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Historia Katedry Systemów Geoinfor−
matycznych – powołanej w 2002 roku,

liczy znacznie więcej niż 5 lat, sięga bowiem
roku 1955, kiedy utworzona została Kate−
dra Radionawigacji na Wydziale Łączności
Politechniki Gdańskiej, i aż do końca ubie−
głego stulecia jest to historia wspólna z histo−
rią Katedry Systemów Elektroniki Morskiej
(dawniej Katedrą Akustyki), a także Kate−
dry Systemów Multimedialnych. Od począt−
ku i przez wiele lat kierował Katedrą Radio−
nawigacji, przekształconą w 1969 r. w Za−
kład Hydroakustyki i Elektrofonii, prof. Ze−
non Jagodziński, nazywany niekiedy „ojcem
polskiej hydroakustyki”, z uwagi na jego
niekwestionowany, znaczący wkład w roz−
wój tej dziedziny w naszym kraju.

Najważniejszym osiągnięciem Zakładu
Hydroakustyki i Elektrofonii w latach siedem−
dziesiątych było opracowanie przez dwóch
jego pracowników – Andrzeja Stepnowskie−
go i Romana Salamona wraz z Włodzimie−
rzem Martinem (Wydział Okrętowy) i Janu−
szem Burczyńskim (Morski Instytut Rybac−
ki) najnowocześniejszego wówczas na świe−
cie komputerowego systemu szacowania za−
sobów rybnych. System ten zastosowano na
zbudowanym we współpracy z FAO w ramach
projektu UNDP statku badawczym „Profesor
Siedlecki”. Pierwszy doktorat w Zakładzie
uzyskał w roku 1974 obecny kierownik Kate−
dry Systemów Geoinformatycznych prof. An−
drzej Stepnowski, a drugi, w 1976 roku, obec−
ny kierownik Katedry Systemów Elektroniki
Morskiej prof. Roman Salamon – oba pod kie−
runkiem prof. Z. Jagodzińskiego, który wy−
promował jeszcze następnych ośmiu dokto−
rów. W latach osiemdziesiątych Zakład uczest−
niczył w opracowaniu i zbudowaniu wielu sys−
temów i urządzeń hydroakustycznych dla
marynarki wojennej m.in. sonaru wielowiąz−
kowego Flaming A, sonaru bocznego Flaming
B, echosond hydrograficznych, mierników
prędkości dźwięku i in. W 1992 r. Zakład
przekształcił się w Katedrę Akustyki. W ko−
lejnych latach, w ramach Katedry, prof. A.
Stepnowski stworzył pod swoim kierunkiem
nowy zespół pracowników, których zainte−
resowania badawcze rozszerzyły się na me−
tody zdalnego monitoringu środowiska na−
turalnego Ziemi, dla obszarów zarówno
morskich, jak i lądowych. W 2000 roku ze−
spół przekształcił się w Katedrę Systemów
Telemonitoringu pod kierownictwem prof.
A. Stepnowskiego.

W następnych latach, zainteresowania
naukowe oraz dydaktyczne pracowników

Katedry Systemów Telemonitoringu stały się
bliższe problematyce związanej z technolo−
giami informacyjnymi, objęły m.in. Syste−
my Informacji Przestrzennej (GIS – Geogra−
phical Information Systems), systemy infor−
macji nawigacyjnej i map cyfrowych EC−
DIS, systemy nawigacji satelitarnej GPS
oraz nowoczesne technologie i narzędzia
informatyczne do efektywnego przetwarza−
nia, wizualizacji i udostępniania danych w
zastosowaniach związanych z geoinforma−
tyką i zdalnym monitoringiem. W ten spo−
sób podążano za zmieniającym się zapotrze−
bowaniem zarówno w zakresie kształcenia,
jak i prac badawczych. W 2003 r. Katedra
zmieniła nazwę na Katedrę Systemów Geo−
informatycznych, jednocześnie powołując
nową i jedyną, jak dotychczas, w kraju spe−
cjalność dydaktyczną systemy geoinforma−
tyczne dla kierunku studiów Informatyka.

Aktualnie Katedra zatrudnia 13 pracow−
ników, w tym 2 samodzielnych pracowni−
ków naukowych (1 profesor zwyczajny i 1
doktor habilitowany), 5 doktorów na stano−
wiskach adiunktów i starszych wykładow−
ców oraz 4 asystentów.

Prowadzone przez Katedrę badania nauko−
we koncentrują się na nowych technologiach
implementacji Systemów Informacji Prze−
strzennej (GIS) w różnych zastosowaniach, a
szczególnie w aplikacjach związanych z ob−
szarami morskimi. Przed systemami tymi,
których zadaniem jest integracja i przetwa−

rzanie danych przestrzennych o wielorakim
charakterze i pochodzących z różnych źródeł,
mające na celu tworzenie wysokiej jakości
map cyfrowych przedstawiających wyniki
różnorakich analiz, stawiane są coraz więk−
sze wymagania. Powinny one być zdalnie
dostępne poprzez sieć Internet, oferując wy−
godny w użyciu interfejs i rozbudowane funk−
cjonalności, w tym wizualizację trójwymia−
rową, także w czasie rzeczywistym. Morskie
GIS przetwarzają dane zarówno o linii brze−
gowej, batymetrii, rzeźbie i typie dna morza,
zasobach żywych (ryby, plankton), czy obiek−
tach na dnie (np. wraki statków), jak i szybko
zmieniające się dane o położeniu skupisk za−
nieczyszczeń (np. plamy ropy naftowej), czy
ruchu jednostek pływających.

Zainteresowania naukowe Katedry Sys−
temów Geoinformatycznych dotyczą także
telemonitoringu różnych komponentów śro−
dowiska morskiego, w szczególności za po−
mocą metod hydroakustycznych. W tej dzie−
dzinie rozwijane są prace nad przetwarza−
niem danych hydroakustycznych, z sonarów
wielowiązkowych oraz bocznych, do wyso−
korozdzielczego mapowania, trójwymiaro−
wego obrazowania oraz rozpoznawania ro−
dzaju dna morskiego, a także trójwy−
miarowej wizualizacji i animacji obiektów
podwodnych. W 2004 roku Katedra uzyskała
zakupiony dzięki otrzymanemu grantowi
aparaturowemu KBN wysokorozdzielczy
sonar wielowiązkowy EM 3002 firmy
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Kongsberg, który jest jednym z najnowocze−
śniejszych modeli wśród tego rodzaju sys−
temów na świecie. Spośród wszystkich wy−
ższych uczelni w kraju, Katedra jest jedyną
będącą w posiadaniu sonaru tej klasy. Rys.
1. jest zrzutem ekranu oprogramowania bę−
dącego Morskim Systemem Informacji Geo−
graficznej, tzw. SIS, i ilustruje proces akwi−
zycji danych za pomocą systemu EM3002
w okolicach półwyspu helskiego.

W ostatnim czasie podjęte zostały w Kate−
drze nowatorskie prace związane ze zdalną
detekcją, lokalizacją oraz predykcją zachowa−
nia się skupisk zanieczyszczeń chemicznych,
w szczególności ropopochodnych. Zastosowa−
nie tutaj metod hydroakustycznych, w niewiel−
kim stopniu do tej pory zweryfikowane, jest
atrakcyjnym rozwiązaniem, dającym możli−
wość szybkiego badania położenia i rozmia−
rów zanieczyszczeń, komplementarnie w sto−
sunku do metod optycznych, pobierania pró−
bek itp. Otrzymano wstępne wyniki przetwa−
rzania danych eksperymentalnych, które po−
kazują, że możliwa jest detekcja metodami
akustycznymi pokładów mazutu zalegających
na dnie morza. Rozpoczęte zostały także w
Katedrze prace dotyczące metod wysokoroz−
dzielczego obrazowania satelitarnego. W
szczególności, tworzony jest obecnie system
„GIS − bezpieczne miasto”, przeznaczony do
obserwacji i przewidywania różnego rodzaju
zagrożeń mogących wystąpić w obszarze miej−
skim: ataków terrorystycznych, pożarów, wy−
padków, katastrof naturalnych itp. Zasadniczą
cechą tego systemu będzie integracja z senso−
rami satelitarnymi zdalnego monitoringu oraz
automatyczne przetwarzanie rejestrowanych
obrazów satelitarnych w celu detekcji i anali−
zy zagrożeń. Istotnym elementem systemu
będą też sensory mobilne, a także możliwość
dostępu do systemu za pośrednictwem klienc−
kich urządzeń mobilnych. Zadaniem systemu
będzie również wieloaspektowa analiza, oce−
na ryzyka i ochrona infrastruktur krytycznych
oraz ich integracja ze scenariuszami zagrożeń
i z innymi danymi o topografii miasta.

