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I. SKLAD osoaowy INSTYTUTU /wg stanu na 31.12.1985r./

I.1. Dyrekcja i Kolegium Instytutu

prof.dr hab. Tadeusx Horawski «

doc.dr hab. Adam Fiok —

dr int. Konrad Adamowicz -

dr int. Konrad Adamowicz —

dr int. iciech Gwarek -

mgr inz. Lech Sokolowski -

inz. Andrzej Stawqwozyk -
dr 1n2. Andrzej Wieckowski -
p. Jolanta Szewczuk -
dr int. Marek Rusin‘ -
dr inz. Waldemar Scharf —
mgr inz. Zbighiew Dargiel -

Dyrektor Instytutu -
Z—ca Dyrektora Instytutu d/sunauki'
do 31.v111.198b
Z~ca Dyrektora Instytutu d/s nauki'
0d 1.IX.1984
Z—ca Dyrektora Inst. d/s nauczania
do 51.VIII.198A
Z—ca Dyrekfora Inst. d/s nauczania
od 1.IX.198h _
Z-ca Dyrektora Instytutu
d/s Technicinych '
Kierownik Z—du ZDAR
Czlonek Kolegium

I! 11

II.» II

II I!

[I

1.2. Kierownicy‘;ak2ad6§ 1 zespozéw
dr 1n2.Wa1demar Scharf -‘1 -

p.o.Kieruwnika Zakladu
Zaklad Elektroniki
Jqdrowej 1 Medcnej do 31.VIII.8hq
od 1.IX.84'- vakat '

doc.dr hab. Witold Straszewicz - Zaklad Elektroakusfyki
prof.dr hab. Stefan Hahn
prof.dr hab. Tadeusz Morawski -

- Zaklad Urzzdzefi Radioteqhnicznych
u Zaklad Telewizji 1
- Zespdl Miernictwa Radioelek-

prof.dr hab. Jan Ebert

doc.dr Aleksander Mac
doc.dr hab. Adam Fiok

inz. Andrzej Stawowczyk

1.3. Kierownicx Pracowni

prof.dr hab. Adam Piqtkowski
doc.dr Zdziskaw Pawlowski
dr inz. Marian Kazubek

dr int. Roman Szabatin -
dr inz. Waldemar Scharf

Zaklad Radiokbmunikaoji
Zaklad Techniki Mikrofalbwej

tronicznego
Zaklad Doéwiadozalny ZDAR

Pracownia 1.1.-
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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doc.dr hab. Witold Straszewicz
dr inz. Andrzej Leszczyfiski
mgr inz. Tadeusz Fidecki

hab. Stefan Hahn
Konrad Piwnicki
Tomasz Buczkowski

hab. Tadeusz Morawski
Krzysztof Kowalski

dr Zdzislaw Kozlowski
dr ini. Marek Rusin
doc.dr Aleksander Mac

dr int. Waldemar Kielek
prof.dr hab. Jan Ebert
dr inZ. Romuald Nowak
doc.E.Porz§dkowsk1
I.h. KIEROHNICY LABORATORIOW

prof.dr
dr ini.

dr inz.

prof.dr

dr inz.

inz.

- dr 1n2. Wojciech Szaraniec

dr int. Wojciech Szaraniec
dr inz. Stanislaw Roslonieg
do czerwca 1985
ed paédziernika
mgr inémPrzemyslaw Miazga
dr inz. Andrzej Podgérski
do czerwca 1985
dr inz.Roman Morawski
0d paidziernika 1985

dr int. Pawel Rajchert

do czerwca 1985
dr inz. Jerzy Narkiewicz-Jodko
od paidziermika 1985
prof.dr hab. J.Doroszewski

dr int. Zdzislaw Kotofiski

dr in2.Zdzislaw Kotofiski

doe.dr Zdzislaw Pawlowski

dr int, Jacek Jarkowski
dr 1n2. Karol Radecki
dr in2.A.Podgérski

Praéownia 2.1.
* 2.2.

2-3.
— 3.1.
- 3.2.

3-5.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.

Laboratorium Aparatury
Elektronicznej I 1 II
Laboraporium Specjalistyczne
Laboratorium Podstéw
Techniki Mikrofalowej

-:

Labératorium Systeméw
pomiarowych

Laboratorium Elektroakustyki

Laboratorium Biofizyki
1 Fizyki Medycznej

Laboratorium'Miernictwa
Nukleonicznego
Labofatorium Techniki
Stosowania Izotopéw
Laboratorium Detektoréw
Promieniowania Jqdrowego-
Laboratorium Wzorcéw
‘Czqstotliwoéci
Laboratorium Mikroprocesoréw
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dr int. Waldemar Scharf - Laboratorium Nuleoniki
dr inz. Marian Kazubek — Laboratorium Systeméw

Pomiarowych m
doc.dr Z.Pawkowski - Laboratorium Ukladéé i Systeméw'

Elektroniki Jqdrowej i Medycznej
mgr inz. K.Czerwifiski - Laboratorium Ukladéw Logicznych
dr int. M.Rusin - Laboratorium Techniki Odbioru

Telewizyjnego

prof.dr hab. J.Klamka — Labor'30rium Mikrofalowych
Przyrzadéw Pélprzewodnikowych

prof.dr hab. T.Morawski — Laboratorium Miernictwa
Mikrofalowego

dr int. Tomasz Kosilo 4 > — Laboratorium Cyfrowych Metod
Kodowania 1 Transmisji Sygnaléw

dr inz. Jan Walentek — Laboratorium Radiometrii
‘ 1 Spektrometrii
dr inz. Lech Padée - Laboratorium Elektroniki

, . Medycznea

mgr 1n2._K.Zaremba ' — Laboratorium Ukladéw Logicznych

I.5. STRUKTURA KADRY

Liczba'nauczycieli akademickich /stan na 31.XII.85/ “,61

w tym: profesoréw 5 /1 osoba na 1/2 etatu/
docentéw h -
st.asystent6w 2
adiunktéw ‘37 /w tym 5 pséb na ur1.bezpl.1 na u.wych./
st.asysten. 10 /w tym 1 osoba na urlcwych./
asystentéw 1
asysten.sta2. 2

Liczba pracownikéw inZynieryjno-technicznych — 79 [w tym 1 each.
na 3/4 etatu, 3 na 1/2 etatu, 2 urop.wych., h urlop bezplatny/
Robotnicy 8 /w tym 1 osoba na 1/2 etatu/
Liczba pracownikéw 1nzynieryjno-technicznych w ZDAR — 33

'w tym 2 osoby na 1/2 etatu, 1 na ur1.bezplatnym/
Liczba pracownikéw administracyanych w ZDAR - 3
Liczba pracownikéw IR: 184

V

II. BOZWOJ KADRY
11.5. Wykaz 036b, ktére uzyskaly nagrody Ministra 1 Rektora
A. flggrodx Ministra ~

1. dr 1n2. Marian nimierczuk - indywidualna I stopnia - 2a
wybitne osiqgnigcia naukowe w zakresie vysokosprawnych érfidel
energii wielkiej czestotliwoéci.
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h. Tadeusz Mornwski, dr inz. Jézof Fndrlfri :nsh.
"7‘ '3, ; LUV/(v? in: KL,~ 23 opracowani a) TRO‘IYOF 'u

‘3diodami p61prz‘wodnikox

wwnin meted i algorytméw wspomngania pominrfiw fizyko~:.uh

F[‘~4i pad hierunkiem dr ini.Krzysztofa Kowalskifigo w Gk}a-

fixinz mt? 3:2.K.Robaczyfiski, mgr ih’.J.Skulski, mgr inh.H.

Chaojfiski. dr inZ.S.Rosloniec, dr j .A.Wi¢ckowski — 2a Opra-
cowanie nowej metody i apartury do pomiaru czqstotliwoéci

firmnicznej tranzystoréw mikrofalowych.
dr inZ.Jolnnta Zborowska indywidualha - za opracowanio mctody
projoktowania i weryfikacjé doéwiadczalna cyfrowych mikrofalo—
wych przosuwnikéw fazy.
dr Sr? Hrzysztof Imielowski indywidualna — za opracowanie
o€himrnika do automatycznej kontroli czqstotliwoéci stacji-

pincu‘ficych w paémie UK‘. ~
fosné
mar inz.wieslaw Barwicz, mgr inZ.Tadeusz Czichpn, mgr int.

P

? pod kierunkiem drink. Konrada Adamowicza w skkadzie:

rszard Krélewski ., mgr ini. Zygmunt Szumski, mgr int. Wieslaw
, mgr in2.Ryszard Leoniak — za Opracowanie cyfrowego

”fora sygnaléw akustycznych.
0d kierunkiem dr in2.2dzislawa Kozlowskiego w skla—
inz.Andrzej Kalicki, mgr in2.Tomasz Smakuszewski,

H7. Crzegorz Eider, (onstruktor Narek Harcinkowski za

badania w dziedzinie szybkiej transmisji danych kanalem wizyj~
nym oraz opracowanie modemu transmisyjnego typu STDLS i mier—_

nika jakoéci transmisji kanakéw cyfrowych typu MSB—O1.
L pod kierunkiam dr in2.Nariana Kazubka.w skladzie:

mgr in2.Zoinnicw Dargiel, mgr ini.Tomasz Jamrégiewicz, dr int.

cpracowanie tarp pomiarowego do okreélania

znych proceséw technologiczuych.
owski, mgr in2.{fzysztof Czerwifiski » za.,

Jfienie zaawansowanaj metody TWflcstracji i
“hia«rezultafiéw obserwacji prze’éé cwiazd przez pla-
po}udnika [Lu-rhia ruchu rirowego Zicwi/.



‘7'

III. DZIALALNOSC DYDAKTYCZNO—JYCHONAHCZA

111.1. Charukterystyka ksztmlconia

N Instytucie Radioelektroniki prowadzono sq majgcid'na studiach

Jaienuych Magisterskich w spoojalnoéoi Aparatura Elektroniozna z

‘upzofilowaniami: Radioelektroniké i Elektronika Jqdrowa i Modyczna

na Wieczorowych Studiaoh Zawodowych InZynierskich oraz na Studiach

Podyplomowych: Telewizji QTV), Homputerowej Techniki Pomiarowej

(KTP) oraz Elektroniki Jqdrowej i Medyoznej (EJiM).

Instytut Radioeloktroniki uczestniczy takZe w procasie dydaktycz-

nym ma Studiach Doktoranckich. '

Podstawowa'dzialalnoéé dydaktyozna Institutu, to prowadzenie zajeé

na Studiach Dziennych Magisterskich. I
W procesie ksztalcenia studenci uozeétniczq w zajeoiach obowiqzko-

wych oraz obieralnych. Przedmioty obieralne oferofiane sq studentom

na same; 7,8,9. Poozynajqc 0d 7 semestru kazdy student ma indywigu-

alnego opiekuna naukowego, zréznicowane pracownie problemowe (I

1 II) oraz pracownie dyplomowq. W ten sposéb w ramach aylwetki

absolwenta Instytutu Radioelektroniki reglizowanych Jest kilka

kierunkéw dyplomowania: V

Profil dyplomowania Kierunek dyplomowanie

Radioelektronika u Elektroakustyka (akustyka wngtrz, tech~

’ nika ultradéwiekowa, zapis magnetyczny
sygngléw)

- Urzadzenia radioteohniozne (technika nada
woza i odbiorozal firédla w.cz.,mbrniotwo
radioteohniozne, projektowanie komputero-
we) ‘

~ Telewizda (urzqdzenia studyjne, urzqdze-
nia odbiorcze, telewizja przemyslowa,
miernictwo telewizyjne)

— Radiokomunikacja (wzorce czestotliwoéci,
dystrybucja ozgstotliwoéci 1 czasu wzor-
cowego, precyzae pomiary ozgstotliwo-
éci i ozasu, przetwarzania i transmisja
sygnaléw)

- Technika mikrofalowa (uklady mikrofalowe,
miernictwo mikrofalowe, komputerowe pro-
jektowanie ukladéw mikrofalowych)

- Miernictwo radioalaktronizzna (miernictwo
w.cz., miernictwo piezoelektroniozne)



— nonzputarowa teohnika pomiarm—ea (k'
puturowe systemy poxzaiarowe oparixs 11:;
toehnice analogowoj i cyfx'owoj, aim»
ratura pomiarowa wspomaganu mikrn—
procesorem, projcktowagie kompu‘toro-o
we). ‘

&-ICL;‘(;H.‘I}C\'3 \J lrowz - Elektronika jazdrowa
:‘mlycyznu - Elektronika modyczna

(eleki niczne Iuetody odhioru sy :—
naléw x113 potrzeb techniki jqdrowej
i tnedycznoj, skomputeryzowano syste-
my pomiaroue dla potrzeb teehniki
jadrowej i medycznej ) .

