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POLSKAMYSL
TECHNICZNA
JUZ OD PONAD 20 LAT FIRMA QWED WDRAZA W WIELU PROJEKTACH POLSKI\ MYSL
NAUKOWO-TECHNICZNI\. JEJ OPROGRAMOWANIE JEST WYKORZYSTYWANE W WIELU
MIEiDZYNARODOWYCH PROJEKTACH. Z DOSWIADCZENIA FIRMY KORZYSTAI:.A M.lN. NASA.

go Komisji Europejskiej
Horyzont 2020.
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Zia ta,n,os c fi,r-

my op lera Sl~
na czterech filarac h. Pier w-

szym jest oprogramowanie

do symulacji elektromagnetycznych QuickWav€, kto-

rego spektrum funkcjonalnosci jest bardzo szerokie.

Znajduje praktyczne zasto-

sowanie w wielu sektorach,
m.in. w przemysle telekomunikacyjnym, kosmicznym, grzan!a mikrofalowego czy biomedycynie.

Drugq gatiji: dziafalnosci stanowiq pomiary elektromagnetycznych wtasciwosci materiat6w, trzeciq
- usrugi projektowania urzCldzen bazujClcych na zjawisku pola elektromagnetycznego (np. anteny telefonii
5G czy kuchenki mikrofaJowe). Podstawq tych trzech
kierunk6w dzialalnosci jest synergia. Firma wdroiyta setki licencji QuickWave'a, a w marcu br. sprzedata tysi~czny egzemplarz rezonatora pomiarowego.

- W naszej dziatalnosci korzystamy z wiedzy i wieloletniego doswiadczenia cztonk6w naszego zespotu,
a narz~dziem pracy, zar6wno przy projektowaniu naszych specjalistycznych urzCldzen pomiarowych, jak
i oferowanych ustugach, jest nasze oprogramowanie. Czwartq gal~zi Cl dzialalnosci jest udziat w projektach badawczo-rozwojowych, w kt6rych wykorzystujemy i rozwijamy nasze kompetencje - Uumaczy
dr ini:. Malgorzata Celuch, prezes zarzCldu.

f)

Dok/adne pomiary fizycznych
wlasnosci
materialow-w poIClczeniu z pelnofalowq symulacjq
elektromagnetycznCl staty sie
niezbEildnym
narzedziem pracy naukowcow
i inzynierow na
calym swiecie.

- Projekty dotycz'! charakteryzacji material6w
energetycznych do zastosowan m.in. w panelach totowoltaicznych (MMAMA)
oraz opracowaniu nowych
metod i narzEildzi nanotechnologicznych do badania i testowania jakosci
baterii litowo-jonowych dla przemyslu samochodowego (NanoBat) - mowi dr ini. Marzena Olszewska-Placha, dyrektor ds. badan i rozwoju.
POlSKA MYSl TECHNICZNA

Firma OWED powstala w 1997 roku. Zostata zatoiona przez czworo pracownik6w naukowych Wydziatu Elektroniki i Technik Intormacyjnych Politechniki
Warszawskiej. Celem zaloiycieli byto wdroienie
polskiej mysli naukowo-technicznej w postaci wyni k6w wtasnych wieloletnich badan naukowych w zakresie tearii zjawisk elektromagnetycznych, metod
numerycznych i technik komputerowych.
Ich wyniki bardzo szybko zyskaty uznanie na arenie m i~dzynarodowej , zar6wno w swiecie nauki,
jak i przemys/u. Wsp6/prac~ z polsk,! firm,! podj~
Iy m.in. amerykanskie i europejskie instytuty oraz
laboratoria kosmiczne, w tym laboratoria NASA
(National Radio Astronomy Observatory i Jet Propulsion Laboratory) . •

MIi;DZYNAROOOWE PROJEKTY

aWED bierze udziat w projektach B+R POCZijwszy
od wczesnych lat 2000 . SCi to projekty

w konsor-

cjach zar6wno krajowych, jak i m i~dzyn arodo 
wych. Obecnie fi rma uGzestniczy w trzech projektach. Dwa z nich sC\ projektami programu ramowe-
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