Reasumując, Katedra Systemów Geoin−
formatycznych jest jednostką badawczą, któ−
ra w wyjątkowy w skali kraju sposób łączy
w swojej działalności tematykę technologii
informacyjnych i GIS z wieloaspektowymi
badaniami środowiska naturalnego, w
szczególności morskiego.

Katedra Systemów Geoinformatycznych
może pochwalić się licznymi osiągnięciami
naukowo−badawczymi i badawczo−rozwojo−
wymi. O wysokim poziomie uzyskiwanych
wyników badań świadczy znaczący dorobek
publikacyjny; od 2000 roku, tj. od momentu
powołania Katedry Systemów Telemonito−

ringu, pracownicy Katedry Systemów Geo−
informatycznych opublikowali 133 prace, w
tym 17 w najbardziej prestiżowych czasopi−
smach międzynarodowych – z tzw. listy fi−
ladelfijskiej. Na rys. 2.  pokazano wybrane
publikacje (monografie naukowe) pracow−
ników Katedry.

Natomiast dorobek Katedry w zakresie
prac badawczo−rozwojowych obejmuje głów−
nie projektowanie i implementację specjali−
zowanych systemów GIS. Już w drugiej po−
łowie lat 90. ubiegłego wieku, jeszcze w ra−
mach Zakładu Akustyki Środowiska, opraco−
wany został przenośny morski system infor−
macji geograficznej EchoBase. Był to system
na owe czasy nowatorski i wyróżniał się spo−
śród innych GIS specyficzną funkcjonalno−
ścią związaną z przetwarzaniem danych. W
kolejnych latach powstał zintegrowany z
EchoBase system do klasyfikacji typu dna
morskiego na podstawie danych z pomiarów
hydroakustycznych, tzw. Visual Bottom Ty−
per (VBT). W systemie zostały zaimplemen−
towane cztery metody klasyfikacji dna, w tym
dwie będące wynikiem własnych prac badaw−
czych Katedry, która wniosła w ciągu ostat−
niego dziesięciolecia znaczący wkład w tę
dziedzinę. Oba systemy, EchoBase i VBT,
zostały skomercjalizowane i wdrożone do za−
stosowań przemysłowych przez amerykańską
firmę BioSonics Inc.

W dziedzinie systemów GIS najnowszym
osiągnięciem zespołu Katedry jest opracowa−
nie, opartej na narzędziach deweloperskich
pakietu ArcGIS firmy ESRI, technologii wy−
twarzania oprogramowania GIS, pozwalającej
na bardzo łatwe i szybkie tworzenie wielomo−
dułowych aplikacji GIS, umożliwiających in−
tegrację danych pochodzących z różnych sen−
sorów i ze źródeł rozproszonych, zarządzanie
bazami danych przestrzennych, zdalną wizu−
alizację dwu− i trójwymiarową wyników ana−
liz, także zmienną w czasie, oraz udostępnia−
nie danych za pośrednictwem sieci Internet.
Opracowana technologia wykorzystana zosta−

ła w implementacji systemu GIS do zdalnego
monitoringu i wizualizacji zanieczyszczeń oraz
innych składowych ekosystemów morskich, w
ramach realizowanego aktualnie przez Kate−
drę projektu badawczo−rozwojowego finanso−
wanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic−
twa Wyższego. Innym osiągnięciem Katedry
o charakterze innowacyjno−wdrożeniowym był
projekt i realizacja miniaturowej echosondy cy−
frowej do rejestracji pomiarów batymetrycz−
nych dna morskiego. Echosonda została wdro−
żona do zastosowań komercyjnych w firmie
C−MAP we Włoszech.

Do niekwestionowanych osiągnięć Katedry
na polu naukowym należy także zaliczyć opra−
cowanie grupy metod, opartych na filtracji
odwrotnej i zaawansowanych analizach staty−
stycznych, do estymacji siły celu oraz ilości
ryb w akwenie. Wyniki tych prac zostały opu−
blikowane w najbardziej prestiżowym na świe−
cie czasopiśmie naukowym z dziedziny aku−
styki – the Journal of the Acoustical Society of
America (JASA). Należałoby też wspomnieć
o opracowanej przez Zespół Katedry metodzie
wizualizacji trójwymiarowej obiektów pod−
wodnych, szczególnie wraków statków, na
podstawie pomiarów sonarem wielowiązko−
wym oraz sonarem bocznym.

Katedra Systemów Geoinformatycznych
współpracuje z wieloma ośrodkami naukowy−
mi oraz firmami w kraju i za granicą. Oprócz
wspomnianych już firm BioSonics i C−MAP
(obecnie Jeppessen – Boeing), Katedra współ−
pracuje także z Instytutem Matematyki Sto−
sowanej i Obliczeniowej FORTH (Institute
of Applied and Computational Mathematics)
Uniwersytetu Kreteńskiego w Grecji oraz
Helleńskim Centrum Badań Morza HCMR
(Hellenic Centre for Marine Research) w Ate−
nach. Ponadto Katedra współpracuje z Uni−
wersytetem New Hampsire w USA i z Tech−
nical University of Denmark DTU w Kopen−
hadze oraz z Technological Research and
Development for Underwater Systems SU−
ASIS w Gebze, Turcja.
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Katedra była głównym inicjatorem i or−
ganizatorem powołanego w ubiegłym roku
stowarzyszonego z Wydziałem ETI Labo−
ratorium Niezawodności Infrastruktur Kry−
tycznych CIDLab (Critical Infrastructure
Dependability Laboratory).

Katedra posiada wieloletnie doświadcze−
nie na polu organizacji konferencji nauko−
wych, w szczególności międzynarodowych.
Do najważniejszych konferencji zorganizo−
wanych przez Katedrę należy zaliczyć dwie
konferencje par excellence rangi światowej,
a mianowicie 6th European Conference on
Underwater Acoustics ECUA 2002 oraz
IEEE International Conference on Techno−
logies for Homeland Security and Safety
TEHOSS 2005, których materiały opubliko−
wano w formie pokazanej poniżej.

Aktualnie Katedra jest głównym organi−
zatorem nie mniej prestiżowej konferencji
1st International IEEE Conference on Infor−
mation Technology wraz z 6. Krajową Kon−
ferencją Technologie Informacyjne.

Warto wspomnieć, że prof. Andrzej Step−
nowski, kierownik Katedry Systemów Geo−
informatycznych, pełnił w latach 1996–1999
funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału ETI,
a w latach 2002–2005 funkcję prorektora ds.
nauki Politechniki Gdańskiej. Był on wielo−
krotnie wizytującym profesorem na uniwer−
sytetach zagranicznych w Kanadzie, USA,
Turcji i Indonezji, a aktualnie jest także re−
daktorem działu akustyki podwodnej w jed−
nym z najbardziej renomowanych czasopism
europejskich z listy filadelfijskiej – Acta Acu−
stica united with Acustica. Pracownicy Kate−
dry uczestniczyli wielokrotnie w prestiżo−
wych stażach zagranicznych, m.in. w Massa−
chessetts Institute of Technolgy MIT w USA
(prof. A. Stepnowski), w firme BioSonics Inc.,
USA (dr hab. Marek Moszyński), w NATO
Undersea Research Centre w La Spezia, Wło−
chy (dr Zbigniew Łubniewski) i in.