Do unikalnyoh kierunlcéw dyplomowania naleZq:

- Tee-111113“) ultradéwivgkowa, ‘
n Radioteolmika nadawcza,

~ ’L‘e‘alfiwizja cy‘frowa ,

- I-i.i.ernictwo mikrofalowe,

~- Hiernictwo wielkiej ezgstotliwoéci,

v. iclektronilca jqdrowa,

~ tilektronika medyczna.

1113.3, hielkoéé obciaZenia dydaktycznego

(iiéwne obeiqfienia'dydaktyczne Instytutu to prowadzenie przed-

miotéw specjalistycznych obowiqzkowyoh i obieraluych na studiach

dzieflnyeh magisterskich. W zwiqzku z prowadzona przez ‘l'nsty’cut

smzc‘iulnoéoiq Aparatura Elektroniczna w roku akademickim' 1984/85
uruohomione byly nastfiepuj‘qce przedmioty obier‘alne:

w smzmstrze zimowym 1984/85»
(Jyl‘x‘owé ]_3ox;li:.1‘y napigcia,

luikroi‘aiowc przyr‘zqdy pélprzewodnikowe,

La>tosowanie maszyn cyfrowych do badaxi i projelctowania obwodéw

milu‘ofalowycll,
i-iieruiot‘wo elektroakustyczne,

'(‘m:lmikn odbioru telewizyjnego,

:gLudaa tcclmika telexvizyjrxa,
Cyt‘rowu motody liodowania i transmisji syg‘haléw,

briLiUl‘niki sygnaléw satelitarnych,
,, ,iu («31.2 or.“ >3 to tliwo-fici,
igynu. czgrstoLliAiuéci,

\i‘x‘um: ”pomjzxr)’ czgmtutliwoéci i czasu,

.HL-A'r'oprumnyux‘y i ich zustosowanie,



my.av;:1‘:af:'La lio!:‘.)1ut01‘0h’fl ,

imii-zu odhim'u tolewizyjuego ~ laboratorium.

1, :‘;(\171Qs tL‘EJA 101315.11! 198u/85

331-: tum-y i urzqdyzenio oloktroakustyczne ,

23111315 mat-3m: tyczny sygnaléw ,

1' L‘(’t0)’2—'.3’Ji\0 pominry czqgs totliwoéoi ,

'..}'1n‘z:mo zagadnienia miernictwa mikrofalowogo ,

Ud'u ,1' o L‘xxiki radiofoniczne ,

Tc lewizj a w s ieciach zamkni g bych ,

Teloivi'zyjne systemy cyfrowe,

1'rojektoxmnie ukladéw cyfrowych ,

undiodyfuzja satelitarna ,

Apara tura biomedyczna ,

Alcc olera tory czqs tek naladowanych ,

Liybrane zaga (ini enia elektrodynamiki ,

Laboratoi‘ium zas tosowau mikroprocesoréw w pomiara ch,

Inf‘ormu Lylca w medycy‘nie.

.r lnatytucie byly prowadzone pracownie problemowe ale

— (Hm, ($1122, F111 » — W 38111. Zimowym 1984/85
- 111R, ll‘lJR, GUN, (31112 - w sem. letnim 19811/85 .1
praoom‘lic dyplomowa (11:3 3 grup:

— mu, GIJR - w sem. zimowym 198’+/85

- FIR — w sem. létnim 19814/85

o ‘nz seminariwn dyplomowe (11:1 5 grup:

— inn, ,islli - w sem. ziwowym 19814/85

.. 191:1, mm, :31l — w 'som. letau 19814/85

SJ tunic: ukox'zczylo w sem.zi1.xowym
1989/85

nu studiuch déiennych magisterskioh 29

nu studiqch wieczorowych in'Zyniorsk:i.ch I

7 grup:

‘V S OH! . lo tnim
198h/S5

1

LIQC'JJIC oboiqZGnie Instytutu pram; (lydaktyczn wynioslor

9

5

sew. zimé'suy Sit/85 scuz.1ct11i 814/85
2» :31.m l 777
\L-zri uzrmia i scxvxinaria 390
luhoru toria i prujekty 14852
kummysutoria 82,5

1h21

1 12:8
h6h1

Razem: ‘ 7101,5
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2x3.:1-§-'x.‘ll‘l.11:‘. HM: t"; L‘snumin~i x-i-‘ st;-—3uki.ycz:x:r‘ 2-:

Lycynnj i hoclmjxrz-H‘J .1.-r.m,Limujmwxi 1“‘<““~‘-""

tuna c': Juku 11;» l gm .

£013; pm

39:13” ”1”“? {‘umvxm i1u:~‘L§-’tx.xtx.w skl'rxdm sig- '2. 1:1.‘2431‘z51<m\-: konl.1‘ollno-

'izx‘xruyuh, 4.!1‘”.L‘21§.111‘Y sgpnc:‘juj.ji.:;tycmmlj i 51213-19t kununutoroKuflO.

“Milt! (Ni-531552409} yrzyrzqdéw 11cm}: pound H) lat}Jr's; L jlj'Ti:‘:._

s-uLau'h: (ZCE‘JU'lifi‘éHym. Hurdvm 1,10l .Lwlu ‘jo‘at ounnwwuy bx'uk

1-mi::£.;;~.~:gwu;§ apajmiury lugclawczoj talcum J‘nk urmlizatory widmn *1. synta—

acatmr'y‘ cz'vstotliwm’mj, Dru]: réwru‘fiz pra‘yiz‘qdéw wyposaZonych w standa:I.

'{owy interfejsz, tx!;)0'i‘.1,iAVi€lJ:}CY zestawianie systmuéw pomiarowych

LoniroLm-mnych pluxzz, 103mm: her. Sorwis i'lcgalizélaja apin‘ntut‘y

napotylunig I'm hazy“; ti‘udnoéoi;

U;lowncztnzéniuuje hazy uzaleinioue byio 0d mozliwoéei zakupu sprzgin

“071:lH‘jqcfifijo nu yamiomuizacg‘g stanowisk pomiarowyoh. l’rzyohéc}.

:‘irmiig..’w i; '5'naty‘tutu pochodzi z 7.0ku‘péw dotowanych contralnie,

0mm x nimfllpxgL115u33¢ przekazéw sprzcgtu przez Jednostki gospmlnr‘ki

11u£‘\)11()l'.‘f j, Hiyksxoéé érodkéw przakazany'eh Instytutowi to spragt

nakupicmy x}: vmgzmh prae umownych roalizowanych dla tych jeancstek‘
. ;, .1- ‘X‘tosc 5,. amid-.1 trwalych w okresie sprawozdéwczym lmztaihowalo

s ‘n 11:.1:;(;v(\1:vu‘j;;co :
__.....-..._.__._.—_..._......._um-.....¢_..—___....——_..—_.-~_..._—._.._...._.._—__..-._-L.--—~_.._

stm: m: anion 31.12-1984 r. 215-333-101
~~ww~“.0.....__...._..._...-a-——.~......__.._.......__.._...._..~...-m...—..—.-_..____~...._A...;.u.._..__....

tu‘ny w i955 y; finansowane cantralnie 10,839,992

[\purutura yrzukzxzmm Instytutowi 331+.142
nLuodyJatnio w £985 1‘-

“Nu~~c~~u~M”mWR'—~~‘u—w-—--n—w‘~—-—~_~-—_I—vul-—n——————-——~~n~l‘—-n—--——fia—_~~

Sign 11:) dzim; 31.12.1985 r. 226.156.861
...._._-.._.._..._..__..¢...............,.n._-............__..

};L1.:<) lic‘znyoh trudnoéci aparaturowych w r.ak.198’+/1}5 w Instytueie
ux-ucz'mbuziono baccu‘og nowyoh zestuwé‘w twiczm'x laboratoryjuyoh i dolionrj—
no modern imaeji do tycllczusowych zes tawéw .

,v,‘;,v}l,n'i,(3 dalwho idrgcg modernizaCJg wrxoprowafl140m),w Zulflud'fii‘e

J {,LJ'mmJ j. Iriodycznoj.

\sdrmizmzo do px-Qoersu dydnlityczneao "Unih'omm11m laborao-

LorLum LEYIJQLIV)’ opul‘tt‘: Ila 53's tenth} (j;;.:m0".
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fi roku sprnwuzdnwozym "Uuiwersnluo laboratorium" wykorzystano pray

prounducniu: h éuiczen a lab. Nuklooniki, 2 fiwiczen z laboratorium

Dutektordw Prumioniowafi Jqdrpwych, 3 éwiczofi 2 lab. Ukiadéw i Syste—

xm'n; xilcigimouiki Jqurowej i Medycznoj, 2 éwiczofl lab. Hiernictwa

Nukloonicznvgo, I dwiozoniu z lab. Techniki Stosowania Izotopéw

oruz 3 écucfl lab; Komputerowe Systemy Pomiarowe dla Studium

l'mlyplmnomo .

Oprucuwuuo nowo éwiczonia laboratoryjne:

’J‘uclmilzu Stusowania Izotopéw ’

, Algorytmy rekonstrukcji w tompgrafii komputerowej

— Cuntrnln dozymotryczna w oohronie okoloreaktorowej éwiczenia pro-n
wudzone w Zak-
ludzie Dozyme—
trii IEA ,
Swierk

— liontrola skaZox} wewngtrznych

— Zapznanie sig 2: wykonaniem irédal wzoroowych éwiczenia pro—
. , wadzone 14 011311

- l‘omlary wrudel wzorcowych IEA Swivrk

— u‘yimnanie radiograméw izotopowych , éwiczenia prom:
_. dzone w Zakla—

‘ 'dzie Dadax'l Nie—'
- ‘u’ykonanie radiograméw rte . niszczqcych

_. V _. , Inst.h‘lektrote-— ULCJld JakofiCJ. pJJl i odlewow chnilci “n12)“

- UCUIlu Julwéei radiograméw

lesie.

Nulclcunika

- l‘odstawoxcy sprzgt i ponxiary oblu‘ony radiologieznej

— l’omiar dfi/dx (Ila cagstek wysqkoenergetyoznyoh

stelny l‘omiarowo

- lingistrala QUUS I

- Magistralu QDUS I]. ~

Biofizyka i Fizylca Mcdyczna

éuiunoniu yrowadzone w Contrum Podyfilomowego Ksztalcenio Lekarzy

_Dudowa mikroskopéw optycznych i ich zdstosowania w badaniach
biologicznych

— Zustosouuniu mikrokomputeréw w biqfizyco

.. oznuczuniu on—toéci krwi qZqoeJ zwirzgoia motodq rozcieficzau
niu znaczuiku izotopowogo

- Undunio lokomooJi grunulooytéw
- lyw uuuruii promicniowunia gamma znncznika izbtopowogo na

dobér purumctréw lioznika acyntylaoyjnego
— unwezuniu sluudu mori‘ulogicznogo krwii

UJLJudj 1 Sygtumy Eluktroniki Judrowuli i Modyoznol
— Systomy Limlngu
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Romyuterowo Systomy Pomiurowe

dln Studium Podyplomowego

~ Organifiaeja systomu operacyjnego RT11, operacje na zbiorach,

odytor, nmkroassembler V

— Urganixacja systomu operacyjnego RXS11, operaoje na zbioraoh,

mlytor, DASHC

— YUMTRAN — Obsluga urzqdzefl zewngtrznyéh, zbiory.

lu ruin: 19255 amodyfikowano réwnio'z éwiczenia wohodzqoe w skied

Laboratorium Systeméw Pomiarowych.

w Lnboratorium Komputerowed Toohniki Pomiarowej uzupeluiono

oprogramowanie komputoréw przeznaczonyoh do éwiczefi.

H Laboratorium Podstaw Techniki Mikrofalowej prowadzono

sukcesywnq modernizacjg, wlqozono komputery osobiste do wyposazenia

i lzrogrmzm éwiozexi. ‘

H Laboratorium Telewizji opracowano nowe stan0wisko laboratoryd-

me do pomiaru odbiornika telawizydnego, na bazie ktérago zostanq

opracowane pigé éwiczefi laboratoryjnych.

III.Q. Zaqpatrzcnie w pomoce dydaktyozne

Zaopatrzenie studentéw w pomoce dydaktyczne w zakresie podsta~

wowyCh przedmiotéw: prowadzonych przez Instytut naleZy uznaé Jake

zaduwnlajqce. Do wigksgoéoi przedmiotéw istniejq podrgczniki, akrypt)
qfi preskrypty. Na wykladach wykorzystywane sq érodki audiowizual-

no. Opracowano wiele nowych instrukcji do éwiczefi laboratorydnych.
Instytut stars 319 o ZaPBWnienie stalego dostgpu studehtéw do

kouputorég co jednak nie Jest latwe ze wzglgdu na bardzo ograniczo-
nq iloéé sprzgtu.

d roku'1985 opracowano nastgpujqce skrypty i podrgczniki:

M.Szabutin, P.3rzeski: Opis assamblera mikroprocesoréw 8080
n.5charf: Particle Accelerators and Their Uses ~ wydawca: Harwood

Academic Publighers NY 1986
11., Rue in: Pods tawy telewizj 1

111.5. fiykorzystunio inuych oérodkéw naukowych i przemyslowych

do yrowadzonto uujné dyduktycznych

Instytut zutrudnil w procosie dydaktycznym spocjalistéw z
innych oérodkéw nuukowych i przemyslowych. Spocjaliéci ci zatrudnie-
mi byli w charaktorzo wykladowcéw, qi opiokunéw prao dyplomowych,
wykonywanych Mpod kiorunkium w zakladzio pracy. Na kontrakciu

(1/2 ututu) by; zutruduiouy prof¢dr hab. J.Klamka (1TB CEMI).



