGLARSKI wmar@prz.edu.pli
La

bo
ra

to
ri

um
Kontakt: dr in¿. Wies³aw SABAT wsabat@prz.edu.pli

·

·

·

Rozwi¹zywanie problemów z zakresu EMC na potrzeby
przemys³u lotniczego (projekt HIRF SE, 7 PR UE, napêd
hybrydowy bezza³ogowego aparatu lataj¹cego).
Pomiar emisji przewodzonej i promieniowanej.
Pomiar emisji harmonicznych i flikerów.
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jest skoncentrowana w obszarze tematycznym kompaty-
bilnoœci elektromagnetycznej EMC, systemów radiowej
identyfikacji obiektów RFID oraz hybrydowej mikro-
i nanotechnologii elektronicznej. Zak³ad dysponuje w tym
zakresie zespo³em zintegrowanych, specjalistycznych
laboratoriów badawczych, wyposa¿onych w aparaturê
o najwy¿szym poziomie zaawansowania.

realizowana przede
wszystkim na kierunku elektronika i telekomunikacja,
obejmuje projektowanie i technologiê oraz eksploatacjê
aparatury elektronicznej, powszechnego u¿ytku i profes-
jonalnej, w tym równie¿ systemów mikroprocesorowych,
a tak¿e przewodowe i bezprzewodowe systemy telekomuni-
kacyjne, z uwzglêdnieniem technologii informacyjnych.
Zak³ad dysponuje zespo³em nowoczeœnie wyposa¿onych
laboratoriów dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych

oraz pracowni specjalistycznych.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza
Zak³adu

Dzia³alnoœæ dydaktyczna Zak³adu,

Szczegó³owy opis wyposa¿enia na stronie www.zseit.portal.prz.edu.pl

Pomiary dynamicznych i stacjonarnych pól temperatury, emisyjnoœci,
wykrywanie defektów kamera termowizyjna R&D, ultraszybki
detektor promieniowania IR, cia³o doskonale czarne.
Pomiary i charakterystyka œwiat³owodów jedno- i wielomodowych,
Ÿróde³ œwiat³a, odbiorników, czujników optoelektronicznych.
Badania starzeniowe, œrodowiskowe komora klimatyczna.
Oprogramowanie projektowe firmy Mentor Graphics.
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Komora bezechowa z kabin¹ pomiarow¹ (26 MHz 18 GHz),
stó³ obrotowy (1 t), maszty antenowe, monitoring.
Pomiar emisji zaburzeñ przewodzonych i promieniowanych
(9 kHz 18 GHz, 62 A/100 A) odbiorniki ESU 22 GHz, ESC-
EMI 3 GHz, zestawy anten, sztuczne sieci pomiarowe.
Pomiar odpornoœci (80 MHz 1 GHz, 1 GHz 6 GHz) do 10 V/m

generatory, anteny, wzmacniacze.
Symulacja znormalizowanych zaburzeñ przewodzonych:
udarów, stanów przejœciowych, szybkich zmian, zaników
i zapadów napiêcia generator wy³adowañ elektrostatycz-
nych do 30 kV, analizator harmonicznych i flikerów, gene-
rator zaburzeñ przewodzonych, Ÿród³a trójfazowe.
Wyposa¿enie firm TDK, Tektronix, Rohde & Schwarz, Agilent
Technologies, Advantest, EMTest.
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