Katedra Systemów Geoinformatycznych
oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną dla
studentów, którzy zdobywają wiedzę zarów−
no z nowoczesnych technologii i narzędzi in−

formatycznych, jak i zagadnień specjalistycz−
nych: systemów GIS i ECDIS, map cyfro−
wych, nawigacji satelitarnej, systemów wbu−
dowanych i systemów telemonitoringu środo−
wiska. Możliwości zatrudnienia absolwentów
specjalności systemy geoinformatyczne są
coraz większe, ponieważ zastosowania geo−
informatyki stają się coraz szersze i powszech−
niejsze. Zwiększa się liczba instytucji i firm
zajmujących się użytkowaniem i wytwarza−
niem oprogramowania systemów GIS oraz po−
krewnych, w zastosowaniach w geodezji i kar−
tografii, geografii, oceanografii, meteorologii
i ochronie środowiska, ekonomii i marketin−
gu, administracji państwowej i szkolnictwie,
przemyśle i żegludze, i innych.

Plany rozwojowe Katedry na przyszłość
obejmują rozwój badań w dziedzinie geoin−
formatyki i telemonitoringu, z uważną obser−
wacją zmian zapotrzebowania w zakresie ich
zastosowań. Planuje się rozszerzenie zakresu

prac dotyczących wykorzystania systemów
satelitarnych w zdalnym monitoringu środo−
wiska. Rozwinięte zostaną także prace z za−
kresu metod złożonego mapowania (complex
mapping), pozwalających na integrację da−
nych satelitarnych z innymi warstwami GIS,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
działania stosownych algorytmów w czasie
rzeczywistym (w trybie operacyjnym). W
związku z rosnącą ostatnio w rozmaitych apli−
kacjach GIS rolą komponentów mobilnych,
zarówno jako platformy dla różnego rodzaju
sensorów, jak i pracujących w charakterze
urządzeń klienckich, planuje się zwiększenie
udziału zagadnień technologii mobilnych oraz
systemów wbudowanych w pracach Katedry.
Co więcej, planuje się także prace nad roz−
wojem metod wizualizacji trójwymiarowej w
GIS, w szczególności w zakresie dynamicz−
nego tworzenia złożonych ruchomych scen
w powiązaniu z automatycznym rozpoznawa−
niem obiektów w warstwach rastrowych. Roz−
poczęte zostały także prace nad realizacją od−
biorników systemu GPS z zastosowaniem
technologii SDR (Software Defined Radio).

Przewiduje się także coraz większy udział
prac związanych z technologiami bezpieczeń−
stwa, w szczególności tych związanych z te−
matyką morską, jak np. ochrona portów. Zna−
lazło to między innymi wyraz w tym, że Kate−
dra została zaproszona w 2007 roku do udzia−
łu w trzech konsorcjach 7. Programu Ramo−
wego Unii Europejskiej.

Andrzej Stepnowski
Zbigniew  Łubniewski

Skład osobowy Katedry Systemów Geoinformatycznych w dniu rozpoczęcia roku akademic−
kiego 2007/2008. Stoją od lewej: Mariusz Łuba, Andrzej Partyka, Jacek Dąbrowski, Andrzej
Chybicki, August Rams, Zbigniew Łubniewski, Andrzej Stepnowski (kierownik Katedry),
Krzysztof Bikonis, Marcin Kulawiak, Anna Cebula, Maciej Kokot, Marek Moszyński, Jerzy
Demkowicz, Władysław Szcześniak
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Katedra Teleinformatykiatedra Teleinformatykiatedra Teleinformatykiatedra Teleinformatykiatedra Teleinformatyki     jest jedną z
najmłodszych na  Wydziale Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki, została bowiem
powołana do życia w roku 2006. Jest ona kon−
tynuatorką tematyki sieci komputerowych, sze−
rzej – teleinformatyki, wcześniej realizowanej
w Katedrze Systemów Informacyjnych.

Pojęcie teleinformatyki, interdyscyplinar−
nej gałęzi wiedzy na styku informatyki i te−
lekomunikacji, zostało wprowadzone do
słownika technicznego na początku lat 70.
XX wieku przez prof. dr. inż. Jerzego Se−
idlera. Ten wybitny przedstawiciel naszej
Alma Mater, członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk i jeden z pionierów gdań−
skiej elektroniki i informatyki, bardzo wcze−
śnie docenił znaczenie statystycznej teorii
informacji, dostrzegając w niej fundament i
szansę urzeczywistnienia bezpośredniej
łączności między komputerami. Dziś, gdy
lokalne i rozległe sieci komputerowe oraz
cyfrowe łącza transmisyjne stały się wszech−
obecne, idea ta wydaje się oczywistym roz−
szerzeniem informatyki. W epoce lamp próż−
niowych i pracujących w technice analogo−
wej „mózgów elektronowych” musiała bu−
dzić niewiarę i opory. Jest zasługą prof. Se−
idlera, że rozwój teleinformatyki w naszym
kraju rozpoczął się praktycznie bez opóźnie−
nia – równolegle z kiełkującą za oceanem
koncepcją komutacji pakietów i powstają−
cymi „pierwocinami” dzisiejszego Interne−
tu (sieci ARPA i Aloha). W Polsce, w tym
zwłaszcza w Politechnice Gdańskiej, bada−
nia w zakresie sieci komputerowych prowa−
dziła liczna już wówczas grupa specjalistów.
Z nieśmiałej próby integracji informatyki i
telekomunikacji wyrósł ważny obszar badaw−
czy i edukacyjny, a w dalszej kolejności –
przemysłowy i biznesowy, o ciągle jeszcze
niewyczerpanym potencjale cywilizacyjnym.

Ogromne zasługi w ukształtowaniu poję−
cia teleinformatyki oraz jego ugruntowaniu
w  powszechnym odbiorze ma także prof. dr
hab. Wojciech Sobczak. Jego wczesne zain−
teresowania naukowe, koncentrujące się na
odbiorze sygnałów w warunkach niepewno−
ści statystycznej oraz transmisji w kanałach
wielodostępowych, wytyczyły kolejne rozsze−
rzenie zakresu teleinformatyki na naszym Wy−
dziale – w kierunku systemów łączności bez−
przewodowej. W tej chwili to najszybciej
powiększający się segment Internetu; bez sieci
łączności osobistej czy łączy satelitarnych
trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie no−
woczesnego społeczeństwa. Jako wieloletni
kierownik Katedry Systemów Informacyj−

nych prof. Sobczak dał się poznać nie tylko
jako naukowiec i wychowawca, ale także jako
wspaniały człowiek, któremu nowa Katedra
Teleinformatyki ma do zawdzięczenia ogrom−
nie wiele – także, w dużym stopniu, sam fakt
swojego powstania. Obaj wymienieni profe−
sorowie przez lata kierowali rozwojem nauko−
wym samodzielnych pracowników nauko−
wych obecnej Katedry.

Pracownicy Katedry Teleinformatyki czują
się zatem spadkobiercami długiej tradycji no−
watorskiej myśli naukowej, a zarazem uczest−
nikami procesu jej ewolucji i zastosowań. Z
tego powodu działalność naukowo−badaw−działalność naukowo−badaw−działalność naukowo−badaw−działalność naukowo−badaw−działalność naukowo−badaw−
cza i dydaktyczna Katedry cza i dydaktyczna Katedry cza i dydaktyczna Katedry cza i dydaktyczna Katedry cza i dydaktyczna Katedry obejmuje za−
równo teoretyczne, jak i praktyczne aspekty
systemów teleinformatycznych. Realizowane
są prace dotyczące między innymi:
····· projektowania i oceny efektywności lo−

kalnych, metropolitalnych i rozległych
sieci komputerowych,

····· bezpieczeństwa sieciowego ze szczególnym
uwzględnieniem sieci bezprzewodowych,

····· analizy i projektowania przeżywalnych
sieci wielowarstwowych,

····· oceny jakości usług w wielousługowych
sieciach IP,

····· projektowania i oceny  narzędzi kształ−
cenia na odległość,

····· rozproszonych mechanizmów komuni−
kacyjnych w środowiskach niekoopera−
cyjnych.
Szczególnie dynamicznie rozwijają się

pakietowe sieci bezprzewodowe, zyskujące

coraz szerszą akceptację użytkowników biu−
rowych, biznesowych, jak i ostatnio – do−
mowych. Są one już nie tylko uzupełnieniem
dla sieci przewodowych, ale stanowią dla
nich poważną konkurencję, oferując rozwią−
zania „W jak wireless” w zakresie od piko−
sieci „osobistych”, poprzez sieci WLAN i
WMAN, aż do WWAN. Datujący się od
połowy lat 90. XX w. rozwój technologii
pakietowych wykorzystuje sukcesy telefo−
nii komórkowej, wzbogaca funkcjonalność
urządzeń bezprzewodowych i stopniowo in−
tegruje ich wielorakie zastosowania.