713-

Spoojalistom zawfietrznym zleoono w szczegélnoéci wyklady zwiqzane

z technologiq i konstukojq aparatury elektronicznej oraz z medycy—

n4. Doo.J.KiJak (ITR) prowadzii wyklady i projekt z przédmiotu'
"RealizaoJa sprzgtu elektroniczfiego“. W zadgoiach z przedmiotu

"Laboratorium Elementéw Nauk Biomadycznych" wzigli udzial praoow-

nicy Zakladu Diofizyki i Biomatomatyki Centrum Hedycznego Ksztal-

conia Podyplomowego: dr Jadwiga Jakubas~Przewlodzka, dr Merck

Skierski, dr Merck Duszyk, dr Krzysztof Dolowy.

W roku I985 korzystano z.pozapolitechnicznych oérodkéw

naukowych dla prowadzenia zajgé w ramach-lahoratoriéw: Mierniotwa
Nuklooniczuego, Techniki Stosowania Izotopéw, Diofizyki i Fizyki

Medycznej oraz Studium Podyplomowego.

Byly to nastepujqce oérodkiz

- Instytut Energii Atomowed — Swierk, Zaklad Dozymétrii 1 ORIPI

'~ Instytut Elektroteehniki — Miedzylasie, Zaklad Badafi Nieniszczq-
cych -

Centrum Podyplomowego Ksztalcenia Lakarzy, Zaklad Bififiizyki
i Biomutematyki ~3 I'

- Insiytut Onko;ogii
_ wojskowa Akademia Medyczna, Szpital ul. Szaseréw, Praoownia

Tomogfafii Komputarowej

— Contrulne Laboratorium Ochrony Radiologieznej

— Polski nomitet Normalizacji Miar i Jakoéoi ‘ ,
m ramach Laboratorium Telewizji trzy éwiezenia byly prowadzone

na toronie innych oérodkéw:
— Uarszuwskiego Oérodka Telewizydnego

— Tclowizyjnego Centrum Nadawozego oraz Wezlowej Stacji Lin'i
Radiowych. ,

Studenoi speoJaliqqcy Sig w dziadzinie elektroakustyki
korzystajq z wykladéw w Akademii Muzyoznej w Warazawie. Do prowadze—'
nia zajgé wykorzystano takZe inns oérodkiz > H
—.Instytu£ Techniki Budowlanej
- Komitot d/s Radia i,Telewizji
- Zoklady 1m. Harcina Kasprzaka.

V roku ukademickim 1984/85 obowiqzkiem odbycia praktyk
zawodowych II objgtyoh bylo h-ry grupy studenokie:
HIM - 21 oséb, zaliczylo - 21 oséb
UIJR - 12 056b, zaliczylo - 11 036b, 1-na osoba uzyfikala przelotenie
na rok akademicki 1985/86. \
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J2“ — 31 05613, zaliczylo - 29 oséh, 1 osoba uzyskdla przeloZenie

11;: r01; nkademiolii 1985/86, 1 nimunliczyla V

JIM“ — 27 oséLx, zaliczylo 21L osuhy, 2 osoby nie zglosi‘ly 319,
i 0501):) lliozaliczyla. ‘

5-,xcz1zzssum odbjrlo praktykg 1+ osoby ovnz 13 oséb z Instytutu

Tolckmuunikuoji z 5):q J21).

L‘rnktylzi zbiorowe odbyly sig 1-}:

1. Zuhladuch Radiowych 1m. M.Kasprzaka

2. Zukhnlach UNITRA—POLKOLOR w I’iasecénie

1'1':.xl:tylc;i indywidualne odbylo 8 oséb m.in. w:
— Ulu‘g‘gowy Urzqd Radiokomunikacji, Warszawa

- ZUT "UNI’1‘iLA—UNII~UL" — Olsztyn,

- Zaklady Hytwércze Magnetofonfiv - Lubartéw

— UBNTRUPLOL - SONY -— Miohaiowice

- Instytut Radioelektroniki PW.

Obowiqzkiem odbycia praktyki dyplomowej objgtych byly

mm: (513111)), studenckie:

All}: - I9 oséb, zaliozylo 17 0361), 1 osobauurlopowana-

51l ~ 15 oséh, zaliczylo 11 oséb, 1L osoéy niezglosily Sig.
Auunsmm odbylo praktykg dyplomowq 5 oséb. '
Ural; 'yki dyplomowe odbywaly six: indywidualnie w I‘éznych
inutytutach naulmwyoh i resortowych 111).: I

— Ccntralny Oérodek Techniki Medycznej, lfarszé‘va
- Zlnstytut ’l‘ele—lladiotechxiiczny, \farszawa
— instytut Lazcznoéci, 'rlarszawa
- Kaliludy EUVM’LR, Warszawa.
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K010 Naukowe Instytutu Radioelektroniki dziala pod kierun-

kiem mgr inz; AaLobzowskiego w dwéoh sekcjach:

n ) . Sekcja Mikroelektrnniki _

Pruca w sekcji oparta jest na mikrokomputerach osobistych

ZX StAUTRUM firmy Sinclair i dotyczy tak oprogramawania X

(softwaro'u), jak i osprzetu (hardware'u) do tyoh mikrokgmpute—

réw. Oprogrumowanie powstaje w jgzykach BASIC, PASCAL i ASSEMDLEM

380. Sckcja mikroelektroniki prowadzi tez dzialalnoéé dydaktycz—

1% z myélq o entuzjastach mikrokomputeréw. Dzigki fispélpracy

nawiqzanej z Harszawskim Centrum Studenokiego Ruchu Naukowego

miuly mieco w latach 1984 i 1985 Juz dwa obozy naukowe,

poéwigoone mikrokomputerom. Na obozach tych prowadzona byla

nauka programowania w nykach‘BASIC i ASSEMBLER pod kierunkiem

dr inz. Andrzeja Hieckowskiego.

Praca czlonkéw sekcdi na obozach udokumentowana jest w postaoi

kolejnych opracowafl poobozowych. Warto nadmienié, it powstajqce

programy wykorzystywane sq nie tylko przez czlonkéw Sekcji do

pomocy w nauce, lecz czgsto LukZe pisane;5q z myélq o szerszym

gronie utytkownikéw. Jako przyklad moZna przytoczyé'programy

pelniqce funkcje pomocy naukowych w toku zajeé zwiqzanyoh z

Luboratorium Techniki Mikrofalowej w Instytucie Radioelektroniki.

Efektem rozwijanej przez czlonkéw sekcji wspélpracy z Akademickim

Diurem Kultury i Sztuki ABKiS'ALMA—ART jest obsluga programowa

odbywajqcego Sig w marcu-1985 I Kongreau Zrzeszenia Studentéw

Polskioh oraz Festiwalu Artystycznego MlodzieZy Akademickiej
FAMA'85. Czlonkowie Sekoji Mikroelektroniki przyozynili Sig
réwniez do powstnnia pierwszego na Wydziale Elektroniki Klubu

Entuzjastéw Mikrokomputeréw, nazwanego "MIKROLITRON" 1 dzia1a~

jqcego jako sekcja Klubu Studentéw Wydzialu Elektroniki

"AMPLITRON", Pracujqc pod auspicjami tego Klubu ozlonkowie
Kola Naukowego réwniez wykonywali praoe z dziedziny mikroelektro-
niki i qtrzymali wiele cennych propozycji wapélpraoy.

‘b).-Sekoja Krétkofalowa -

Uzlonkowio eekcji HF prowadzq prace nag nowymi systemami
untenowymi, (qqc do uzyskénia lepszyoh zyskéw w szczegélnie
interesujqcych kierunkach lacznoéoi). Uczestnicza aktywnie w
réznogo rodzaju zawodach krétkofalarskich (gléwnia migdzynaredo~
wych). W roku I985 przeprowadzili okolo 20.000 lqcznoéci.
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511.7. Dzialnknoéé wxchowawcza

w dziululnoéci wychowawczed akoncentrowano 519 he indywiduala

nym oddzialywaniu na studentéw przez opiekunéw grup stadenckioh,

iudywldunlnych opiekunéw naukowych oraz poprzei K010 Naukowo.

N szczogélnoécix

— propngowano rozwéj bezpoérednioh kontaktéw pomigdzy praoownikami

i studoutami, .

- kontyuuowano stanania hby studanoi stewali 519 ozlonkami zespoléw

‘nuukowo~budawczych w Inatytuoie,

— doskonalono prace opiekunéw grup studencklch,

— rozwijanc dziolalnoéé sakodi Radioelektroniki Kola Naukowego

Nydzialu Elektroniki. '
Szczegélnia waZna byla rola opiekunéw indywidualnych, ktérzy

zgodnie z przntym na wydziale systemem kierq pracq studentéw

somestréw 7 do 10,Ma oni bezpoéredni wplyw na ksztaltowanie

odpowiedniego stosunku atudentéw do pracy. Wynikiem dobrod praoy

oplekunéw jest wysoki poziom prac dyplomowyoh. Niestety zewnetrzne

uwarunkowania ekonomiczne powodudg, Ze syfiuaoja materialna wielu

studentéw ulega wyraénemu pogorszeniu z chwilq ukoficzenia studiéw.
Nie sklunia to studentéw to terminowego wykonywania prao dyplomo-

wych.

Funkcj9>opiekuna aemestru pelnili dr 1nz. Stanislaw Rosloniec

1 dr int. Lechoslaw Padeo. .
Funko opiokunu grupy pelnilo 16 nauczycieli akademiokioh.
Upiokunum Kola Nuukowego w Instytuuie byl mgr inz. Andrzej
Lobzowski. -
SZUreg pracownikéw nnukowych pelnilo funkodo wychowawczo p azerazyv
zusiggu:

' 1. profulr hub. Jen Ebert - Dziekan Wydzialu Elektroniki V
2. dr iniJézef Modelski - Przewodniczqcy Komisji Rektorakiéj '

- d/s Miedzynamdowaj Wymiany Studentdw
3. dr inz. Jucok MirkOWSkL — pelnomoonik Dziekuua d/s Pomooy

StypundiulneJ ,
h. dr inz. WoJciuch Szaruniec - polnomoénik Dziokuna d/s Zdrowia

Studentéw,

5. mar Luz. Hiouluw Winiocki - polnomoonik Dziokuna d/s Kultury

i Sportu, , ’

0. dr ink. HoJcioch Uwaruk — czlonok Wydziulowoj Komisji Progrnmowoj

7. mgr inz. Juliusz Hodzolowaki - Vgco Prezes Akadomlckiogo Kola
Ho Lorowuuo .
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Iv. DZIALALNOSC NAUKOWO—BADAWCZA

IV.I. Specializacja Naukowa

A.SEccjalizncJa naukowa Instztutu

Instytut Radioeloktroniki specJalizuje 819 w badaniéch pod-

stuwowych i stosowanyoh zwiqzanych gléwnie z nastgpujqoymi przo—

nikajqcymi 819, dyscyplinami naukowymi:

- radiotechnikq

- eluktronikq Jqdrowq i medycznq

— alcktroakustykq

- motrologiq

Obszar zaintorosowafi Instytutu w dziedzinie badafi podstawo-

wych ohejmujo m.in.:

tearip pola ulektromagnetycznego i akustyoznego oraz gonoramder

. i propagacjg fal olektromagnetycznych i akustycznych,

- toorig sygnaléw (elektryczpych, fonioznych,wizyjhych, itp.),

- toorig przetwnrzania, kodowania L transmisji sygnaléw,

— zJawiska fizyczuo wyatgpuqe w elomontach i ukladaoh radio—

tochnicznych, akustycznych, techniki Jqdrowed i medycznej,

— detokcjg i spektrometrie promieniowafi, j v ‘

- modclowanio matematyczne olementéw 1 ukladéu,

— metody analizy i syntezy ukladéw,

- teorig metod i systeméu pomiarowych,

— metody auulizy, pomiaru 1 subiektywnej ooeny znieksztaloefi

déwigku'i obrazu. . ' ’

Badanin stosowane ukierunkowane sq gléwnie na rozwiqzywanie

zugadniufi zwiqzanych z projektowéniem i budowq szeroko rozumianeJ

afiaratury radioelektronicznej, a wieo radioelektroniczneJ apara?

tury profesJonalneJ, radioelektronicznego sprzgtu powszechnegfi

uzytku, eloktronlcznoj aparafiury’jqdroweJ i medyoineJ oraz apara—
tury pomiarowej.

