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1. Cele naukowe projektu 

Celem naukowym projektu podprojektu 4A, jest opracowanie demonstratorów 
mikrosystemów (MEMS) i minisystemów, z wykorzystaniem mikro- i nano-technologii, do 
zastosowań w medycynie. Przewiduje się opracowanie oryginalnych konstrukcji tych mikro- 
i minisystemów, technologii ich wytwarzania, opracowania bloków sterowania tymi 
systemami, akwizycji danych pomiarowych a wielu przypadkach również analizy wyników 
pomiarów, przetwarzania i wizualizacji wyników pomiarów. W szczególności celem 
naukowym jest: opracowanie mikrosystemu do dynamicznego pomiaru temperatury punktu 
rosy (wykonanie pomiaru parametru do kilku razy na sekundę) w zastosowaniu do pomiaru 
przeznaskórkowej utraty wody (do pomiaru TEWL, dermatologia) i do pomiaru wilgotności 
w nosie i gardle pacjenta w trakcie oddychania (laryngologia), opracowanie algorytmów 
komputerowych do automatycznego wyznaczania końcowych wartości pomiarowych dla 
obu aplikacji medycznych (dermatologiczna i laryngologiczna). 

 

2. Cele techniczne i gospodarcze projektu 

Celem technicznym jest opracowanie demonstratorów przyrządów  tak aby miały konkretne 
zastosowanie praktyczne. Tematyka badań oraz rodzaj demonstratorów będących 
przedmiotem podprojektów został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń 
członków zespołu i ich kontaktów ze środowiskiem inżynierskim oraz medycznym. 
Realizacja niniejszego projektu polegać będzie na opracowaniu dwóch innowacyjnych 
demonstratorów. Opracowane w ramach niniejszego podprojektu demonstratory będą miały 
zastosowane i skierowane będą przede wszystkim do laboratoriów kosmetologicznych, firm 
farmaceutycznych, szpitali (głównie z myślą o pacjentach, którzy wymagają leczenia 
laryngologicznego/dermatologicznego). Celem podprojektu również jest przeprowadzenie 
prac studialnych tj. opracowanie mikrosystemu do dynamicznego pomiaru temperatury 
punktu rosy w zastosowaniu do pomiaru przeznaskórkowej utraty wody (do pomiaru 
TEWL, dermatologia) i do pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjenta w trakcie 
oddychania (laryngologia). Rezultatem tych prac będzie opracowanie co najmniej jednego 
demonstratora dla każdej z aplikacji medycznych. Wprowadzenie na rynek zbudowanych 
demonstratorów w postaci produktów końcowych będzie jednak wymagało przełamania 
szeregu barier formalnych, technicznych jak i często psychologicznych.  

W ramach niniejszej pracy zostanie opracowany i wykonany grupa mikrosystemów 
(MEMS) i minisystemów, z wykorzystaniem mikro- i nano-technologii, do zastosowań w 
medycynie. Przewiduje się opracowanie oryginalnych konstrukcji tych mikro- i 
minisystemów, technologii ich wytwarzania, opracowania bloków sterowania tymi 
systemami, akwizycji danych pomiarowych a wielu przypadkach również analizy wyników 
pomiarów. W szczególności celem jest opracowanie mikrosystemu do dynamicznego 
pomiaru temperatury punktu rosy w zastosowaniu do pomiaru przez naskórkowej utraty 
wody (do pomiaru TEWL, dermatologia) i do pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjenta 
w trakcie oddychania (laryngologia). Opracowany w ramach podprojektu mikrosystem 
zasadniczo zmieni sytuację gdyż jego stała czasowa będzie 10÷100 razy krótsza o 
zwiększonej dokładności pomiaru względem typowych-sorpcyjnych czujników 
wilgotności. Pomiar wilgotności w nosie i w gardle pacjenta oparty na opracowywanym 
mikrosystemie pozwoli na badania podczas normalnego oddychania pacjenta a jego 
dokładność nie powinna gorsza niż 5%. 
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3. Realizacji projektu. 

3.1. Członkowie konsorcjum. 

 
Instytut Systemów Elektronicznych (ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa) jest 

jednym z dwóch największych instytutów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej. W Instytucie zatrudnionych jest 82 pracowników, w tym 65 na 
etatach naukowo-dydaktycznych, 9 na etatach technicznych i 8 na etatach 
administracyjnych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 18 profesorów (w tym 4 
zwyczajnych), 1 doktor habilitowanych, 32 adiunktów, 7 starszych wykładowców, 1 
wykładowca i 2 asystentów. Pod opieką profesorów i doktorów habilitowanych pozostaje 
aktualnie w Instytucie 50 doktorantów, wykonujących swoje prace doktorskie i biorących 
czynny udział zarówno w działalności dydaktycznej, jak i naukowej Instytutu. 

Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, kierowany przez prof. Ryszarda 
Jachowicza, prowadzi szeroko zakrojone badania w obszarze tematycznym obejmującym 
zagadnienia konstrukcji mikrosystemów i czujników pomiarowych przeznaczonych do 
pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności. Badania te koncentrują się w szczególności na 
problemach projektowania, modelowania, symulacji i testowania czujników, w tym 
półprzewodnikowych czujników inteligentnych, a także opracowywania protokołów i 
interfejsów dla potrzeb bezprzewodowej transmisji sygnałów czujnikowych. Zespół był 
m.in. koordynatorem Centrum Doskonałości Projektowania i Technologii Mikrosystemów 
COMBAT, w którego skład wchodziły także jednostki z innych Wydziałów Politechniki 
Warszawskiej. Ostatnio Zespół zakończył współpracę w zakresie wymienionej wyżej 
problematyki z Singapur Institute of Manufacturimg Technology w ramach realizacji 3-
letniego projektu badawczego. 