Wśród głównych czynników decydują−
cych o  atrakcyjności technologii bezprze−
wodowych w pierwszej kolejności wymie−
nia się: wsparcie dla mobilności użytkow−
ników, elastyczność w konfigurowaniu sie−
ci i skalowalność rozwiązań bezprzewodo−
wych. Istotne są także zarówno rosnąca
szybkość i prostota instalacji, jak i reduk−
cja kosztów (szczególnie eksploatacyjnych
i wynikających z np. częstych rekonfigura−
cji), w stosunku do klasycznych sieci prze−
wodowych.

Prace badawcze i implementacyjne Ka−
tedry realizowane są wielokierunkowo,
głównie w obszarach standaryzacji IEEE,
IETF oraz ETSI. Mają one na celu poprawę
parametrów pracy sieci oraz opracowanie
efektywnych metod kontroli zasobów, pro−
tokołów przełączania, metod wspierania
mobilności i sterowania przekazami multi−
medialnymi, algorytmów wyboru tras i po−
prawy bezpieczeństwa sieci.

W szczególności prowadzone są  prace
dotyczące zasad koegzystencji i współpracy

Katedra TeleinformatykiKatedra TeleinformatykiKatedra TeleinformatykiKatedra TeleinformatykiKatedra Teleinformatyki

Na zdjęciu widoczni są wszyscy stali pracownicy (od lewej strony do prawej): Jacek Rak, Józef
Woźniak, Jan Noga, Teresa Pluta, Tomasz Gierszewski, Krzysztof Nowicki, Krzysztof Gier−
łowski, Wojciech Molisz, Wojciech Gumiński oraz Jerzy Konorski
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różnych rozwiązań sieci WPAN (w tym Blu−
etooth) i WLAN (WiFi – IEEE 802.11). Al−
gorytmy, będące przedmiotem analiz, winny
zagwarantować w pierwszej kolejności  ko−
egzystencję, a w kolejnym etapie również
współpracę różnych komponentów hybrydo−
wych sieci 3/4G (5G). Oczekujemy, że prace
te przyczynią się do modularyzacji rozwią−
zań sieciowych i nadania im cech systemów
wielofunkcyjnych, zdolnych do „automatycz−
nego wyboru najlepszego trybu pracy”.

Internet jest obecnie największym i po−
wszechnie dostępnym źródłem informacji.
Opracowywane są nowe technologie gwaran−
tujące dostęp do jego zasobów. Jednocześnie
użytkownicy zgłaszają zapotrzebowanie na
bardziej wydajne aplikacje. Coraz popularniej−
sze stają się aplikacje multimedialne, o pod−
wyższonych wymaganiach jakościowych.
Oczekuje się, że aplikacje te będą funkcjono−
wały bez zakłóceń także w czasie przemiesz−
czania urządzeń ze znaczną szybkością oraz
w trakcie przełączania pomiędzy sieciami o
różnych technologiach. Usługi multimedial−
ne cechują się małą tolerancją opóźnień i  ni−
skim poziomem strat pakietów. Przy realiza−
cji dostępu do Internetu zakłada się powszech−
nie wykorzystanie protokołów IP, zarówno
będącego w powszechnym użyciu IPv4, jak i
znajdującego się we wstępnej fazie wdroże−
niowej IPv6, oraz zróżnicowanych standardów
technologii sieciowych w warstwach niższych.
Należą do nich rozwiązania IEEE 802.3, IEEE
802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16 oraz stan−
dardy komórkowe 3GPP i 3GPP/2. W pracach
badawczych Katedry mocno akcentowane są
zagadnienia mobilnego Internetu i jego inte−
gracji z heterogenicznym środowiskiem sie−
ciowym; tematyce tej poświęcone są dwie
przygotowywane rozprawy doktorskie. Wraz
z rozwojem sieci bezprzewodowych należy
zapewnić obsługę mobilności, tak w ramach
sieci opartej na pojedynczym standardzie sie−
ciowym, jak i w sieciach heterogenicznych –
opartych na wielu technologiach sieciowych.
Technologią warstwy trzeciej, która zapewni
współpracę sieci opartych na różnych standar−
dach, będzie niewątpliwie rodzina protokołów
IP – stąd określenie „all−IP”. Koncepcja ta ra−
dykalnie upraszcza dostępność usług za po−
średnictwem zróżnicowanych sieci dostępo−
wych. Pojawia się jednocześnie potrzeba roz−
budowy protokołu IP o funkcje wspierania mo−
bilności. IETF (Internet Engineering Task
Force) proponuje tu rozwiązania Mobile IPv4
oraz Mobile IPv6 jako rozszerzenia protoko−
łów IPv4 oraz IPv6. W Katedrze prowadzone
są zaawansowane prace nad protokołami
MIPv6 i DHCPv6, usprawniającymi procesy
przełączania. Przedmiotem opracowań jest też

modularny symulator Numbat, pozwalający na
badanie różnych scenariuszy przełączania.

Standardy z rodziny Mobile IP nie rozwią−
zują wszystkich istotnych problemów obsłu−
gi mobilności w Internecie, w tym problemu
zbyt długiego czasu procesu przełączania – w
stosunku do wymagań aplikacji multimedial−
nych. Oczekuje się, że efektywne przełącza−
nie użytkowników pomiędzy różnymi techno−
logiami sieciowymi z rodziny IEEE 802.X
zapewni standard IEEE 802.21. Warstwa łącza
danych będzie otrzymywać informacje o ak−
tualnym stanie sieci oraz wymieniać je z wy−
ższymi warstwami architektury sieci.

Rozwój mechanizmów sterowania prze−
pływem informacji w technologii WiFi (stan−
dard IEEE 802.11) pozwala budować złożo−
ne systemy sieciowe. Obecnie trwają prace
standaryzacyjne w zakresie automatycznego
tworzenia dynamicznie konfigurowanych i za−
rządzanych sieci o rozbudowanej strukturze
kratowej (wireless mesh) – propozycja stan−
dardu 802.11s. Umożliwi to przekazywane
strumieni ruchu w geograficznie rozległym
systemie bez pośrednictwa klasycznych sieci
przewodowych. Na skutek obecności wielu
równoległych ścieżek przepływu danych,
przepływność i niezawodność takiej sieci
może okazać się wielokrotnie większa niż
klasycznych konstrukcji opartych na szkiele−
cie przewodowym. Mechanizmy autokonfi−
guracji i monitorowania oraz rozbudowana
kontrola urządzeń klienckich umożliwi jej
koegzystencję z innymi systemami. Prowa−
dzone prace badawczo−rozwojowe mają na
celu opracowanie rozwiązań pozwalających
na integrowanie sieci mesh z innymi techno−
logiami sieci bezprzewodowych i tworzenie
rozbudowanych sieci heterogenicznych.