H wyniku tych badafl Inatytut opracowudo models prototypowe i
utytkowo (a w nioktérych przypadkach krétkie serie) aparatury.
NaqadJszymi rodzaJami tuJ aparatury sq: systemy pomiarowo wy—

korzystujqco toohnlkg jadrowq dlu potrzeb budafi naukowych, prze-

myslu 1 medycyny; aparétura i systemy pdmlarowo-kontrolno dla po-
euh produkcji olomontéw 1 podzuspoléw radioeluktronioznyoh;
urzqdzuuia radiotechnlczne duZuj*mocy; uparatura zwiqzann z magnu-
Lyuznym znpisom sygualéw; upnraturn tclowizaa; wzorcowe czgsto-

Lliwoécl i nparatura din sluzby cznsu i_ozpstotliwoéci.
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3- EPESQ‘EFEESQB329215919JEEE‘EQLLEEEBEQE‘.’
Dzialalnoéé naukowo—badawcza ZAKLADU ELEKTRONIKI JQDROVEJ

I HEUYCZNEJ obejmuje gléwnioz

— przutwnrzaniu, analizg i rozpoznawanie sygnaléw orak obrazéw

w zastosowaniu do diagnostyki w technice Jqdrowej i medycynie

(scyntygrafia, tomografia, neurofizjologia i kardiologia),

- prace rozwojowe w dziedzinte komputerowych systeméw pomiarowo-

kontrolnych dla potrzeb techniki Jgdrowej (kontrola proceséw

technologicznych z wykorzystaniemvznacznikéfi izotopowych) oraz

techuiki medycznej (w dziedzinie neurofizjologii i kardiologii),

- detakcj§ i spoktrometrig promieniowafi Jqdrowych, a w szczegélno-

éci zagadnionia-zwiqzane z optymalizac parametréw detektoréw,

Opracowunie i budowg specjalnych typéw detcktoréw oraz spektro-

metréw (analizator widm energetycznych, spektrometry efektu

Massbauora 1 elektronéw Angera). -

Dzialalnoéé naukowo-badawcza ZAKLADU ELEKTROAKUSTYKI

obejmujg gléwnie: _,

~ badania zjawisk wystgpujqcych przy rozohodzeniu 51¢ déwigku

w powietrzgych obszarach ograniczonych’(metodq geometrycznq

z wykorzystaniem EMC),

— zJawiska zwiqzane z propagac fal akustycznych (powierzchniowych

i objgtoéciowych (w oérodkaoh stalych) przede wszystkim pieéoQ
elektrycznych) oraz zastosowania tych zjawisk w innych diiedzi—
nach uauki i techniki, "

- badania zjawisk iachodzficych w procesie rejostracji‘magnetycznej
sygnaléw oraz teorig, metody i urzqdzenia do wzorcowych 1 pro—
dukcyjnych pomiaréw urzqdzefi rejestracji magnetycznej.

Prace naukowo—badawcze prowadzope w ZAKLADZIE RADIOKOMUNIKACJI
dotyczq gléwniei

- tenrii modulacji i detekcji wraz z zastosowaniami
- stabilizac 1 syntezy czgstotliwoéci (w tym kwarcowych 1 atomo—

wych wzoncéw czgstotliwoéci)
— muted i urzqdzefi do dokladnych pomiaréw czgstotliwoéci (w tym

dd pomiaréw dlugotorminowej stabilizacji generatoréfi),
- mctod poréwnafl skal czasu oraz dystrybucji czasu i cg§stotliwo~

Sci wzorcowych,

~ systoméw radiokomuuikac_yfinyoh_

Dzialalnoéé naukowo—badawcza ZAKLADU TECHNIKI MIKROFALOWEJ
obujmuje przudu wszystkim zagaduienia z teorii pola oloktromagnety=

ccuugo i toohniki mikrofalowej, u szczouélnio: ‘
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- metody i optymalizacjg proJektowania ukladéw mikrofalowych

(pasywuych-i z elementami pélprzewodnikowymi),

- toorip, mctody badania i systemy‘go pomiaréw mikrofalowych

przyrzqdéw pélprzowodnikowych-(przede wszystkim dioh PIN

i tranzystoréw mikrofalowych). _

Dzialalnoéé naukowo-budawcza ZAKLADU URZQDZEN RADIOTECHNICZ-

3:95 obejmuje gléwnie:

— radiotechuikg naukowq i odbioryzq (w szczegélnoéci badania pod—

stawowe nad sprawnoéciq firéael mocyflwielkiej czgstotliwoéci

i wlasnoéciami elementéw biernych qraz zastosowania profesjonal-

no i specjalne radiotechniki),

— m;ern1étwo radiotechniczne (w szczegélnoééi(cyfrowe i analogous
miernictwo urzqdzefi i elementéw w.cz.)

- autématyzacdg pomiaréw cyfrowych z wykorzystywaniem érodkéw

komupterowych. I | ‘
Prace naukowo-badawcze prowadzone w ZAKLADZIE,TELEWIZJI

dotyczq gléwnie: 1

- oceny znieksztalcefi obrazu w torze thlewizyjnym

- motod i urzqdzefl do przésylania sygnaxéw tbluwizyjnych

— techniki odhioru telewizydnego I

- systaméw tolewii cyfrowej

— wybranych dzialéw mierniotwa telewizyjnego

— optymalizacji meted i budowy urzqdzefi do pomiaru bardzo

krétkich odstepéw czasu w zastosowaniu do geodezji gatelitarnej.

‘ Dzialnlnoéé naukowo—badawczn ZESPOLU MIERNICTWA RADIOELE—
KTHONICZNEGO koncentruje tie wdkél probleméu miernictwa wielkiej

czcstotliwoéci obejmujgc gléwnie zagadnieuia zwiqzane z ukladami
zastgpczymi i teoriq pomiaréw elementéw rezénansowyoh, metodami

pomiaru wlaécivoéci rezonetoréfi piezoelektrycznyéh, systemami do

produkcydnyeh pomiaréw rezonatoréw kwarcowych oraz miernictwem

odbiornikéw radiowych. .

c. ZAKLAD opaAcowAN I h’DROZEN APARA'I‘URY RADIOELEKTRONICZNEJ "2mm"

'Zaklud dziala no prawach wydzialu doéwiadczalnego. daniém
Jego jest wykonywanie modeli i prototypéw oraz krétkich seril
upuratury radioelcktronicznej na podstawie wynikéw uzyskanych w

pracach naukowo-badawczych Instytutu Radioelektroniki lub|na pod—

stuwio dokumcntacji innych jednostok w miarg luzéw produkcyjnyoh.
Odbiorcami aparatury sq wszc uczelnie, instytuty badowczc i re—
uortowu oraz Jodnostki gespodarki uspolucznionaj.‘néé wyproduko-
wuncJ aparatury Just sprzuduwana zd poérudnictwam contrali handlowo‘

ILAIEIUJQZ .
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IV.2. Najwainiejsze osiagniecia naukowe i techhiczne zgloszone

do Nagréd Ministra lub Rektora

1. Analizy i projektowania ukladéw 1 systeméw mikrofalowych.
Autorzy: T.Morawski,J.Zborowska, J.Modelski, W.Gwafék,

P.Miazga, M.Sypn1ewsk1.
Opracowano szereg nowych, oryginalnych metod analizy 1 pro-

jektowania cyfrowych modulatoréw i przesuwnikéw fazy z diodami
PIN oraz analogowych modulatoréw i przesuwnikdw fazy z diodami
waraktorowymi, ferrytami lub tranzystorami FET. Modulatory i
przesuwniki fazy znajdujg zastosowanie w radioliniach, teleko-
munikacji kosmicznej, antenach sterowanych oraz w mikrofalowych
systemach pomiarowych. Osiqgniqte wyniki w tym zakresie takie
jak binarne przesuwniki fazy o dekadowym pasmie pracy, analogo-

we przesuwniki pracujace w pésmach 20-50 GHz naleiq do wiodqcych
w éwiecie. Wykonanie modulatorow 1 przesuwnikéw fazy na pasma
czestotliwoéci powytej 20 GHz wymagalo opanowania noweJ tech~
nologii, tzw. INWATE [Integrated Wavequided Technique - Technika
Falowodéw Scalonych/. Ponadto opraoowano nowq koncepc modu-

latora czterostanowego z komplementarnymi ukkadami odbijajqcymi
do zéstosowafi w radiolinii, modulator ten sklada sie z dwukrot-
nie mniejszej libzby died 1 sprzegaczy n12 roziqzania klasyczne.

Opracowano oryginalna metode analizy ukladéw planarnych o
dowolnym ksztalcie. Metoda ta pozwala na dokladne obliczenie

' parametréw obwodéw,kt6rych dotychczas analizowaé Sig hie dale
lub mo:na,bylo uzyskaé'jedynie male dokladne rezultéty. Zastoso-_
wanie tej metody ma szczegélne znaczenie w przypadku bardzo
wielkich czqstotliwoéci, gdzie dlugoéci linii skracajq Sig i
traktowanie odcinkéw linii jako linii_dlugich mote byé przy-
czynq znacznych bledéw. Ponadto metoda ta umoiliwia wprowadze-
nie do ukladéw mikropaskowych elementéw o nieprostokatnych
ksztaltach, dotychczas bardzo trudnych do obliczenia. ' ‘:

Opracowano nowq koncepcje trzywrotowego systemu pomiarowego,
w kférym zmniejsza Sig A-krotnie liczba wymaganych miernikéw
mooy a ponadto wplyw zmiany czuloéci tych miernikéw na wynik
pomiaru jest zmniejszony do minimum..2mniejszenie liczby wrét
pomiarowych 1 miernikéw mocy w stosunku do klésyczhego szeécio-
wrotowego systemu pomiarowego osiqgniotego dzieki pomyslowemu

wykorzystaniu szerokopasmowych przelqcznikéw amplitudy i fazy.

Trzywrotowy system pomiarcwy zapewnia pomiar zaréwno amplitudy

jak i fazy wspélczynnika odbicia. ,
Opracowano nowe metody analizy projektowania, optymalizacji

i pomiaréw obwodéw mikrofalowych wykorzystujgce nowoczesne
programy komputerowe rozwiqzujqce zagadnienia minimaksowe oraz
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wykorzystuce teorie niezmiennikéw.
Wyniki wykorzystano w budowie modulatora fazy do radiolinii

dla PZT Telkom. Sq one he biezaco wykorzystywane w dydaktyce

/1aboratorium specjalistyczne, pracownie problemowe‘craz wykla-.
dy obieralne/ _ ,

Wyniki te opublikowano w 2 powstalych w 1985 r, monografiach

oraz w 36 artykulach i komunikatach /powsta1ych w ciqgu estat—
nich 2 lat/ z czego 20 publikacji przypada na 1985r., 19 publi-

kacji jest zagranicznych, drukowanych w materialach czolowych
w éwiecie konferencji jak np. Inst. Microwave IEEE~MTT Symp.
on Electromagnetic Field Theory, Intern. Symp. on Microwave

Technology in Industrial Develbmpment /Brazylia/, Asia Pacific

Microwéve Conf. /Indie/ oras pismach angielskich Electronics
Letters, Int.Journ-of Electronics 1 W wiodacym w £93 dziedzinie
pismie amarykafiskim IEEE Trans. on Microwave Theory and Technique.
Badania nad automatyzac pomiaréw fizyko-chemicznych, przepro-
wadzone w latach 1980-1985. , '
Autorzy: K.Adamowicz, R.Leoniak e, A.Miekina,‘R.Morawsk1,

A.Podg6rsk1, w;w1niecki. \ '
w foku 1989 na zlecenie koordynatora problemu wezlowego

¢6.1¢ zespél, majqcy juz wéwczas znaczne doéwiadczenie badawcze
w dziedzinie systeméw pomiarowych, podjqk badania nad automaF
tyzacja pomiarow fizyko-chemicznych. w latach 1981-85 zespél
kontynuowal je.zar6wno w aspekcie aplikacyjnym 35k podstawowym,
w ramach uméw z: x ‘ h '
- Instytutem Technologii Elektronowej CEM
— Instytutem Chehii Fizycznej PAN
- Wydzialem IV Nauk Technicznych PAN
- Zakladami Aparatury Naukowej UNIPAN
- Instytutem Podstawowych'Probleméw Techniki PAN,
- Instytutem Ksztalcenia Srodowiska 1

