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W zrealizowanym projekcie badawczym własnym opracowano i badano
inteligentny system mobilny wspomagaj cy bezpiecze stwo publicznych rodków
transportu.
Po 11 wrze nia 2001 r. zauwa a si wyra n tendencj do integracji systemów
pracuj cych na u ytek bezpiecze stwa publicznego, szczególnie w publicznych
rodkach transportu. Systemy, działaj ce dotychczas lokalnie, wyposa a si w
dost pne dzi mo liwo ci komunikacji - w tym satelitarnej - i wł cza si je do
zintegrowanych działa Centrów Antykryzysowych i Antyterrorystycznych.
Oferowany system ł czy mo liwo ci nowoczesnego satelitarnego systemu
monitorowania i wspomagania transportu z mo liwo ciami najnowszej generacji
robotów inspekcyjno-interwencyjnych wraz z przystosowaniem ich do działa
ratowniczych w tych rodkach transportu. Składa si z: 1) Podsystemu
satelitarnego nadzoru rodków (SNST) transportu znajduj cych si w ruchu,
szczególnie nara onych na niebezpiecze stwo np. napadu terrorystycznego, 2)
podsystemu interwencyjnego (RI) wprowadzanego do akcji w przypadku detekcji
zagro enia przez system nadzoru. Podsystem nadzoru (SNST) ma za zadanie
systematyczne przesyłanie informacji o sytuacji w poje dzie skuteczn detekcj
zagro enia (bomba, niebezpieczne substancje itp.) w publicznym rodku
transportu (w tym autobusy, autokary, wagony kolejowe, tramwaje, metro). W
momencie detekcji zagro enia np. uwalnianiu si niebezpiecznego gazu lub
zagro enie wybuchem nast powałaby awaryjne zatrzymanie, ewakuacja
pasa erów i przygotowanie rodka transportu do operacji robota interwencyjnoinspekcyjnego RI.
Nowym, oryginalnym rozwi zaniem tu zastosowanym jest to, e robotowi
interwencyjno-inspekcyjnemu w czasie wykonywania zadania towarzyszy robot
asystuj cy, pracuj cy w dwóch trybach: całkowicie autonomicznie lub realizuj c
zadania postawione przez operatora. Robot asystuj cy ma przede wszystkim
dostarcza operatorowi stereoskopowy obraz robota interwencyjno-inspekcyjnego
i jego otoczenia oraz dokładniejszej informacji o odległo ciach bazy mobilnej od
przeszkód.
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Celem projektu było okre lenie przynale no ci populacyjnej ledzi bałtyckich,
zara onych larwami A. simplex. Próby ledzi pobrano w okresie tarła w
4 rejonach południowego Bałtyku (Orłowo, Rowy, winouj cie i Zalew Wi lany).
W ka dym rejonie pobrano 2 próby ryb, które poddano pomiarom
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morfometryczno-merystycznym, uwzgl dniono parametry ichtiologiczne (długo ,
wiek, stadium dojrzało ci gonad) oraz obecno paso ytów. Przeprowadzono
statystyczn analiz danych morfometryczno-merystycznych: zastosowano
uogólnione modele liniowe (GLM), testy istotno ci wielu zmiennych oraz analiz
klasterow .. Wyniki statystycznych analiz danych morfometrycznych i
merystycznych wskazuj , e ledzie zara one larwami A. simplex stanowi grup
mieszan , w skład której wchodz zarówno osobniki reprezentuj ce populacj
zachodni jak i populacje centralnego Bałtyku. Analiza polimorfizmu
genetycznego z zastosowaniem neutralnych markerów (mikrosatelitranego DNA)
nie wykazała istotnego zró nicowania pomi dzy populacjami ledzi. Klasyfikacja
ryb do okre lonych populacji umo liwiła przybli one oszacowanie tempa migracji
ledzi, które jest potrzebne do symulacji dynamiki zasobów stad ledzi
zachodniego i centralnego Bałtyku. Na podstawie wykonanych symulacji
wielko ci biomasy oraz połowów wykazano, e uwzgl dnienie w obliczeniach
migracji stad prowadzi do prognozowanych biomas i połowów ró ni cych si od
wyników uzyskiwanych w modelu pomijaj cym migracje w granicach 5-20%.
Wyniki projektu maj du e znaczenie dla racjonalnego zarz dzania zasobami
ledzi bałtyckich.
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Skonstruowany układ analityczny zoptymalizowan metodyk zastosowano do
analizy specjacyjnej arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód naturalnych.
Opracowana aplikacja, umo liwia przeprowadzenie oznacze specjalnych jak prac
rutynowych dla du ej ilo ci ró norodnych próbek w oznaczeniach form
specjacyjnych arsenu, antymonu i selenu w wodach powierzchniowych i