W celu realizacji wymienionych powy−
żej zadań konieczne jest znaczące rozszerze−
nie obecnej funkcjonalności sieci pracują−
cych w technologii WiFi, które w obecnej
postaci bardzo słabo wspierają pracę w zło−
żonych systemach i bezpośrednim sąsiedz−
twie innych systemów. Wśród nowych ele−
mentów wymienia się:
····· wykrywanie sieci i autokonfigurację,
····· wykrywanie sąsiadów,
····· wyznaczanie tras,
····· przekazywanie ruchu z uwzględnieniem

wymagań QoS,
····· zarządzenie siecią, monitorowanie jej pra−

cy i mechanizmy bezpieczeństwa.
Planowany standard przewiduje ponadto

zróżnicowanie funkcji węzłów w sieci mesh
poprzez wydzielenie urządzeń pełniących
funkcje specjalne, dotyczące  komunikacji z
zewnętrznymi klientami i sieciami, a także
proaktywnego wyznaczania tras.

Wszystkie powyższe mechanizmy stano−
wią przedmiot intensywnie rozwijanych ba−
dań, również katedralnych, które w szcze−
gólności dotyczą zagadnień dynamicznej
optymalizacji struktury sieci i jej dopasowa−
nia do cech charakterystycznych przenoszo−
nego ruchu sieciowego. Opracowywane
mechanizmy mają umożliwić:
····· wykrywanie charakterystyki ruchu w sie−

ci (całej lub dynamicznie wyznaczanych
obszarach o podobnej charakterystyce
ruchu),

····· zmianę struktury sieci poprzez rezygna−
cję ze zbędnych lub aktywację dodatko−
wych łączy pomiędzy węzłami,

····· zmianę specyficznej funkcji węzła we−
dług standardu 802.11s oraz separację
sieci mesh na kilka powiązanych, lecz
niezależnych podsieci.
W rozwoju rozproszonych systemów

łączności bezprzewodowej, zwłaszcza mo−
bilnych sieci pakietowych ad hoc (MANET),
daje się jednakże równocześnie zauważyć
tendencję do wzrostu autonomii podmiotów
komunikacji. Taki stan rzeczy wynika z kil−
ku przesłanek. Po pierwsze, sieci MANET
ewoluują od jednolicie zarządzanych syste−
mów dla niszowych obszarów zastosowań
w kierunku współpracy z sieciami publicz−
nymi, bądź tworzenia dla nich atrakcyjnej
kosztowo alternatywy. Częsty brak jednego
operatora lub właściciela – pojęcia użytkow−
nika i operatora segmentu sieci bezprzewo−
dowej stają się tożsame – osłabia wolę
współpracy dla dobra wspólnego na rzecz
motywacji do lokalnej rekonfiguracji niektó−
rych protokołów komunikacyjnych celem
uzyskania indywidualnej korzyści, np. nie−
sprawiedliwie dużego udziału w dostępnym
paśmie komunikacyjnym. Po drugie, rozwój
urządzeń sieciowych i systemów operacyj−
nych w coraz większym stopniu umożliwia
taką rekonfigurację z poziomu sterowników.
Wreszcie, po trzecie, w odróżnieniu od sie−
ci przewodowych o stałej infrastrukturze
transmisyjnej i komutacyjnej, systemy
łączności bezprzewodowej cechuje na ogół
ubóstwo administracji, rozumianej jako ze−
staw narzędzi dla wymuszania określonych
zachowań podmiotów komunikacji oraz
trudności z wiarygodną identyfikacją nadaw−
cy transmisji. Sprawia to, że do znanych trud−
ności w projektowaniu sieci bezprzewodo−
wych – jak niska jakość łączy, szybkozmien−
na topologia, brak spójnego oglądu stanu
sieci, ukryte terminale, problemy z bezpie−
czeństwem – należy dodać występowanie
niekooperacyjnych zachowań podmiotów
komunikacji. Nowatorskie badania prowa−
dzone w Katedrze dotyczą analizy modeli i
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ilościowej oceny wpływu takich zachowań
na efektywność i sprawiedliwość rozdziału
pasma komunikacyjnego sieci, jak również
opracowania odpowiednich mechanizmów
prewencyjnych i reakcyjnych. Jednym z kie−
runków badawczych jest ocena wpływu dzia−
łań niekooperacyjnych i związanych z nimi
zmian algorytmu pracy protokołu  IEEE
802.11 (w którym jako punkt narażenia trak−
tuje się mechanizm losowego odczekania po
kolizjach ramek) oraz warstwy sieciowej (z
punktu widzenia protokołu przekazywania
pakietów między sąsiednimi terminalami
sieci MANET, gdzie punktem narażenia jest
lokalny mechanizm admisji pakietów źródło−
wych) na indywidualne i globalne parame−
try pracy sieci.

W przeszłości awarie w sieciach kompu−
terowych czy też sieciach teleinformatycz−
nych wynikały głównie z losowych uszko−
dzeń elementów sieci, spowodowanych
czynnikami naturalnymi. Istotą mechani−
zmów proponowanych dla zapewnienia cią−
głości realizowanych połączeń była koncep−
cja ochrony poprzez ustanawianie tras za−
bezpieczających. Obecnie przeżywalność
należy rozpatrywać w znacznie szerszym
kontekście. Coraz częściej zaburzenia po−
prawnej pracy sieci wynikają nie tylko z lo−
sowych awarii jej elementów, ale są skut−
kiem umyślnego działania podmiotów ze−
wnętrznych. Celem takich ataków jest spo−
wodowanie jak największych strat przy mi−
nimalnych nakładach. Przykładem może być
destrukcyjne działanie w odniesieniu do
węzła o wysokim stopniu (połączonego z
wieloma innymi węzłami).

Skutki ataku zależą od topologii sieci.
Udowodniono, że niekontrolowany rozrost
sieci, oparty na zasadzie preferencyjnego
przyłączania nowych elementów sieci, pro−
wadzi do ewolucji topologii w kierunku tzw.
sieci bezskalowej, charakteryzującej się po−
tęgowym rozkładem stopni jej węzłów. Sieć
taką cechuje mała odporność na ataki, a skut−
ki ataku potęguje fakt, iż najkrótsze ścieżki
pomiędzy określonymi węzłami często zawie−
rają węzły−centra. Przy odtwarzaniu połączeń
po awarii należy uwzględnić czas niezbędny
na przeprowadzenie odpowiednich działań i
konieczność retransmisji danych, które nie zo−
stały dostarczone do węzłów docelowych.

W projektach realizowanych w Katedrze
rozwiązuje się zagadnienie redukcji liczby
odtwarzanych połączeń, których funkcjono−
wanie zostało zakłócone w wyniku ataku na
ważny element sieci. Głównym typem roz−
ważanych topologii są sieci bezskalowe, a
strukturami odniesienia – sieci o topologii
losowej oraz regularnej. Opracowywane są

algorytmy, które, przy określonej liczbie
nowych elementów sieci, umożliwiają opty−
malny sposób rozbudowy topologii, mający
na celu ograniczenie rozmiaru strat ponie−
sionych w wyniku ataku. Optymalność ozna−
cza tutaj jak najdalsze odejście od topologii
sieci bezskalowej (otrzymanej w wyniku nie−
kontrolowanego rozrostu sieci przez pewien
okres czasu) w kierunku topologii, dla któ−
rej zidentyfikowanie centrów byłoby utrud−
nione, a więc ataki mało skuteczne. Najlep−
szym sposobem przeciwdziałania atakom
jest podejście zintegrowane, które obejmuje
zastosowanie nowych metryk i algorytmów
doboru tras wraz ze wskazaniem sposobu
modyfikacji topologii. Zastosowania prak−
tyczne rezultatów projektu obejmują:
····· wykorzystanie uzyskanych metod w celu

projektowania nowych bądź też przeprojek−
towania/rozrostu istniejących sieci zarów−
no przewodowych, jak i bezprzewodowych;

····· możliwość implementacji zaprojektowa−
nych algorytmów doboru tras z nowymi
metrykami.
Znaczenie wyników projektów jest duże,

bowiem obecnie stosowane, standardowe
algorytmy doboru tras są oparte na metryce
najkrótszej odległości, przez co są mało przy−
datne dla atakowanych sieci bezskalowych;
tematyce tej poświęcone są dwie przygoto−
wywane rozprawy doktorskie.

