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Jakub Niedźwiedzki jest stu-
dentem informatyki na studiach 
drugiego stopnia na Wydziale Elek-
trotechniki, Elektroniki, Informaty-
ki i Automatyki. Czeka na obronę 
pracy magisterskiej. Stypendium 
otrzymał na realizację pracy dok-
torskiej Równoczesna lokalizacja 
i budowanie mapy trójkątów na 
podstawie danych ze skanera lase-
rowego 3D.

– Moje badania skupiają się 
na dziedzinie znanej jako SLAM 

– równoczesnej lokalizacji i rozbu-
dowie mapy robotów mobilnych 
do celów nawigacji operatora czy 
też autonomicznej. Rozwiązania 
w tej dziedzinie obecnie bardzo 
zyskują na popularności. Widzimy 
je m.in. w autonomicznych samo-
chodach czy dronach latających. 
Diamentowy grant otrzymałem 
na rozwój innowacyjnej metody 
SLAM w środowiskach niezurba-
nizowanych, gdzie głównym urzą-
dzeniem pomiarowym jest LiDAR 

Diamentowy Grant
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło w sierpniu IX edy-
cję konkursu w ramach programu Diamentowy Grant. Spośród 173 wniosko-
dawców wyłoniono 69 laureatów. Wśród nich jest Jakub Radosław Niedź-
wiedzki z Politechniki Łódzkiej.

skromnych zasobów wodnych, 
jakimi dysponuje Polska.

Poza tym, każdy z nas w spo-
sób bezpośredni korzysta z wody 
w swoim gospodarstwie domo-
wym. Średnio zużywamy ok. 120-
150 dm3 wody na dobę (na miesz-
kańca), przy czym ilość wody, którą 
zużywamy na określone czynności 
(w dm3 na dobę, na mieszkańca) to: 
picie i przygotowywanie posiłków 
3-5, mycie naczyń 10-14, kąpiel 

w wannie 60-80, prysznic 20-25, 
spłukiwanie miski ustępowej 30-
45, pranie 15-20. (...)

Musimy także uświadomić so-
bie, iż na wielkość zużycia wody 
w gospodarstwie domowym wpły-
wa nie tylko zużycie niezbędne, ale 
także straty wody. Powstają one 
na skutek nieszczelności urządzeń 
wodociągowych oraz marnotraw-
stwa wody. Najczęstszą przyczyną 
strat są cieknące spłuczki lub 

kapiące krany. Cieknąca przez mie-
siąc spłuczka może spowodować 
utratę 10 – 15 ton (m3) świeżej, 
zdrowej wody! 

Całość artykułu można przeczy-
tać na blogu naukowców PŁ www.
blog.p.lodz.pl

n	Mirosław Imbierowicz
Wydział Inżynierii Procesowej 
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– przestrzenny skaner laserowy 3D 
– wyjaśnia Jakub Niedźwiedzki, 
który studia inżynierskie ukończył 
na kierunku Computer Science 
w IFE. – Dotychczasowe badania 
wykonywałem w ramach projektu 
NCBiR „Przestrzenny skaner lasero-
wy wraz z oprogramowaniem, do 
zastosowań w nawigacji robotów 
mobilnych”, prowadzonego na Po-
litechnice Łódzkiej we współpracy 
z firmą Prexer.

Do realizacji badań i doktoratu 
Jakuba Niedźwiedzkiego przewi-
dzianych jest dwóch promotorów: 
prof. Leszek Podsędkowski z In-
stytutu Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn, promotor prac 
inżynierskiej i magisterskiej, kie-
rownik Zakładu Robotyki i Auto-
matyzacji na Wydziale Mechanicz-
nym oraz dr hab. inż. Piotr Lipiński 
z Instytutu Informatyki z Wydziału 
FTIMS, kierownik Zakładu Syste-
mów Inteligentnych i Inżynierii 
Oprogramowania.

n	Małgorzata Trocha
Dział Promocji
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