podziemnych ró nych obszarów. Wydaje si , i rzadko prowadzone ze wzgl du na
poziom zaawansowania analitycznego badania specjacyjne zawarto ci
mikroskładników wód stanowi interesuj ce narz dzie w badaniu ekosystemów
wodnych, a ich wyniki pozwalaj na obserwowanie procesów i tendencji
niemo liwych do uchwycenia w innych badaniach. Szczególnie istotne wydaje si
powi kszenie w przyszło ci i tak du ej liczby obiektów badawczych, co pozwoli
na precyzyjniejsze wnioskowanie statystyczne i po redni ocen nara enia wód na
oddziaływania antropresyjne.
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Głównym celem projektu, osi gni tym w trakcie realizacji, jest opracowanie
metodyki tworzywowo zintegrowanych podstaw inteligentnego rozdrabniania i
granulowania w przetwórstwie i recyklingu tworzyw. Metodyka ta oparta o
współczesne narz dzia informatyczne słu y do tworzenia i rozbudowy
uniwersalnej bazy o rozdrabnianiu i granulowaniu. Celem dodatkowym projektu
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jest, na podstawie zaproponowanej metodyki, poznanie takich warunków
konstrukcyjnych rozdrabniacza i granulatora, które umo liwi uzyskanie jako ci
produktu oczekiwanej dalszym przetwórstwem, z wła ciw wydajno ci i
minimalnym jednostkowym zu yciem energii. Planowany jest dalszy rozwój
systemu oraz poszerzenie ródeł wiedzy o inne typy rozdrabniaczy do tworzyw.
Oryginalna metodyka ma du e znaczenie praktyczne..
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Opracowany kod numeryczny oraz współdziałaj cy z nim symulator graficzny
umo liwiaj szybkie przewidywanie i wizualizacj skomplikowanej struktury
nieliniowych impulsowych pól wytwarzanych przez skupiaj ce osiowo
niesymetryczne głowice ultrad wi kowe w tkankach biologicznych. Te dwa
pakiety softwear'owe tworz
nowe efektywne narz dzie pozwalaj ce
racjonalizowa
proces
projektowania
skomplikowanych
głowic
ultrad wi kowych: optymalizowa ich kształt, wymiary, sposób i rodzaj
pobudzania dysponuj c moc obliczeniow tylko standardowego komputera
osobistego PC.
Wyniki projektu stanowi
podstaw
do konstrukcji nowej generacji
ultrasonografów.
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Zebrano informacje o emisji CO2 z 126 du ych zakładów przemysłowych w
Polsce (energetyka i przemysł). Wybrano 53 zakłady o emisji powy ej 500 Gg/rok
(36 - elektrownie i elektrociepłownie, 7 - cementownie, 7 - zakłady chemiczne,
3 - huty i koksownie). Przeanalizowano koncentracj
CO2 w gazach
spalinowych/przemysłowych. Zaproponowano podziemne składowanie dla dwóch
przypadków: z oddzieleniem CO2 z gazów spalinowych/przemysłowych oraz z
u yciem czystego strumienia gazu. Opracowano uwarunkowania i kryteria
podziemnego składowania CO2: geologiczne, zło owe, techniczno - górnicze i
inne. Dwutlenek w gla nale y zaliczy do substancji, a podziemne składowanie
CO2 powinno by rozpatrywane jako działalno
gospodarcza w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze. Analiza
rozmieszczenia du ych punktowych ródeł emisji CO2 na tle budowy
geologicznej Polski pokazała, e ródła emisji, obejmuj znacz cy obszar kraju i
pokrywaj si z zasi giem wyst powania głównych struktur geologicznych Polski.
Stwierdzono, e najlepsze warunki do podziemnego składowania CO2 s na
znacznej cz ci Ni u Polskiego (poziomy wodono ne oraz zło a w glowodorów)
na obszarze Przedgórza Karpat i Karpat (zło a w glowodorów). Do celów
podziemnego składowania CO2 wytypowano 4 zło a ropy naftowej i 19 złó gazu
ziemnego. Podkre lono mo liwo
zatłaczania CO2 w celu intensyfikacji
wydobycia ropy naftowej. Zaproponowano uruchomienie pilotowej instalacji

Zał cznik Nr 2

str.4

podziemnego zatłaczania CO2. Przeprowadzono badania skał zbiornikowych w
celu okre lenia porowato ci wybranych próbek piaskowców oraz ich chłonno ci
sorpcyjnej wzgl dem dwutlenku w gla. Przedstawione badania wykazały, e skały
praktycznie nie oddziałuj z dwutlenkiem w gla. Przeprowadzono symulacj
komputerow zatłaczania CO2 do zło a ropy naftowej, zło a gazu ziemnego oraz
do gł bokiej warstwy wodono nej. Pozwoliła ona na okre lenie mo liwej
pojemno ci magazynowej skał.