Na podkreélenie zasluguje«caloéciowoéé udecia’zagadnienia
automatyzacji pomiaréw gizyko—chemicznych w Qpracowaniach zes-
pblu: od ofyginalnych konceficji projektowych, poprzez nowatorskie
rozwiqzania w zakresie sprzetu i oprogramowania, a: po pelne
realizacje unikatowych systeméw automafyzujqcych badania struktur
MOS, pomiary kalorymetryczne, pomiary spektrofotometryczne 1
analizg widmowq sygnaléw akustycznych. Wszystkie’opracowania
zespolu spotkaly 51¢ w wysoce pozytywnq ocene zleceniodawcéw,

wszystkie stanowiq powainy wklad w rozwéj skomputeryzowanjch
pomiaréw, zaréwno ze wzglqdu na swoje znaczenie dla gospoaarki
narodowej, jak ze wzgledu na wybitne walory poznawcze, wyekspo—
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nowane gléwnie w licinych publikacjachg.czqstkowe osiqgnigcia
zespolu, sklédajace sie na przedmiot*h1hiejszego wniosku, byly
w kolejm‘rch latach pigciolatki wyréZniane nagrodami Rektor'a. >
Rozwéj 1 upowszechnienie technik mikrokomputerowych stwarza techfi
niczne przeslanki dalszego postepu w dziedzinie automatyzacji
pomiaréw fizyko-chemicznych, bgdqcych warunkiem sine qua non

wprowadzania wigkszoéci nowoczesnych technologii produkcyjnych

i technik eksperymentalnych. Stanowi to pkolicznoéé nadajc
szczegélowq wagq osiqgniqciom zespolu, ktdre ze wzglqdu na swe
znaczenie dla rekonstrfikcji ; modernizacji krajowego zaplecza

aparaturowego zaslugujg ba wysokie wyréénienie.
System do pomiaru rezonansu gléwnego 1 rezonanséw niep02qdanych
rezonatoréw kwarcowych sferujqcych w.cz.'
Autorzy: A.Fiok, S.2mudzin,.J.Cicho¢ki, S.Kr61ak,B.Ulanofisk

Zespél pod kierunkiem doc.dr hab.Adama Fiokp przeprowadzil
badania teoretyczhe i ekgperymentalne probleméw zwiqzanych z.
precyzyjnymi fiomiarami wielorezonansowych elementéw wielklej
czestotliwoéci. W zakreéebadafi‘podéfiawowych zajeto 51¢ zjawiskami
dynamicznymi w elementach rezonansowych‘b bardzo du2eJ dobrbci

/m.in.w rezonatorach.kwargowych/I*Bézfi1adnoéé obsérwowana pray
pobudzaniu tych element6fi'lzwaaszc23’sygnalami o zmiennych pa-
rémetracfi/ jeét podstawowym ograniczefiiem w szybkoéci i dokladnoé
éci pomiaréw. Szukano mbiliwoéci istotnego zmniejszenia tyéh
ograniczefi. W wyniku badafi i analiz opracowano specjalnq metode
pomiarowq /Zgloszen1e‘Pafentowe P249 570/. Haj bdrdzo dobre
wlaéciwoéci metrologiczne i wartcéé utyfikowa umoZliwily zastpsows
wanie jej w systemie do pomiarfiw przemyslowych. ' _' ' .

Przeprowadzono analizq wplywu rQZnych czynnikéw na dokladnoéé
pomiaru rezonatoréw kwarcowych przy wysokich qzestatliwoéciach
1 zhacznych wartoéciach reiystancji dynamicznych. Dzieki temu,
wspélnie 2 Instytutem Tele- 1 Radiotechnicznym, opracowano spe-
cjalhy czwérnik pomiarowy o wlaéciweéciaéh znacgg;glprzewyzsza¥
Jacych dotyChczas stosowane. ‘ z *, a. ' V P

_ Zebrano bogaty materiat z zakresu rezonanséw niepozqdanych
w rezonatorach kwarcowych. M.in. przeprowadzono badania doéé
licznego zbioru rezonatoréw z hieiqéej produkcji ZPR 0mig.w
celu znalezienia zwiqzkéw.miqdzy parametrami rezonénséw niepo-
zqdanych i rezonansu gléwnego, co 2 jednej strony pozwolikoby
na optymaliZac procesu pomiarowggo a z drugiej na lepszq eli—
minacjg rezonanséw niepoiqdanych w procesie produkcji rezona-
toréw. w tym zakresie przewiduje 51¢ kontynuowénie prac.
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Opierajqc siQ na wyfiikach w/w prac podstawowych opracowano,
wykonand i przekazano do eksploatacji w Zakladzie Podzespoléw
Radiowych OMIG w Warszawie system pomiarowy CNS-3 sluéqcy do

szybkich, automatycznych pomiaréw zasadniczych paramgtréw fezo-

nansu gléwnego i rezonanséw niepoiqdanYQh rezonatoréw kwarcowych'
w zakresie od 4 do 125 MHz. DZiQki zastosowaniu oryginalnej 1
metody pomiarowea uzyskano nieosiqgalnavdotqd'dokladnoéé pomiaru

parametréw rezonanséw niepoiqdanych pfzyjpeinej automatyzacji
procesu pomiarowago i krétkim czasie pémiafu. W odréznieniu od
rozwiqzafi zagranicznych, system ten miefif éciéle zdefiniowane
parametry rezonatoraJ Dzigki zastosowahfh'w systemie mikrokom—
putera — uzyskano motliwoéé katwego programowéhia warunkéw pomian
ru oraz optymalizacji parametréw procesu pOmiafowego serii-rezo-

natoréw na podstawie wynikéw pomiaru pierwséégo elementu z Serii.
Wyniki pomiaréw prezentowane sq ha ekrénie honitora, drukowane

oraz mogq byé przeslane do zewnetrznego kOmputera umozliwiajq-‘
.cego statystyczna analize produkcjfi;

Opracowanie i uruchomienie systemu do adiomatyzécji_i sterowag
nia zestawu spektrometrycznego “GIPS” dla ZIBJ-w Dubnej.
Autorzy: AePiqtkowski, 2.,Paw1owsk1;JQMirk‘owski, P.Brzeski,
K.GajeWBki, R.Kowalski, A.Pola¢in, 1“' ,' 7

w latach 1983-1985 zespél pracoimikéw Zak‘iadu Elektronikil

‘Jqdrowej i Medycznej opracowal, wykona1~wyspeéjélizowane bloki-
CAMAC, uruchomil, przekazal do eksploatacji system sfierowania
spektrometrem hybrydowym "GIPS" wykor2ysih3qcym Jako,podstawowy

detektor Remorg streamerowa, sprzeéonfi z'fibmofq iskro q braz

wziqz udzial w pierwSzych ekspefymentachfizfiakrésu fizyki wyso-
kich energii przepfowadzonych w LaborétoribmHWysokich Energii
Zjednoczonego Instytutu Badafi Jqdrbfiyph.vfibh§J. Spektrbmefr
hybrydowy "GIPSF z komorq streamerowqqhwa é na'prowadzenie
badafi silnych oddzialywafi czqsték elementafinych pdprzez anlizg
zderzefi jonéw o energii rzedu kilku‘GEV/nukleén 2 jqdrem ~tarczq
i powstalych w wyniku tych‘zderzefi‘produkféw ffagméntacji jqdfa—
tarczy oraz wysokoenergetycznych czqstek réléfywistycznych.
Spektrometr hybrydowy “GIFS”, pozwalajqcy'naiénalize teréw z

dokladnoéciq 10 um oraz czasem martwym'rzedu kilku ms., jest
w skali éwiatowej unikalnym urzqdzeniem Ypodobne systémy pomia—
rowe zainstalowane sq jedynie w U.S.A. i Japonii/.

Opracowany system kontrolno—pomiafowy jest przeznaczony do
rejestracji, kontroli oraz wstqpnego przétwarzania danych pomia-

rowych nastqpujqcych parametréw zestawu komory streamerowej
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spektrometru "GIPS". Zostal on zaprojektowany i zrealizowany
przy wykorzystaniu aparatury standardu CAMAC wspélpracujqcej
2 minikcmputerem HERA—60. Specyfika systemu wymagala opracowa—

nia i wykonania specjalizowanych ukladéw elektroniéznych, a
takie pewnej przerébki seryjnie produkowanych blokéw CAMAC.

System synchronicznie z cyklem pracy synchrofazotronu doko~

nuje pomiaru §gmiu nastgpujqcych wielkoéci fizycznych:amplituda
dodatniegojidjemnego impulsu wysokiego napiecia zasilajqcego
komorg, opéénienie wysokonapigciowych impulséw na elektrodach
komory streamerowej w stosunku do sygnalu trigera, amplitudy
dodatnia 1 ujemna napiecia ladowania generatora wysokiego na-

pigcia, opéénienie w torze formowania impulséw wysokiego napiq—
cia nateienie pola magnetycznego oraz opéénienie wysokonapiecio-
wych impulséw na elektrodach komory>ijkrowej. Dane gromadzone

sqdw pamigci operacyjnej komputera w postaci funkcji czasowych,

ktére program péiniej porzqdkuje w celu utworzenia histogrgmu
tych wielkoéci. - ,

w odstgpaeh minutowych dokonvwany jest pomiar dalszych 5-ciu

wielkoéci: ciénienie gazu w roboczej‘ébjetoéci komory stereame—
rowej, ciénienie gazu w oslonie komory streamerowej, ciénienie
gazu w iskiernikach generatora wysokiego.napi¢cia, ciénienie

gazu w linii opéénionej, efektywnoéé dzialania komory iskréwej.
W cyklach 10—cio minutowych jest dokonywany pomiar dalszych
h-rech wielkoéci fizycznych. System zbiera tez 2 toru pomiaro-
wego jeszcze dalszych‘12—cie danych liczbowych. Biééqce wyniki
tych pomiarfiw prezentowane sq na ekranie displaya. System syg—

nalizuje akustycznie i optycznie przypadki, w ktérych do+wolna
z mierzonych wielkoéci przekracza'wyznaczone uprzednio grani-
ce, przy czym operator mote w dowolnej chwili’zmieniaé warto-
éci tych granic. _

Mstgpne przetwarzanie danych polega na ciqglym obliczaniu
dla kazdej mierzonej wielkoéci wartoéci éredniej 1 standardowego
odchylenia, obliczaniu jaki procent zgromadzonych danych prze—

(kracza ustalone granice, oraz obliczaniu innych wielkoéci
okreélajqcych efektywnoéé pracy elementéw wchodzqcych w sklad
zestawu spektrometru hybrydowego "GIPS". System gromadzi tez
caly szereg innych oniormacji o charakterze ogdlnym takich Jak

data 1 godzina rozpoczqcia seansu, zmiany itp. jak réwniez

komentarza Operatora o pracy systemu.
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W czasie pomiaru w dowolnej chwili operator ma moiliwoéé
obejrzenia na ekranie kolorowego telewizora histogramu dowl—
nape mierzonego sygnalu lub tez zmian tego sygnalu w czasie.
Niezaloinie od tego na kaZde Zadanie operator moze btrzymaé

wydruk tych wykreséw, a takie protokélu zawierajqcego dane
statystyczne dotyczace wszystkich mierzonych sygnaléw, a takie
innych wielkoéci charakteryzujqcych prace zestawu spektrometru

hybr‘ydowego "GIPS" .

w ramach opracowanego‘systemu wykonano oprogramowanie pozwa-

lajace na testowanie przed pomiarem, jak 1 w czasie seansu

poszczegélnych blokéw CAMAC, oréz na testowanie zestawu jako
caloéci.

System zostal zorganizowany w ten sposéb, Ze moZe nie tylko
rejestrowaé i wstepnie przetWarzaé sygnaly pochodzqce od detek-

toréy zestawu, lecz takZe sygnaly podhodzace od ukladu imitato-
ra sygnaléw spektrometru, od tzw. GIPSIKa.

wykonane oprogramowanie jest bardzo rozbudowane,_a poza tym
zawiera w sobie dute bufory niezbgdne do gromadzenia danych
w czasie eksperymentu° Z tego teszglfidu przyjeto.strukturg
nakkadowq, gdyz caZy program sterowania 1 kontroli nie mieéci
Sig w pamieci operacyjnej minikomputera MERA-SO.

Séecyfika prowadzenia eksperymantu za pomoca spektrometru
hybrydowego "GIPS“wmaga kilkuset godzin nieprzerwanej pracy,
co stawia duZe wymagania co do niezawodnoéci systemu sterowania
i automatyzacji. W toku prac problefimniezawodnoéci fioéwigcono
bardzo'dfiio uwagi. System zostal wyposaZony w mechanizmy tes~
towania i diagnostyki niesprawnoéci_poszczegélnych elementéw

spektrometru i ukladu pdmiarowego przed oraz w trakcie trwania
eksperymentu lon-linel. Podczas realizacji pracy trzeba bylo
rozwiqzaé wiele nieoczekiwanych probleméw, Dodatkowa trudnoéé
polegala na tym, 2e w momencie przystqpowanié do pracy twércy
Spektrometru GIPS sami nie byli w stanie zdefiniowaé do kofica
wymagafi stawlanych systemowi sterowania i automatyzacji.

