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Wśród zrealizowanych projektów układów scalonych można wymienić przykładowe 
opracowania: 

 
 SPO2 specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 130 

nm przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem 
umożliwiający nieinwazyjny pomiar stopnia nasycenia krwi tlenem na 
podstawie różnic w poziomie absorbcji światła dla różnych długości fali 
oraz stopnia natlenienia krwi.  

   Smart Power specjalizowany mieszany, analogowo-cyfrowy, 
dedykowany układ scalony ASIC wy  konany w technologii 800 nm, 
przeznaczony dla motoryzacji. Układ zawiera 3 i 6 kanałowy pół-mostek 
H z interfejsem cyfrowym, przystosowany do pracy w przemysłowym 
zakresie temperatur od -40  °C do +200°C, przy napięciu zasilającym do 
40V. Projekt zrealizowany dla klienta przemysłowego. Produkt dostępny 
na rynku pod nazwą handlową.  

 Niskoszumny system odczytowy detektorów THz to wielokanałowy, 
specjalizowany układ scalony ASIC wykonany w technologii 350 nm, 
dedykowany do współpracy z tranzystorowymi detektorami THz. 
Umożliwia rejestrację oraz przetwarzanie słabych, stałych sygnałów 
napięciowych bez konieczności korzystania z fazoczułej techniki detekcji 
lock-in. Produkt na etapie prototypu.  

 Procesor kryptograficzny – specjalizowany układ scalony ASIC w 
technologii 800 nm, przeznaczony do szyfrowania i deszyfrowania w 
czasie rzeczywistym strumienia danych dysków twardych komputerów 
PC. Sprzętowa implementacja DES3, w trybach ECB i CBC, z 
przepływnością strumienia danych 17,8 MB/sec @ 40MHz. Produkt 
wprowadzony na rynek (MCY74C069)  

 
Wśród zrealizowanych projektów systemowych można w ostatnich latach wymienić przykładowe 
opracowania: 
 System THNSN do monitorowania warunków eksploatacji budynków 

EeB – system pomiarowy zrealizowany przy wykorzystaniu gotowych 
komponentów elektronicznych przeznaczony do monitorowania 
temperatury i wilgotności w elementach elewacyjnych budynków. 
System kompatybilny ze standardem LonWorks firmy Echelon. Zawiera 
elementy pomiarowe przeznaczone do montażu w dowolnych 
elementach budynku. System przetestowany w dwóch lokalizacjach 
doświadczalnych: w Polsce (Mostostal) i Hiszpanii (Acciona) 

 System APRIL-Luminaire – adaptacyjny sterowany obecnością 
zintegrowany system oświetlenia opracowany we współpracy z firmą 
LARS.  System adaptacyjnie steruje intensywnością i temperaturą 
barwową strumienia świetlnego. System obejmuje bezprzewodowe 
sterowanie i konfigurację w ramach zespołów lamp oświetleniowych z 
obiektach wielkopowierzchniowych, biurowych a także w 
zastosowaniach indywidualnych 
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Ochrona obwodowa
Varya Perimeter



















































LP Oznaczany składnik Po rozkładzie RDX Po utlenieniu H2O2

1 CH2O      [g] 7,20 0,88

2 HCOOH  [g] 16,3 1,36

3 H2SO4     [%] 61,2 36,4

Wyniki oznaczeń formaldehydu i kwasu mrówkowego po utlenieniu nadtlenkiem wodoru







Parametr JM Wartość

Masa t 15,8

Masa holowanego pojazdu t 16,0

Udźwig żurawia tm 19,2

Prędkość maksymalna km/h 85

Prędkość pełzania km/h 0,5

Załoga żołnierz 4

Zakres prac rbh 40
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