Najwcześniej rozwiniętą siecią przekazu
informacji na odległość była sieć telefonicz−
na. Tradycyjny numer telefoniczny (zapisa−
ny najczęściej w standardzie e164), to dziś
podstawowy element danych teleadresowych.
Jego rolę zaczyna przejmować ostatnio adre−
sy email oraz www – nie są one jednak koja−
rzone z komunikacją w czasie rzeczywistym,
lecz raczej z udostępnianiem lub publikowa−
niem informacji. Tymczasem Internet, ze
względu na ciągły wzrost pasma i jakości
transmisji, staje się coraz odpowiedniejszym
medium komunikacji w czasie rzeczywistym.
Obrazuje to rosnące zainteresowanie techno−
logiami VoIP. W chwili obecnej urządzenia
do realizacji połączeń VoIP lub do realizacji
tradycyjnych połączeń telefonicznych różnią
się znacznie i z reguły nie są ze sobą zinte−
growane. Co więcej, przyjęty dla Internetu
sposób adresowania – URL, często nie jest
możliwy do zastosowania przy współpracy z
najprostszymi i jednocześnie najbardziej po−
pularnymi urządzeniami mającymi wyłącznie
klawiaturę numeryczną.

Sieci telefoniczne użytkowników stacjo−
narnych i mobilnych były, i są,  projektowa−
ne i budowane z przeznaczeniem do przesy−
łania strumieni danych czasu rzeczywistego.
Inaczej jest w przypadku sieci IP, które cha−

rakteryzują się całkowicie inną koncepcją
przekazu i odmienną, aczkolwiek pożądaną
przez użytkowników, strukturą opłat. W sie−
ci IP zwykle płacimy za dostęp, zaś w sie−
ciach telefonicznych  – za wykorzystanie. Le−
gło to u podstaw dynamicznego rozwoju tech−
nologii VoIP, dodatkowo wzmacnianego in−
tegracją różnych typów usług w jednej sieci
oraz synergią związaną z rozwojem nowych
rodzajów usług. Z wymienionych powyżej
powodów prace badawcze w KTI koncentrują
się także w obszarze dostosowania infrastruk−
tury IP i zastosowań VoIP do współpracy z
tradycyjnymi sieciami telefonicznymi użyt−
kowników stacjonarnych i mobilnych.  We
współpracy z Katedrą Architektury Systemów
Komputerowych oraz Katedrą Sieci Telein−
formacyjnych Wydziału Elektroniki, Teleko−
munikacji i Informatyki, a także firmami ze−
wnętrznymi (np. firmą DATERA) prowadzo−
ne są prace nad realizacją niewidocznego dla
użytkownika połączenia tradycyjnej sieci te−
lefonicznej użytkowników stacjonarnych i
mobilnych (PSTN/ISDN, GSM i UMTS) oraz
usługi przenoszenia strumieni czasu rzeczy−
wistego przez Internet (VoIP).

Prowadzone są także prace badawczo−roz−
wojowe, mające na celu opracowanie i zapro−
jektowanie mechanizmów i algorytmów
wspomagających identyfikację i lokalizację
użytkowników, a także zaproponowanie sce−
nariuszy optymalnego wyboru technologii i
trasy  przesyłania treści multimedialnych cza−
su rzeczywistego. Dotyczy to między innymi
opracowania kompletnej listy tożsamości
użytkownika (wymagającej przeszukania
DNS lub odwołania się do sieci rozproszo−
nych serwerów SIP), projektowania wydaj−
nych algorytmów lokalizacji geograficznej
użytkownika w rozproszonym środowisku
sieciowym, opracowania algorytmów opty−
malnego wyboru kanału komunikacyjnego do
realizacji usługi przenoszenia czy też opty−
malnego doboru trasy w sieci IP (czyli np.
określania typu systemu NAT, za którym zlo−
kalizowany jest użytkownik, i pokonywania
NAT, wyboru media proxy,  media serwera,
zasad wspierania mobilności oraz kontroli i
zarządzenia AAA użytkowników).

Działalność dydaktyczna KatedryDziałalność dydaktyczna KatedryDziałalność dydaktyczna KatedryDziałalność dydaktyczna KatedryDziałalność dydaktyczna Katedry
obejmuje szeroką gamę przedmiotów z za−
kresu organizacji i zasad działania sieci kom−
puterowych, oceny ich wydajności, zarzą−
dzania i projektowania sieci komputero−
wych, zapewnienia bezpieczeństwa ich funk−
cjonowania, a także teorii systemów infor−
macyjnych, metod probabilistycznych, sta−
tystyki matematycznej i badań operacyjnych.

Katedra prowadzi specjalność sieci kom−
puterowe, oferowaną studentom kierun−
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ku Informatyka. Proponuje też swoje przed−
mioty specjalnościowe studentom innych
kierunków. W ofercie kierowanej do absol−
wentów Politechniki i innych szkół wy−
ższych Katedra zapewnia  bogaty zestaw
kursów szkoleniowych,  poświęconych prze−
wodowym i bezprzewodowym sieciom LAN
i MAN. W tym zakresie pracownicy Kate−
dry współpracują między innymi z Politech−
niką Warszawską. Katedra prowadzi rów−
nież, cieszące się dużą popularnością, stu−
dia podyplomowe z zakresu projektowania
i zarządzania sieciami komputerowymi. W
pracy dydaktycznej wykorzystujemy jedno
z najlepiej sprzętowo wyposażonych labo−
ratoriów sieciowych, zorganizowanych w
Polsce. Pracownicy Katedry prowadzą też
wykłady, ćwiczenia i laboratoria na studiach
doktoranckich na Wydziale.

Opracowując programy studiów, stacjo−
narnych, zaocznych i podyplomowych, bie−
rzemy pod uwagę zarówno „dobrą praktykę”,
jak i trendy w odniesieniu do systemów i sie−
ci teleinformatycznych, tak by zasób wiedzy
przyszłego absolwenta tej specjalności umoż−
liwił mu znalezienie i podjęcie pracy w ob−
szarach związanych z wytwarzaniem podze−

społów i oprogramowania dla teleinformaty−
ki, u operatorów sieci teleinformatycznych,
w obszarze szeroko pojętych usług teleinfor−
matycznych wspierających działalność czło−
wieka. Mamy też na uwadze projektowanie,
wdrażanie i utrzymanie teleinformatycznych
systemów dedykowanych.

Kadrę naukowo−dydaktyczną  Katedry
Teleinformatyki tworzą:
····· prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw.

PG – kierownik,
····· dr hab. inż. Wojciech Molisz – zastępca

kierownika,
····· dr hab. inż. Jerzy Konorski,
····· dr inż. Krzysztof Nowicki,
····· mgr inż. Wojciech Gumiński,
····· mgr inż. Tomasz Gierszewski,
····· mgr inż. Krzysztof Gierłowski,
····· mgr inż. Jacek Rak.

Sekretariatem Katedry zarządza mgr Te−
resa Pluta, a opiekę nad bogatym sprzętem
laboratoryjnym sprawuje inż. Jan Noga.
Skład osobowy Katedry uzupełnia liczna
grupa doktorantów.

Pracownicy Katedry są autorami kilku−
nastu wydanych w ostatnich latach książek
(w tym dwóch nagrodzonych przez Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu), a także pod−
ręczników oraz zredagowanych materiałów
konferencyjnych. Kilka spośród  nich zosta−
ło zaprezentowanych poniżej.

Plany Katedry są ambitne. Zakładają one
rozwój młodego personelu, realizację no−
wych prac badawczych krajowych i zagra−
nicznych. Katedra jest zaangażowana w re−
alizację kilku projektów – w tym grantów
własnych i promotorskich, grantu badawczo−
rozwojowego – finansowanych przez  Mi−
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Mamy nadzieję na pozyskanie środków na
wykonanie grantu zamawianego. Przyzna−
ny też został grant zagraniczny. Dobrze roz−
wija się współpraca z uczelniami francuski−
mi (ENST Bretagne w Breście i ESIGELEC
w Rouen). W planach Katedry znajduje się
organizacja dużych przedsięwzięć konferen−
cyjnych (IFIP PWC Conference), dalsze po−
szerzenie i zacieśnianie kontaktów z ośrod−
kami zagranicznymi w USA i Europie, a tak−
że ze środowiskiem przemysłowym i bizne−
sowym Pomorza i Polski.