Wiele uzgodniefi nastpilo dopiero w trakcie realizacji systemu,
co znalazlo odzwierciedlenie w protokdlach o stanie prac.
Prace nas systemem kontroii i sterowania spektrometru GIPS
prowadzone byly zaréwno w Warszawie w Instytucie Radioelektronik:
38k 1 w ZIBJ w Dubnej. '

figzrodg Rektora

Uniwersalne laboratorium dydaktyczne oparte na systemie CAMAC
Autorzy: J.Mikrowski, A.Piqtkowski. H.Kosicka, A.Polacin,

M.Karolczak
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W latach 1981~1985 w ramach problemu resortowego MNSzW koordy—

nowanego priez Centralny Oérodek Badawcio—Rozwojowy Aparatury

Badawczej i Dydaktycznej “COBRABID” A

Wynik pracy zostal wdroéony w 1984r. w laboratorium dydaktycz-'
nym Zakladu Elektroniki Jqdrowej 1 Medycznej IR.

Dotychczasowa organizacja laboratorium dydaktycznego polegala
na ustawieniu odrqbnych stanowisk pomiarowych do kaidego éwiczenia,

zmienianych wiele razy w ciqgu semestru.,Nowa koncepcja labora-
torium polega na tym, 29 jest ono wyposaéone w komputer cehtralny
SM-h oraz cztery procesory peryferyjne,>sterujqce kaidy oddzielna

kasetq CAMAC, przy czym w kaidej z nich znajdujq sie te same fun—

conalne bloki. Tematyka éwiozenia realizowanego na danym polu
pomiarowym zaleiy tylko od programu przeslanego z komputera cen-

tralnego do procesora peryferyjnego; Tak wiec ten 5am zestaw

sprzgtu standardu CAMAC sluiy do wykonywania réznych pod wzglgdem
treéci éwiczefi studenckich na kaidym stanowisku pomiarowym, lub '
mogq byé one takie same na wszystkich stanowiskach gdyz zaleZy

to jedynie od programu obslugi éwiczenia sprowadzonego z pamigci
komputera centralnego do pamigci komputeia peryferyjnego. Zestaw
taki moig byé elastycznie dostosowywany do potrzeb i motliwoéci
finansowych uZytkownika, zaréwno co do liczby stanowisk pomiarowych

/do 15/ Jak i minikomputeré centralnego /SM-4 lub SM—1300/ oraz
procesoréw peryferyjnych, ktérymi mogq byé protesory MERA 60 lub
SM-1300. Wymiennie w miejsce stanowisk pomiarowych motna tworzyé

_stanowiska informatyczne wyposaione jedynie w terminale. Podsta—
wowy zestaw aparatury pomiarowej umoiliwia~wigc wielokrotne wykorzy
rzystanie sprzetu oraz na prostq zmiang tematyki éwiczefi. Przy-

czynia siq to do obniéenia kosztéw ufirzymania laboratorium dydak-
tycznego. Zestaw takiego laboratorium w ramach realizacji zada-
nia zostal wyposazony w érodki, ktére pozwalajq na jego dostoso—
wanie do ewentualnych zmian w programie nauczania lub tez prpwa4
dzenia zajeé w innej spcjalnoéci n12 elektronika jqdrowa 1 me—
dyczne. Sq to: ‘
1. biblioteka makrorozszerzefi CAfiAC/LIBCC/ puwierajqca oprogra-

mowanie podstawowych funkcji zestawéw ipfiiflrowygh takich, jak:
dekoder zlecefi operatora, makrorozszvyyungg w? _izujqce fun—
kcje CAMAC /obsluga blbkdw pomiarowy,g/ {roccgqry komunika-
cyjne z minikomputerem centralnym ity;

2. procedury komunikacyjne w minikomput01Mc centralnym
3. pekiet programéw umoiliwiajacy budowq zadafi wykonywanych

przez procesory peryferyjne
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b. biblioteka procedur obliczeniowych wraz z dpiSem ich stoso-

wanin. ‘

Opracowany zestaw zostal zastosowany w réznych tematycznie

laboratoriach dydaktycznych prowadzonych w Zakladzie Elektronik1_
Jgdrowoj i Medycznej, a mianowicle:

Niernictwo nukleoniczne, Nukleonika, Systemy pomiarowe, Systemy

minikomputerowe, Detektory promieniowafi jadrowych, Uklady i sys-

temy elektroniki jqdrowej i medycznej.
Wobec zainteresowania zestawem 2e strony Zespolu Szkéi Elek~

tronicznych w Warszawie opracowanie bgdzie przedmictem wdroZenia

w Fabryce Miernikéw i Komputeréw "ERA".

System wizualizacji danych do automatycznego spektrometru efektu

Kassbauera.

Autorzy: W.Cudny, J.Marzec, Z.Paw10wski, J.Walentek‘K.Zaremba
Spektrometry efektu Massbauera, wyposaione w zeSTaw detekto-

réw opracowanych przez ten sam zespél, sq 0d szeregu lat produko-
wane przez' ZZUJ POLON i eksportowane do ZSRR. '

w skiad dotychczas produkowanych spektrometréw ozrécz glowicy
i specjalizowanych blokéw cyfrowych wykénanych w standarcie CAMAC

wchodzila réwniez maszyna cyfrowa SM—B, w sposéb ciggly wykorzys—
tywana podczas eksperymentéw mbssbauerowskich. Rozwiqzanie sposo-

bu prezentacji danych bylo niedogodne dla obslugi, blokowalo
pracg maszyny i pozwalalo jedynie ba bardzo orientacyjna OCEDQ
jakoéci i parametréw zbieranych spektrograméw. ' .

w roku 198A zespél wlqczony zostal w prace nad modernizac
Spektrometru. Celem tych prac bylo opracowanie automat§cznego
systemu gromadzenia i wizualizacji danych, pozwalajacego na od-
ciqienie maszyny cyfrowej podczas trwania wielogodzinnych pomia—
réw. Czeéé tych prac — system wizualizacji danych - zostala za-
koficzona i jest przedmiotem tego wniosku.

System wizualizacji danych sklada Sig z kasety zaMieracej
monitor ekranowy oraz z bloku sterujqcego umieszczorego w kasecie
CAMAC wraz z pozostalymi blokami sygtemu spektrometru. Blok ste-

rujqcy posiada autondmicznq pamieé obrazu, w zwiqzku z czym
an2a2uje pracq maszyny jedynie na 0235 transmisji danych. Obraz
widma wyfwietlany jest na ektanie lémpy kineskopowej na tle gene—

rownnej przez system siatki wspélrzgdnych i zawiera dane z 512
knfifiléw rcmiarowych. Dodatkowo oporator ma do dyspozycji dwa mar
he}? umcéliwjajqce dokladny odr"vt poloZenia wybranej CZQéci spak-

'fiiwt1anie dwéch widm réwno-trofraiu. flailiwo jest réwnjti w

:zw'nin, co jcst znacznym udoradniunicm przy ustalaniu wlafici-

VPfi FFOTntrii pominru.
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Opraccwany system wdraiany jest do produkcji w ZTJ POLON.
Wojdzie on w sklad zestawu newego automatycznego spektrometru

efektu Kassbauera, ktérego produkcja jest przeznaczona na eks—

port do ZSRR. ‘
Kontrola parametréW'fizjelogicznych gérnikéw na stanowisku

pracy. .
Autorzy: S.Han, K.Imielowski, J.K1uz, Z.Leonowicz.

Praca byla prowadzona w roku 1985 w Instytucie Radioelektronikl
przez zespdl pod kierunkiem Prof.dr hab.Stefana Hahna na zlecenie
Departamentu Techniki i Poétqpu Technicznego Mihisterstwa G6rni~
ctwa i Energetyki. Praca poprzedzona byla pracami rozpoznawczymi
prowadzonymi w roku 1984. Prowadzone prace obejmowaly dwa gléw—

ne zagadnienia, a mianowicie:

1. Opracowanie i wyprébowanie zasad nawiazywania lqcznoéci radios

wej analogowej 1 cyfrowej 0d helmu gérnika db stacji bazowej
1 w kierunku odwrotnym na dole w kopalni lw chodnikach i wyro-
biskach gérniczych/.

2. Opracowanie i wyprébkowanie metod pomiaru temperatury i tgtna
gérnikéw na stanowiskach pracy. ; - _

W ramach tematu 1 opracowano zasadq cznoéci radiowej przy wyko»
rzystaniu tzw. modu ekscentrycznego prowadzenia fal w chodnikach
kopalni. Praktyozne wyprébkowanie zasady bylo'mozliwe dziqki

.skonstruowaniu mini—nadajnikéw i odbiornikéw wbudowanych do hal-

mu gérnika oraz wspélpracujqcej stacji bazowej; V
Wymienienione urzqdzenia doéwiadczalne zostaly sfifawdzone 1a-

boratpiyjnie oraz w kopalnikna dole. Uzyskano obiecujqce rezul-

taty pozwalajqce sqdzié, Ze urzqdzenia te mega znaleéé zastoso-
wania do licznych celéw kontroli i automatyzacji w kopalniach.
Wyprébkowano przesylanie zaréwno sygnaléw mowy za pomocq modula-
cji AM 33k 1 sygnaléw cyfrowych z kluczowaniem amplitudy.

w ramach tematu 2 opracowano i wstgpnie wyprébowano kilka
elektronicznych ukkadéw pomiaru temperatury 2a pomocq czujnikéw
pékprzewodnikowych jak réwniez uklad pomiaru tetna z wykorzysta—
niem oryginalnego ulepszonego rozwiqzania znanego dotad czujnika'
na podzcerwieni. ‘

Uzyskane w pracy rezultaty sa na tyle obiecujace} 2e Résort
Energetyki 1 Gérnictwa zawiera obecnie piecioletniq umowq obej—
mujc dalsze badania i wdroienia w zakresie radiokomunikacji w
kopalniach na dole i pomiarach parametrdw fizjologicznych gérni—
ké w .
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UZYSKANE PATENTY

1. Opis patentowy 136736, PL. Zglosz. P.239544 2 16.12.83

' Opubl. 1985. Urzadzenie do pomiaru charakterystyk sta-

tycznych lamp duzej mocy. Twércy: M. Dobrzyfiski,

J. Ebert, J. Modzelewski, w. Szaraniec
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IV.9. Struktura dzialalnoéci naukowo—badawczej

w 1985‘roku prowadzono w Instytucie 55'prac umownych.

Wartoéé prac zrealizowanych w 1985 roku przedstawia pgniisza
tabela:

Ogélna Wartoéé w tym
prac w tys.zl. programy programy programy inne prace WIES~

rzgdowe wgzlowe mipdzyre— ne
w ROKU 1985 soétowe

' i MNiSzW

161,456,* 19-369 30.025 9.084 -97.222 5.736

w 1985 roku zakoficzono 46 prac umownych. Strukturq tych
prac ilustruje poniZsza tabela: \

programy programy programy inne Igcznie
.rzqdowe wezlowe migdzyre—

sortowe
MNiSzW

Liczba prac ' ' r
zakoficzonych 6 14 6‘ 20 46

Wartoéé prac 19.369 » 30.025 9.084 90.222 1A8.700
w tys.zl.

v. WSPOLPRACA Z INNYMI OSRODKAMI

v.1. Wspélpraca krajowa

w 1985 roku zrealizowano szereg prac wykonywanych w ramach
porozumiefi o wspélpracy z jednostkami gospodarki narodowej.
Egggggg§§§é§m§_gakladami Radiowymi im.M.Kasprzaka

W roku 1985 wspélpraca byla intensywnie kontynuowana. Realize-
wana byla umowa o pracg naukowo-badawczq nt."Wspomagane mikrokom—
puterem Stanowisko do wytwarzania i montaéu sygnaléw wzorcowych
z zapowiedziami". Planowany okres realizacji umowy - 2 late. Usta-
lone zestaw tematéw interesujqcych Obie strony filanowanych do re—
alizacji w przyszloéci. ‘

H zakresie ksztalcenia kadr dla ZRK prowadzono w Instytucie

2 wykiady z rejestracji mégnetycznefi:
- "Podstawy Magnetycznego Zapisu'Sygnaléw" na kursie magisterskim

« "Technika zapisu magnetycznego" na WSI.
Wyk}ady prowadzili mgr inz. T.Fidecki - PW; dr inz. ~ Andrrej

Konjkowski - ZRK, mgr ink. E.KoproWski - ZRK. Realizowana byla pr3~

:2 dyrlomowa rt.“Badnnia szablistoéci dynamicznej taém wiziych".
‘ tan n:*alono w trakcie bieiacych konsultacji ze specjalistami
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Eggggyggggge tréjstronne z Zakladem Podzespoléw Radiowych OMIG

W 1985 zakoficzono 2,5 letniq pracg umownq dla ZPR OMIG ”System do
produkcyjnych pomiaréw rezonansu giéwnego i rezonanséw niepqda—
nych rezonatoréw kwarcowych sterujqcych w.cz. /koszt 0k. 19 mln/.

w ramach tej pracy /wykonywanej w PR—S/ przeprowadzono szereg badafi

teoretycznych wkasnoéci rezonatoréw kwarcowych oraz wy ranych me~

tod pomiarw ich parametréw, zaproponowano specaalnq, oryginalnq

metode pomiarowq z kryterium amplitudbwym i wieloetapowym dostréja
niem, opracowano i wykonano system.do produkcyjnych pomiaréw rezo»
natoréw kwarcowych, ktéry obecnie Jest wdraéany w ZPR OMIG. Zapewni
on czqéciowe zaspokojenie potrzeb Odhiorcy w zakresie stanowisk

do précyzyjnygh pomiarfiw producJnych elementéw.Czterech studen—

téw realizowaio prace dyplomowe zwiazane z fragmentami systemu.