 
Kluczowi wykonawcy: 
Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz - Kierownik Zakładu Mikrosystemów i Systemów 

Pomiarowych. Główne zainteresowania badawcze i aktywność naukowa w dziedzinie 
mikrosystemów i czujników półprzewodnikowych, w tym czujników wilgotności gazów. 
Kierował siedmioma projektami międzynarodowymi w tej tematyce (2 z USA, 4z UE i 1 z 
Singapurem) i wieloma krajowymi projektami badawczymi. „Visiting professor” w 
Technische Universitat w Wiedniu i Lehigh University w USA, „guest scientist” w NIST 
(dawniej NBS),USA i MIT,USA. Autor i współautor ponad 190 publikacji naukowych z 
których około połowa w j.ang. a znaczna ilość w czasopismach z listy filadelfijskiej (w tym 
16 zaproszonych referatów w tym 4 na otwarcie konferencji w USA, RFN i Polsce) i 14 
patentów. Promotor 8 doktoratów, członek wielu zagranicznych i krajowych rad naukowych 
konferencji, czasopism i organizacji. Fellow of Institute of Physics, Bristol, Wielka 
Brytania. Senior Member of IEEE i były przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE. Organizator 
i kierownik Centrum Doskonałości UE „Center of Microsystems Design and Technology  
COMBAT”. Prezes Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. Profesor zwyczajny 
Politechniki Warszawskiej. 

Dr hab inż. Jerzy Weremczuk – Adiunkt, rozwinął tematykę pomiarów wilgotności 
gazów prowadzącego unikalne w skali międzynarodowej badania nad szybkimi 
higrometrami punktu rosy z detektorem półprzewodnikowym. Prowadzone prace dotyczyły 
zarówno metod pomiarowych jak i konstrukcji aparatury pomiarowej. Uzyskane rezultaty 
przedstawiono w ponad 80-ciu publikacjach naukowych, w większości o zasięgu 
międzynarodowym. 

Dr inż. Daniel Paczesny – otrzymał tytuł mgr inż. w 2003 roku i tytuł doktora w 2008 
roku w zakresie nauk technicznych – elektronika na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej. W 2009r został mianowany na stanowisko 
Adiunkta Politechniki Warszawskiej. Od 2012r pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. 



RAPORT	MNS‐DIAG			
 

4 
 

Nauczania w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. 
Uczestniczył w 8 projektach naukowych. Jest autorem i współautorem ponad 50 prac 
naukowych. Dotychczasowa dydaktyka: Programowanie w języku C, Podstawy Statystyki, 
Biostatystyka, Podstawy Metrologii, Język Pascal, Informatyka. Jego zainteresowania 
obejmują: mikorsystemy i czujniki dla aplikacji medycznych, higrometry punktu rosy, 
urządzenia elektroniczne, bezprzewodowe sieci czujnikowe, rozwiązania informatyczne dla 
nauk medycznych, CATI dla badań kwestionariuszowych, rozwiązania informatyczne 
bazujące na transmisji bezprzewodowej, aplikacje internetowe do monitorowania chorób 
przewlekłych. 

 
3.2. Opis i podział prac w projekcie. 

 
W ramach podprojektu zakres prac do wykonania kształtował się następująco: 
 Opracowanie założeń do projektu mikrosystemu oraz opracowanie mikrosystemu do 

dynamicznego pomiaru temperatury punktu rosy w zastosowaniu do pomiaru 
przeznaskórkowej utraty wody (do pomiaru TEWL, dermatologia) i do pomiaru 
wilgotności w nosie i gardle pacjenta w trakcie oddychania (laryngologia) 

 Zakup niezbędnej aparatury naukowo-badawczej 
 Wykonanie projektu, wykonanie i testy mikrosystemu oraz dwóch systemów 

pomiarowych dla aplikacji dermatologicznej i laryngologicznej 
 Opracowanie, wykonanie i testowanie oprogramowania użytkowego dla lekarzy 

dermatologów i laryngologów w tym implementacja opracowanych komputerowych 
algorytmów obliczeniowych 

 Popularyzacja otrzymanych rezultatów 
 
 
3.3. Główne zakupy urządzeń, wyposażenia i materiałów. 

 Higrometr wzorcowy, 
  termostat cieczowy  
 mikroskop montażowy,  
 drukarka do ink-jet printing (częściowy udział),  
 mini komora termiczna,  
 komputery - 2 szt.,  
 drukarka 

    

 

Fot.1. Drukarka typu „ink-jet printing” firmy Dimatix zgłowicą drukującą (16dział) i z 
pojemnikiem na polimer 
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Fot.2. Dokładne stanowisko pomiarowe do generowania wilgotności gazu z termostatem 
cieczowym wysokiej dokładności i higrometrem wzorcowym Mitchell Instruments, 
typ S8000. 

 

 
 