Józef Woźniak
Jerzy Konorski

Katedra Systemów Mikroelektronicz−
nych została utworzona w 2003 roku,

w wyniku połączenia Katedry Elektroniki
Ciała Stałego z Zakładem Układów Elektro−
nicznych. Zespoły tworzące Katedrę wy−
wodzą się z Zakładu Technologii Elemen−
tów i Układów Elektronicznych Instytutu
Technologii Elektronicznej (1969–1992). Z
Zakładu Technologii Elementów i Układów
Elektronicznych (ZTEiUE) w roku 1971
został wyodrębniony Zakład Elektroniki Cia−
ła Stałego, po czym w roku 1992, po zmia−
nie struktury instytutowej Wydziału na ka−
tedralną, oba zakłady zostały przekształco−
ne w Katedry: Elektroniki Ciała Stałego
(KECS) i Układów Elektronicznych (KUE).
Następnie, ze względów formalnych, w 1997
roku przemianowano Katedrę w Zakład
Układów Elektronicznych.

Pole działania Katedry Systemów Mikro−
elektronicznych obejmuje problematykę mo−
delowania, projektowania i optymalizacji
elementów i układów elektronicznych oraz
projektowania i oprogramowania systemów
mikroelektronicznych. Szczególnie inten−
sywnie rozwijane są zaawansowane meto−
dy modelowania, projektowania oraz opty−
malizacji analogowych i cyfrowych układów
scalonych, wykorzystywanych we współcze−
snej elektronice użytkowej, telekomunika−
cji i informatyce.

Geneza tej problematyki wywodzi się z
epokowego wynalazku, jakim było wynale−
zienie w 1958 roku układu scalonego. Wyna−
lazek ten otworzył erę mikroelektroniki. Mi−
kroelektronika okazała się dziedziną niezwy−
kle prężną. Produkcja układów scalonych
wzrastała, i nadal wzrasta, w bardzo szybkim

tempie, a jej cechą charakterystyczną jest po−
dwajanie się stopnia integracji, początkowo
– co pół roku, a później – co dwa lata, przy
jednoczesnej stałej obniżce kosztów jednost−
kowych wytwarzania. Rozwój architektury
układów mikroelektronicznych przebiegał na
podobieństwo rozwoju urbanistyki. Najpierw
pojawiły się układy małej skali integracji,
natomiast obecnie projektowane są i produ−
kowane układy ultra wielkiej skali integracji,
które zawierają dziesiątki milionów nanotran−
zystorów o rozmiarach wielkości bakterii.
Rośnie gęstość mocy cieplnej wydzielanej w
czasie ich pracy i można oczekiwać, że wkrót−
ce osiągnie ona poziom spotykany w dyszy
rakiety. Nieustannie wzrasta również funkcjo−
nalność układów mikro− i nanoelektronicz−
nych. Stały się one de facto skomplikowany−
mi systemami mikro− i nanoelektronicznymi,

Katedra Systemów MikroelektronicznychKatedra Systemów MikroelektronicznychKatedra Systemów MikroelektronicznychKatedra Systemów MikroelektronicznychKatedra Systemów Mikroelektronicznych
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dysponującymi w coraz większym stopniu
sztuczną inteligencją. Metody wytwarzania
układów scalonych umożliwiły również bu−
dowę systemów mikroelektromechanicznych
(MEMS). Elementami tych systemów, obok
elementów elektronicznych, są mikrosenso−
ry, mikroaktuatory, mikrosilniki, mikropom−
py, mikrorezonatory itp.

Poważną inspiracją do zajęcia się proble−
matyką systemów mikroelektronicznych były
prace seniora Katedry, profesora Michała
Białko, nestora polskiej mikroelektroniki,
członka rzeczywistego PAN, organizatora i
pierwszego kierownika ZTEiUE i KUE, któ−
ry już w 1969 roku opublikował monografię
„Układy mikroelektroniczne”. Znaczne
ugruntowanie tej problematyki w naszym ze−
spole przypisać należy pracom nieżyjącego
już profesora Andrzeja Guzińskiego, kierow−
nika ZTEiUE od 1977 r. i KUE w początko−
wych latach jej istnienia, zwłaszcza jego mo−
nografiom „Technologia układów warstwo−
wych” i „Projektowanie i konstrukcja ukła−
dów warstwowych” z 1973 roku.

W latach 90. dr hab. inż. Stanisław Szcze−
pański rozwinął szeroko zakrojoną współ−
pracę naukowo−badawczą z szeregiem firm
krajowych i wiodącymi ośrodkami akade−
mickimi zagranicznymi, po czym Katedra
Systemów Mikroelektronicznych znacznie
zintensyfikowała współpracę z czołowymi
firmami regionu: m.in. z Intel Technology
Poland, ChipIdea, Alatek. Rozwinęła się tak−
że współpraca z czołowymi uniwersytetami
Europy, USA i Azji: University of Manche−
ster, University of Hertfordshire, Katholic
Universiteit Leuven, Portland State Univer−
sity, Texas A&M University, Chonbuk Na−
tional University South Korea. Rezultatem
tej współpracy były długoterminowe staże
naukowe dla młodej kadry naukowej oraz
wspólne opracowania kilku unikatowych
układów scalonych oraz  kilkadziesiąt pu−

blikacji w renomowanych czasopismach ran−
gi światowej.

Konsekwencją wieloletniego uprawiania
problematyki ściśle powiązanej z mikroelek−
troniką jest prowadzenie dla kierunku studiów
Elektronika i Telekomunikacja oraz Automa−
tyka i Robotyka przedmiotów kierunkowych
Przyrządy półprzewodnikowe i Układy elek−
troniczne. Do kanonu przedmiotów prowa−
dzonych przez pracowników Katedry, oprócz
wyżej wymienionych, należą: Programowal−
ne układy cyfrowe, Podstawy elektroniki dla
kierunku studiów Informatyka, Elektronika
dla kierunku studiów Mechanika i Budowa
Maszyn oraz Układy elektroniczne analogo−
we dla kierunku studiów Fizyka Techniczna,
a dla subkierunku Elektronika: Podstawy mi−
kroelektroniki, Technika sieci komputero−
wych, Filtry cyfrowe, Języki programowania
HDL i Konwertery mocy.

Katedra prowadzi specjalność systemy
mikroelektroniczne jako specjalność podsta−
wową dla kierunku studiów Elektronika i Te−
lekomunikacja, a także jako specjalność uzu−
pełniającą dla kierunków Automatyka i Ro−
botyka oraz Informatyka. Absolwenci naszej
specjalności uzyskują wszechstronne przy−
gotowanie w zakresie zintegrowanych (sprzę−
towo−programowych) systemów mikro− i na−
noelektronicznych (np. dla systemów sieci
komputerowych, bezprzewodowego sprzętu
tele− i radiokomunikacyjnego, specjalizowa−
nych koprocesorów i innych). Dysponujemy
dobrze wyposażonymi laboratoriami do
większości prowadzonych przedmiotów, w
tym laboratorium układów programowal−
nych, w którym znaczna część wyposażenia
została ufundowana przez firmę Intel Tech−
nology Poland.