- w trybie bezumownym prowadzone byly prace dotyczace pomiaru rezo-
natoréw kwarcowych m.cz. pomiaréw pojemnoéci dynamicznej [otwar-

ty przewéd doktorski/. _ I V
a Aparatura pomiarowa zakupiona do pracy 1rwyp02yczona_przez ZPR

OMIG byla czgéciowo wykorzystywana takzé w procesie dydaktyczyn.
— Prowadzono intensywnq dzialalnoéé hormalizacyjnq na terenie kra-

Juwym i migdzynarodowym. /Doc.dr hab. A.Fiok Jest stalym czlon—
kiem grupy roboczej WC6 - Metody pomiarowe - Komitetu Technicz—

nenego TC—hg Miedzynarodowej Komisji Elektrotéchnicznej IEC/.
w Zakladzie Radiokomunikacji kierowanym przez prof.dr hab.stefana
Hahna w roku 1985 zakoficzono temat “Zwigkszenie dokladnoéci po-
miaru czqstotliwoéci wzorcowych do 10'1 problem "Automatyzacja
pomiaréw stabilnoéci wzorcéw czgstotliwoéci". "
Planowana jest kontynuacja w/w tematu w zakresie badania zjéwisk
starzenia rezonatoréw-kwarcowych.
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C. Udzial pracownikéw Instytutu w dzialalnoéci Komitetéw,
Rad Haukowych, $towarzyszefi NOT itp. r

EQiEEQ-éE§Q§E£§-E§BE —
bwfifijflfilfiflgmfi ‘
— dr Waldemar Kielek - czlonek Komisji Géodezji Satelitarnej

— prof. dr nab. Stefan Hahn — czkonek Sekcji cznoéci
Kosmicznej

59923§E_é52§§xfii ,"
~ doc. dr hab. Witold Straszewicz — czlonek Komitetu

59E£§§§_EEQEXE§£BEEXEE_i-EEZX?2§£2$-§$99§§XEEE§J
- prof. dr hab. Adam Fiatkowski' — ozkonek Komitétu

ggyitet Elektroniki i Telekomunikacji

~ prof. dr hab. Jan Ebert - czlonek Komitetu i czlonek
Sekcji Mikrofal -

— prof. dr hab. Stefan Hahn - wiceprzewodniczqcy Komitetu
i przewodniczqcy Sekcji Teorii
Przetwarzania Sygnaléw

- prof. dr hab. Tadeusz Morawski — czlonek Sekcji Mikrofal
- dr Jacek Jarkowski ~ sekretarz Komitetu

599$§g§_flg§rologii i Aparaturx Nggkowej ‘ ‘ >

- doc. dr hab. Adam Fiok — przewodniczqcy Komisji Rozwoju
Kadr Metrologicznych

prof. dr hab. Stefan Hahn _ czlonek Komitetu i Komisji
Wzorcéw Miar i Materialéw

— dr Roman Horawaki - czlonek Komisji Rozwoju Kadr
Metrologicznych

- dr Konrad Adamofiicz — czlonek Komisji Systeméw Pomiarowych

59E2§§E-§1EX§2-E§Q¥EEESJ
— prof. dr hab. Adam Piqtkowski — czlonek Komitetu

Hady Haukowe i NaukowoyTechniczne

yfi-la§£222§2_L9$§22§w2
— prof. cr hah. Jan Ebert — czlonek RN 1 Sekcji Osprzqtu
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» prof. fir hub. Jan Ebert - wiceprzewodniczacy RN '

— doc. dr bah. Adam Fiok — czlonek Frezydium RN 1 przewodniu
czqcy Sekcji Piezoelektroniki

— dr Andrxej Leszczyfiski - czlonek Sekcji Piezoelektroniki

B§_EE§§EX§§9H2E9*EEEEXEEEE,I§EEEEEEglkégfli
— prof. dr hab. Jan Ebert — czlonek RN

fig-£93§522959‘;2§§X§2§9-2§2229é9§
— prof. dr hab. Jah Ebert — czlonek RN
— prof. dr hab. Stefan Hahn ~lcglonek RN

B¥_E9l§53§59-fi9923§39_§9!E§li§§93iz-fii§§-$-JEEQéSl
- prof. dr hab. Stefan Hahn ~ czlonek RN

BE-EE§§X$EEE-EESP$§E§E~QBQEQEXSD
— prof. dr hab. Adam Pigtkowski - czkongk RN

BN_§§§§§§}§gg9_;§§9ratorium Ochrony Radiologiczggj

— prof. dr hab. Adam Piqtkowski — czlonek RN

BN_ggstytg§_System6w sggggwanig

— prof. dr hab¢ Adam Piqtkowski - czlonek RN

BN_Cent§§}gego ogzggka Badawczo—Rogyojowego Apargyggy

Eééeyszgn_;_92925:zeaasfi-£§9§3§2292
— prof. dr hab. Stefan Hahn ~ wiceprzewodniczqcy RN

BE§§_E§BEQH9:352EEESEE§_BEEY_§§E§§§l§29.9§§9§52.EEQéEEEQ:
:3922959wzw-El§E£regisznseo Sprzqtu Powszechnego Uzytku
~ prof. dr hab. Jan Ebert - wiceprzewodniczqcy RN-T i prze-

wodniczqcy Sekcji Rozwoju ESPU
— proi. dr hab. Stefan Hahn - calonek RN—T

BéE§_E§BEEE9:IEEDQ£EEE§_9522-59Ei£§92§_9[§-B§§i§_é_l§l§flééfié
— prof. dr hab. Jan Ebert — czlonek RN—T i Sekcji Rozwoju Kadry

Egggiyeya-Ba§2_§£§_5§292§rxki
- prof. dr habo Adam Piqtkowski - wiceprzewodniczacy Rady



Vaukowo—Tochniczna Oérodkaflggggyggg:nygjgyggg_Eggl§gA .
r‘

2221
— prof. dr hab. Adam Piqtkowski - czlonek RNT

Rada finukowo-Techniczna Oér0§§§r§§§§H9§9:Bezwed2w§32_22222i52
ESEQEEEXJESJ

- prof. dr hab. Stefan Hahn - przewodniczqcy RNT

Towarzzstwa Naukowe

EPE§E§§_E9!EEEX§IE9-£EB§§ZEE§E
— doc. dr hub. Witold Straszewicz — czlonek Towarzystma

— dr Jerzy Narkiewicz—Jodko , - n s n

— dr Ewa Kotarbifiska _ n u

- dr Pawel Rajchert - n u

- dr Maria Tajchert ' - “ "’

E9;§§;e Tgyarzystwo Elektgotechniki Tegretyczggjvi Stggowanej

— doc. dr hab. Adam Fiok - czlonek Towarzystwa

yglskie_29warzystwo Fizyki Medycznej

- prof. dr hab. Adam Piqtkowski — wiceprzewodniczacy
Zarzadu Gléwnego

Eggggg Komitet Narodowx;Miedzynarodowej Naukowej Unii

529£9H§J_£98§l2
— prof. dr hab. Stefan Hahn - przewodniczqcy Komisji A

Metrologii Elektromagnetycznej

- prof. dr hab. Jan Ebert - czlonek Komitetu
— dr inz. Tomasz Kosilo - sekretarz Komitetu
- prof. dr hab. Tadeusz Morawski - czlonek Komitetu

Igwarzygtwo Naukowe Warszawskie

- prof. dr hab. Adam Piqtkowski - czlonek Towarzystwa
- prof. dr hab. Stefan Hahn — ." "

E9933§3-§§§9§9EZ-9§35

— prof. dr hab. Jan Ebert - czlonek Prezydium Komitetu

[lggzynagggowa Konfederacja Pomiaréw IMEKQ

— aoc. dr hab. Adam Fiok - czlonek Rady Generalnég,
sekretarz naukowy Komitetu TC-h
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Nigdzxaé§9§9wé_5992§3é-§l§§3§9§§2§2§9§9§-2§9
”— doc. dr hab. Adam Fiok — przedstawiciel Polski
’ w Komitecie Teohnicznym TC 49

— prof. dr hab. Adam Pigtkowski — czkonek Comite de Lectura
czaspopisma Innovation et
Teohnologie en Biologie et
Medicine

- czkonek Comite de Lecture
czasopisma Revue Euqopenne

‘ de Technologie Biomedicale

stowarzyszenia Naukowo—Techniczne NOT

ifgmitet «115 System CAMAC przy Zarzgdzie GlémmyuL§§§
— prof. dr hab. Adam Piqtkowski ~ przewodniczacy Komitetu

ggmitet Eggynierii Biomedycznej przy Zafzqdzie Gléwnym SEE

— prof. dr hab. Adam Piqtkowski — czlonek Komitetu

Q§QEEQ;Q§_§omisja Zagrafiiczna przy 2.0; SEE

— prof. dr hab. Adam Piqtkowski - czlonek Komisji

EQ;§KE_599§§9t Naukowo¥Techniczny NOT d/s Pomiaréw i Augggggggg

— doc. dr hab. Adam Fiok — pfzewodniczqcy Sekcji Pomiaréw
\ Elektrycznych i Elektronicznych

— dr Konrad Adamowicz - wiceprzewodniczacy Sekcji Pomiaréw
Elektrycznych i Elektronicznych

gggygygyszenie Elektrykéw Polskich

- prof. ur hab. Adam Piqtkowski - przewodniczqcy Komitetu d/s
-‘ Systemg CAMAC przy Z.G.

— prof. dr hab. Tadeusz Morawski — wiceprzewodniczqcy Oddzialu
Warszawskiego SEP

— prof. dr hab. Jan Ebert — czlonek CentralnegO'Kolegium Radio—
techniki Z.G. SEP

- doc. dr hab. Witold Straszewicz - Kierownik Dzialu IV (Elem
* ktroakustyka) Izby Rzeczo»

znawcéw SEP
— dr Jerzy Narkiewicz-Jodko - rzeczoznawca SEP
1 dr Aneej Leszczyfiski
— dr Pawek Rajohert - " "
— dr Earia Tajchert - u u
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- prof. d? hab. Adam Piqtkowski ~ czlonek Prezydium ;

Kolegia Redaqjne i Redakcje

Hod“ESJ§‘EE0SESQQE_EEEXEE-E§§¥§EQ§JB-
— dr inz. Waldemar Scharf ~ redaktor naczelny 0d listopada

1982 r. ,

59;s5&9m-B§§§XEXJDE_EE§§§5}§§B_I§£EEeweaibésxfiaegsfl
— prof. dr hab. Jan Ebert — redaktor dzialu Radiofechniki

5915322@_B§§§EEXJE§-WXQ§WEEE§W-l9§§¥3§$§42§l€:B§Q§2§SS§Q$EEE§EQ
~ doc. dr hab. Adam Fiok — czlonek Komitetu Redakcyjnego,

' redaktor dzialu Piezoelektroniki

g§g§_§gg§9§§§§_ggntralnego Oérodka Szkolenia i Wyggyggggy

§322222X§§92i§_Eisk::z§éw-§2;§5293
— prof. dr hab. Adam Piétkowski - czlonék

Rézne

EEBEEEEX§E§§£§_éEEQE§E ZéIK§
— prof. dr hab. Adam Piqtkowski — czlonek nadzwyczéjny

Stowarzyszenia

992229l29_§;2£2_£§§9é2;_wz292é!
a doc. dr hab. Adam Fiok — przewodniczqcy Komisji

. ’ Ekspertéw

g9ggégfigygggyyggno—WXchowgyggx "Elektronika" Mm1§gy,

— dr Zdzislaw Kotofiski — sekretarz Zespolu

Eeaitgé_DQ§§§2§X-Eé§éZXEszsénianych Konferencji Metrolosé!
—-doc. dr hab. Adam Fiok — wiceprzewodniczqcy'Komitetu

59g}§§§_ggggggggnny Synmozjgg Komitetu Technicznego

21123593913392
- dr Roman Morawski - czlonek Komitetu

L3H§-§§l§§-§-§§§£§§9
- doc. dr hab. Witold Straszewicz‘- prezes Zarzqdu Gléwnego Ligi
- dr Ewa Kotarbifiska — rzeczoznawca Ligi walki z Halasem
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V.2. Wspékpraca zagraniczna

1.

a. Wyjazdy.
Staie naukowe H

doc.‘dr inz. Zdzislaw Pawlowski przebywal na staZu fiaukowym
Uniwersytet w Uppsali Szwecja, Instytut im.G.Wernera od

1.02.— 1.05.85r. koszty przejazdu Instytut Radioelektroniki

koszty pobytu strona zapraszajqca _

mgr inz.Tomasz Jamrégiewicz przebywal na Staiu w Szwaicarii,
'Genswa - Universytet Genewski SCIENCE II w okresie 1.09. - 1.11.85
koszty przejazdu Instyut Radioelektroniki koszty pobytu strona
zapraszajqca.

dr inz. Jézef Modelski prowadzil badania naukowe stanowigce
przyczynék do fiozprawy habilitacyjneg przeprowadzone w czasie

stazu w Braunscheig Technische Universitat, RFN w okresie 15.02.,
50.09.85r. koszty prZejazdu IR, koszty pobytu strona przyjmujqca.
dr int. Tomasz Buczkowski przbywal na staZu w Canadian School

-of Management w Toronto, Kanada w okresie od 1h.09.— 15.02.85.

koszty.przejazdu IR PW, koszty pobytu‘strona przyj—mujaca.
. Krétkotrwale‘wyjazdy zagrahiczne

prof.dr hab. Tadeusz MoraWski, dr ihz. Jolanta Zborowska, mgr
in2.Maciej Sypniewski, mgr in2,Przemyslaw Miazga - udzial w
sympozjum MITEKO 85 Pardubice} CSRS, 23—25.IV.85, koszty prée-
jazdu i pobytu IR. ,

dr inz.Krzysztof Kowalski - x Swiatowy Kongres IMEKQ wraz z wy—
stawa Praga, CERS , 21—25.IV.85, koszty przejazdu i pobytu IR.
doc.dr hab.Adam Fiok, mgr in2;Stefan Zmudzin, mgr in2.Jacek

Cichocki, dr in2.Roman Morawski, dr in2.Konrad Adamowicz, mgr

in2.w1921aw Winiecki — X Swiatowy Kongres Konfederacji Pomiaréw
IMEKO, Praha CSRS, 22-26.IV.85, koszty przejazdu IR koszty po-
bytu pokryte czgéciowo przez IR 1 zainteresowanych.
mgr inz. Rafal Kowalski, mgr 1n2.Akradiusz Pdlacin, mgr int. Kon-
rad Gajewski, dr inz.Jacek Mirkowski, doc.dr Zdzislaw Pawlowski
5 wspélne wykonywanie prac'badawczych w Zjednoczonym Instytucie
Badafi Jadrowych w Dubnej 20.04. ~ 24.VIII.85, 20.08. — 14.12.85
kosziy pobytu i przejazdu Dubna. .
doc.dr Zdzislaw Pawlowski, profmdr hab.Adam Piqtkowsk1, dr int.
Waldemat Scharf - wymiana informacji w zakresie dozymetrii pro-

mieniowania mieszanego z Katedrq dozymetrii'Politechniki Praskiej
Praga, CSRS, w dniach 12,V.-17.V.85 w ramach wymainy bezdewizowej

koszty przejazdu IR. ‘
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dr in2.Zdzislaw Kczkowski udzial w Konferencji VI Grupy Robo-
czej Fizyki Kosmicznej INTERKOSMOS, Budapeszt, WQn w dniach

17.—22.06«85 koszty przejazdu IR koszty pobytu czeéciowo IR
1 zainteresowany.
prof.dr hab. Adam Piqtkowski , Sowieszczenie p0 sozdanij spek—
tromctra gibrydnego GIPBS, ZIBJfi Dubna ZSRR, w dniach 21.~25.IV,

1985, koszty.pobytu strona radziecka, koszty przejazdu IR.
mgr inz.malgorzata Kosicka, in2.Marek Pawlowski, prof.dr hub.
Adam Piqtkowski — udzial w miedzynarodcwym sympdzjum elektroniki

jadrowej w Dubnej ZSRR, w dniach,1—7.07.85r. koszty przejazdu
IR koszty pobytu strona radziecka.

prof.dr hab. Stefan Hahn — Instytut Fizyki Stosowanej Uniwer~
sytet im.Geethego Frankfurt n/Menem RFN w dniach 1.07.~6.07.85
udzial w seminarium wygloszenie dwéch referatéw, koszty przejaz—

du IR, koszty pobyru strona zapraszajaca.

prof.dr hab. Stefan Hahn Kongres Naukowcéw "Jak zapobiec III
Wojnie Swiatowej" Wiedefi, Austria, w dniach 26-29.07.85 koszty
przejazdu i pobytu PW. ' I ,
prof.dr hab. Adam Piqfkowski — XIV Iniernational Conference on
Medical and Biological Enginering Finlandia, Espco - udziai w
konferencji, wygloszenie referatéw w dniach 11.08.- 18.08.85
koszty przejazdu i pobytu IR. I .
Krzysztof Kowalski dr int. 15th European Microwave Conference

and Exhibition - udzial w konferencji,wyglcszenie referatu w
dniach 9 - 12.IX.85, koszty przejazdu IR, koszty pobytu czeécio-
wo IR i zaintefesowany. ' - .
dr inz. Roman Morawski ~ 1st Conf. of the Soc.Countries on
"Education in Microelectr." Wegry , Budapeszt w dniach 27.-30.
09.85r. koszty przejazdu IR, koszty pobytu IR i zainteresowanyu
prof.dr hab. Stefan Hahn Asia—Pacific Metrology Programme.
Third Review Meeting and Workshop Indie w dniach 27.XI.~10.XII.85'
koszty przejazdu IR, koszty pobytu PAN.
dr in2.Jacek Mirkowski, prof.dr hab. Adam Piqtkowski - SympOn
zjum "CAMAC" w energetyce, Moskwa, ZSRR, w dniach 19-22.8§
koszty przejazdu IR. '
prod.dr hab. Tadeusz Morawski, dr inz.Konrad Adamowicz — radzie-
ckopolskie seminarium "CAMAC w energetyce" poczone z podpisanie
porozumienia o wspélpracy MEI-POLON,MERASTER, MERA-ERA, 1 IR PW

. oraz zwiedzenie wystawy CAMAC w energetyce. Koszty przejazdu i

pobytu IR; 3 zainterosoweni.



A) Pd 0

23.

24.

-5g-

prof.dr hab.Tadeusz Morawski, dr ini.Konrad Adamowicz - Katedra

Radioelektroniki i Katedra Miernictwa Politechniki Slowackiej
wymiana doéwiadczefi w zakresie badafi haukowych, wygloszenie
referatu ma seminarium w dniach 9.12.~15.12.85, wyjazd w ramach—

wymiany bezdewizowej. I
doe.dr hab. Adam Fiok ~ Sesja Komitetu Technioznego Nr 49 IEC
Dubrownik , Jugoslawia 29.X.-2.XI.85. Koszty przejazdu IR, koszty
pobytu NOT
doc.dr hab. Adam Fiok — Posiedzenie Kom. organizacyjnego, sym—
pozjum Kom.Techn.TC—A Migdzynarodowej Konfederacji Pomiaréw
INEKO w dniach 18.X.20.X.85. Koszty przejazdu PW, koszty pobytu

czeéciowo NOT 1 zainteresowany. ‘
mgr 1né.Andrzej Lobzowski — uzgodnienie szczegékéw kontraktu
NPO—NATI Instytut Traktorowy ZSRR, Odessa, dn.17.VI.—22.VI.85

koszty przejazdu IR, koszty pobytu IR i zainteresowany.

Wizyty goépi zagranicznych

WU Mei Rang - Z—ca'dektora naczelnego Beijing Computer Mea«
surement and Control Device Corporation Beijing, Chiny oraz

pracownicy tego koncerhu ‘5 ' ' "
Xue Q1 Qiu, Wu Fang, Zeng Tiau Fu, Pu Wen Xiang.
Goécie zapoznali Sig z systemami pomiarowymi zorganizowanymi
w standardzie CAMAC Stosowanymi w dydaktyce, oraz badaniami
naukowymi w zakresie teohniki jqdrowéj i zastosowania elektro-
niki w medyoynie. Wizyta miala miejsoe w dniu 11étego listopada
i byla finansowana-przez PHZ "Metronex"; V ‘V
Mgr Miroslaw SVAB - Katedfa Fizyki Jqdrowej Wydzialu Techniki
Jqdrowej CVUT, Czechoslowacja, Praga. Wymiana doéwiadczefi z

zakresu dydaktyki fizyki i techhiki Jqdrowej, wspélnych badafi dot
dotyozqcych zastosowafi techniki jqdrowej /sbektrometria efektu
Hassbauera, spektrometria promieniowafi Jqdrowych/ oraz systeméw
komputerowych stosowanyoh w sterowaniu eksperymentu, 11—15.02.‘
1985, wymiana bezdcwizowa w ramach umowy o wspolpracy miedzy '
Politechnikq Warszawskg, a CVUT. '
Prof.Josef Seda - kierownik Katedry Dozimetrie a Aplikace Ioni-

zujiciho Zareni CVUT ' ' _
inz.Karel Moltasz - adiunkt Katedry Dozimetrie CVUT.
Goécie zapoznali siq z wynikami prac dotyczqcych pomiaru dawki
promieniowania mieszanego neutron-gamma. Wizyta miala miejsce
w dniach 27-31 maja 1985, w ramach wymiany bezdewizowéj.
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A. Prof.Hifrmitsu Ogawa 2 Tokyo Institute of Technology, Department
of Computer Science, Japonia, Tokio — wizyta dotyczyla oméwienia

matematycznych meted stosowanych do rekonstrukcji obrazu w tomo~

graiii komputerowej, 3—5 czerwca 1985, wizyta na zafifoszenie PW.
Dr Nikolaj M.Nikitiuk Laboratorium Wysokich Energii Zjednoczonego

Instytutu Badafi Jqdrowych w Dubnej, ZSRR, wizyta konsultacyjna

w zwiqzku z budowq Spektrometru hybrydowego "GIPS", 8-20.07.85
finansowanie z funduszy Pafistwowej Agencji Atomowej.
Prof.Sven Kullander, prof.BUrje Larsson, dr Eskil Hagbergf
dr Steffen Rosander, dr Barge Nillson z Gustaf Werner Institute,

Uniwersytet w Uppsali, Szwecja, zapoznanie siq z tematykq prac
z zakresu speéjalnych detektoréw dla potrzeb fizyki wysokich
energii, a takze w zakresie,zastosqwafi techniki Jqdrowej.
Oméwiono wstqpnie'tematykq i zakres wspélnych prac w takich
dziedzinach, jak komputerowa tomografia, chirurgitzne zastosowanié
prqmieniowania o wysokieg energii, pozycyjno czulych detektoréw'

pélprzewodnikowych stosowanych w fizyce wysokich energii. Wizyta

7.
na zaproszenie PW miala miejsce w dniach 11-18.09.85.
Dr Abdoulaye Tinga - Department de.Physique; Faculte des Sciena
ces, Université de Niamey, Republika fiigeru, Niamey, wizyta po-
éwiecona byla wymianie dééwiadczefi z zakresu pomiaréw premie-
niotwérczego zanieczyszczania powietrza, filtraaji aerozoli‘

promieniotwérczych, 11—23 wrzeénia 1985, wizyta na koszt PW.
Dr Bernard Querskie-Modzinuch - pracownik Agencji Energii Atomo-
wej w Ghanie; staz naukowy w zakresie elektronicznej aparatury I
jqdrowej od‘1 09. - 31.07.85, stypendysta.Migdzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej w Wiqdniu.
Dac.dr Afigel Marinow Angelow Katédra Radioelektroniki WMEI -
Sofia, Bulgaria. Wizyta miala miejsce w paédzierniku 1985f
Celem Jed byla wymiana doéwiadczefi w zakresie automatyzacji
i komputeryzacji pomiaréw i meted projektowania. Pobyt finan—
sowany przez MNiSzw w ramach wspélpracy naukowej polsko-bulgar-

skied.

v.3; Organizacja konferencji naukowych

Instytut by} wspélorganizatorem /wra2 z ZPR Omig i ZCR Cerad/
V konferencji Piezoelektroniki PIEZO 85 w Jadwisinie k/W-wy.
Przewodniczqcym Komitetu Naukowego Konferencji byl doc.A.Fiok
w konferencji wziqlo udzial 24 goéci zagranicznych.
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