Nasze laboratoria dydaktyczne wyposa−
żone są w najnowsze oprogramowanie do−
starczane przez firmy CADENCE i Xilinx.
Katedra jest członkiem Cadence Academic
Network oraz Europractice. Posiadamy spe−
cjalizowane układy uruchomieniowe oraz
oprogramowanie projektowe programowal−
nych układów cyfrowych. Są to, między in−
nymi, zestawy zawierające układy SPAR−
TAN III VIRTEX II, VIRTEX IV. Oprogra−
mowanie projektowe firmy XILINX ISE
oraz EDK umożliwia wykonanie projektów
własnych podbloków, jak również realiza−
cję układów typu System−on−Chip (SoC).W
kooperacji z przemysłem realizowane są pro−
jekty układów cyfrowych. Przykładem może
być przedstawiona na fot. 2 płytka druko−
wana projektu „Quality of Service (QoS)
Hardware Building Block: FPGA Implemen−
tation”, zrealizowanego dla firmy Intel Tech−
nology Poland.

Godnymi odnotowania przykładami wy−
ników prac naukowo−badawczych z ostat−
nich lat działalności Katedry są przedstawio−
ne na fot. 3 specjalizowane układy scalone.
Pierwszym z nich (fot. 3a) jest zrealizowa−
ny w technologii 0,35µm CMOS zestaw pro−
gramowalnych filtrów analogowych czasu
ciągłego, przeznaczonych do wielosystemo−
wych scalonych odbiorników telefonii bez−
przewodowej. Programowalny filtr pasma
podstawowego przeznaczony jest dla wie−
losystemowych odbiorników GSM 900,
PDS 1900, DCS 1800, DECT, o aproksy−
macji Czebyszewa 5. rzędu typu aktywne−
RC. Filtr ten gwarantuje programowanie sze−
rokości pasma przepustowego w zakresie od
100 do 700 kHz oraz wzmocnienia w zakre−
sie od 0 dB do 24 dB.

Fot. 1. Skład osobowy Katedry z października 2007 roku; od lewej stoją: Miron Kłosowski, Marek
Strachacki; Jerzy Woźniak, Zbigniew Felendzer – zastępca kierownika Katedry, Wiesław Kordal−
ski, Ludmiła Tomczak, Wacław Pietrenko, Stanisław SzczepańskiStanisław SzczepańskiStanisław SzczepańskiStanisław SzczepańskiStanisław Szczepański – kierownik Katedry, Anna
Pietrenko−Dąbrowska, Jacek Jakusz, Michał Polowczyk, Bogdan Pankiewicz, Grzegorz Blakie−
wicz; klęczą: Marek Wójcikowski, Robert Żaglewski , Lucjan Jezierski, Robert Piotrowski; na
zdjęciu brakuje: Waldemara Jendernalika, Marka Wrońskiego, Jerzego Jackowskiego

Fot. 2. Płytka drukowana projektu „Quality of
Service (QoS) Hardware Building Block:
FPGA Implementation”
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Drugim (fot. 3b) jest układ FPAA2 zawie−
rający 40 bloków CAB (ang. Configurable
Analog Blocks) wraz z układami pomocni−
czymi, takimi jak: układy automatycznego
dostrajania, bufory sygnałowe i układy pola−
ryzacji. Układ został zrealizowany w techno−
logii CMOS ORBIT nwell 2um. Zawiera ok.
50.000 tranzystorów MOS i 2400 kondensa−
torów. Umożliwia cyfrowe zaprogramowanie
i realizację filtrów typu gm−C pracujących w
zakresie częstotliwości do kilku MHz.

W Katedrze prowadzone są również pra−
ce nad sprzętową implementacją wielowymia−
rowych klasyfikatorów pakietów sieci kom−
puterowych. Od pewnego czasu routery w wy−
dzielonych sieciach korporacyjnych oraz w
sieci Internet wykorzystują do różnych celów
klasyfikatory wielowymiarowe pakietów, np.
kontroli dostępu, rezerwacji zasobów, zapew−
nienia jakości usług (QoS), bezpieczeństwa
zasobów i użytkowników. Dzięki sprzętowej
implementacji klasyfikatory są bardzo szyb−
kie i dzięki temu mogą być stosowane w urzą−
dzeniach o dużej przepływności (powyżej 10
Gbps). Wśród prac z tego zakresu zwracają
uwagę badania nad efektywną implementacją
systemów SoC w architekturze FPGA. Pro−
wadzone były próby implementacji sieci typu
Network on Chip (NoC) w układach FPGA.
Sieci typu NoC stały się bardzo interesują−
cym i obiecującym rozwiązaniem dla syste−
mów typu SoC, które charakteryzują się in−
tensywną wewnętrzną komunikacją. Badania
dotyczą nowych rozwiązań sieci NoC, wy−
korzystujących specyficzne zasoby FPGA,
takie jak: globalne sieci zegara, dedykowane
sieci carry i moduły SRL−16. Rozwiązania te
pozwalają na bardzo efektywną implementa−
cję niektórych rodzajów sieci NoC.

W Katedrze wykonywane są także prace
innowacyjno−rozwojowe. Ich przykładem jest
zilustrowany na fot. 4, przedstawiony na te−
gorocznej konferencji Technologie Informa−
cyjne 2007, projekt systemu głosowej infor−

macji w windach oparty na czujnikach
MEMS. System ma unikatową cechę polega−
jącą na tym, że do działania nie potrzebuje
połączenia z systemem sterującym windy.
Zasilany z baterii lub akumulatorów może być
zamontowany w ścianie windy, wymaga tyl−
ko prostej kalibracji. System oparty jest na
akcelerometrach MEMS, dokonujących po−
miaru przeciążeń w kabinie windy. Może on
działać nawet w windach niemających wskaź−
nika piętra. Jego zastosowania obejmują bu−
dynki użyteczności publicznej (hotele, szpi−
tale), gdzie komunikaty głosowe w windach
są wymagane prawem lub konieczne z po−
wodu np. obecności osób niewidomych.

Wizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości KatedryWizja przyszłości Katedry

Katedra Systemów Mikroelektronicznych
ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
projektowania specjalizowanych układów
scalonych, opartych na współcześnie dostęp−
nych mikro− i nanotechnologiach. Zasoby
ludzkie i sprzętowe Katedry są wystarczają−

Fot. 4. Schemat blokowy systemu informacji głosowej w windach, opracowany w Katedrze
Systemów Mikroelektronicznych

ce do prowadzenia zaawansowanych prac
projektowych oraz badawczych.

Obecnie w Katedrze realizowany jest m.in.
projekt badawczo−rozwojowy pt.: „Projekt i
realizacja zintegrowanych modułów sieci sen−
sorowej w technologiach FPGA i ASIC do
monitorowania środowiska i ruchu pojazdów
w obszarach miejskich”. Jego rezultatem bę−
dzie prototypowa samoorganizująca się sieć
czujników połączonych łączami radiowymi i
monitorująca ruch pojazdów na określonym
obszarze. Czujniki, będące inteligentnymi i
samodzielnymi systemami mikroelektronicz−
nymi, będą dokonywać analizy obrazów ze−
branych przez kamery oraz określać prędkość
i kierunek ruchu pojazdów. Skompresowana
informacja przesyłana będzie do centrali i ana−
lizowana przy wykorzystaniu specjalistycz−
nego oprogramowania. Zainteresowanie
wdrożeniem tego systemu wykazuje wiele
miast północnego regionu Polski.

Przyszłość Katedry leży w dalszym dosko−
naleniu znajomości metod i narzędzi projekto−
wania analogowych oraz cyfrowych układów
i systemów scalonych, zwłaszcza systemów
SoC, układów ASIC i układów programowal−
nych FPGA, wykorzystujących współczesne,
najbardziej zaawansowane mikro− i nanotech−
nologie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są
również prace naukowo−badawcze związane
z realizacją kilku rozpraw doktorskich i habili−
tacyjnych, silnie ukierunkowanych na aktual−
ne i przyszłe potrzeby gospodarki krajowej.

Stanisław Szczepański
Michał Polowczyk

Zbigniew Felendzer

Fot. 3a. Bloki funkcjonalne wielosystemowe−
go odbiornika telefonii komórkowej wykona−
ne w technologii CMOS 0.35 mm (rok 2005)

Fot. 3b. Układ FPAA2 (zawiera ok. 50.000
tranzystorów MOS i 2400 kondensatorów)


