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W wielu instytucjach energia 
elektryczna związana z ogrzewa-
niem, wentylacją czy klimatyzacją 
(HVAC – ang. Heating, Ventilation, 
Air Conditioning) stanowi ponad 60 
proc. całkowitego zużycia. Polem 
do optymalizacji procesów HVAC 
ograniczającej straty związane 
z nieskoordynowanym działaniem 
każdego z systemów są inteligent-
ne algorytmy zarządzania, zgodne 
ze standardami wyznaczonymi 

przez Przemysł 4.0. Trudnością 
w tworzeniu inteligentnych pro-
cesów sterowania jest ilość i różno-
rodność danych środowiskowych, 
które należy przeanalizować, aby 
podjąć decyzję biznesową nie 
zaburzając komfortu pracy.

Projekt o akronimie PA, zatytu-
łowany „Predykcyjny i adaptacyjny 
system METERNET-EnMS do zin-
tegrowanej kontroli parametrów 
środowiskowych oraz zużycia 

energii procesów przemysłowych 
i biznesowych” uzyskał maksy-
malną ocenę ekspertów i zajął 
pierwsze miejsce na liście pro-
jektów rekomendowanych do 
dofinansowania – na niemal 500 
złożonych wniosków.

Jego celem jest opracowanie 
nowego inteligentnego sterow-
nika z modułowym sensorem 
oraz inteligentnego kontrolera, 
tworzących system zarządzania 
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Mówimy PA kosztom
energii elektrycznej

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz 
firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR 
ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego syste-
mu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort śro-
dowiska pracy. W projektowaniu wykorzystana będzie sztuczna inteligencja 
i uczenie maszynowe.
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energią METERNET-EnMS. W pro-
jektowaniu znaczącą rolę odegra 
wykorzystanie algorytmów sztucz-
nej inteligencji i technik uczenia 
maszynowego w modelowaniu 
procesów środowiskowych. Sys-
tem zagwarantuje automatyczną 
kontrolę efektywności energetycz-
nej. Inteligentne monitorowanie 
najważniejszych parametrów 
powietrza pozwoli na zapew-
nienie najwyższych standardów 
środowiska pracy, racjonalizując 
jednocześnie zużycie energii elek-
trycznej. Do mierzonych danych 
dotyczących powietrza należą: 
temperatura, wilgotność, pręd-
kość, stężenie eqCO2, lotnych 
związków organicznych i cząstek 
stałych PM oraz ciśnienia. Mierzony 
jest również poziom hałasu i natę-
żenie oświetlenia. 

System pozwoli także na inte-
ligentne monitorowanie Wskaź-
ników Wyniku Energetycznego, 
umożliwi uproszczoną realizację 
audytów i przeglądów energetycz-
nych oraz predykcyjne sterowanie 
procesami. Wszystko to przełoży 
się na poprawę stanu środowiska, 
wpłynie na zdrowie ludzi i wydaj-
ność ich pracy.

System METERNET-EnMS sta-
nowi innowację, co najmniej na 
skalę europejską. Firma IDANET 
– lider projektu wraz ze swo-
imi partnerami biznesowymi 
dostarcza obecnie inteligentną 
automatykę dla systemów HVAC 
na terenie Szwajcarii, Niemiec, 
Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Pro-
dukt tworzony w ramach konsor-
cjum, dzięki opracowywanym na 
Wydziale FTIMS inteligentnym 
algorytmom, ma szansę zrewolu-
cjonizować rynek systemów auto-
matycznego zarządzania energią 
elektryczną. Już interesują się nim 
urzędy administracji publicznej 
i sieci hoteli.

n Adam Wojciechowski
Instytut Informatyki

OPUS
n Prof. Łukasz Albrecht z Wy-

działu Chemicznego – Gra elektro-
nów: nowe cykloaddycje wyższego 
rzędu w syntezie organicznej (po-
nad 1,7 mln zł). 

n Dr hab. inż. Przemysław 
Ignaciuk, prof. PŁ z Wydziału FTIMS 
– Odporne schematy regulacji dla 
wielokanałowych przepływów sie-
ciowych (ponad 630 tysięcy zł). 

n Prof. Marcin Kamiński z Wy-
działu BAIŚ – Entropia probabili-
styczna w obliczeniach inżynier-
skich (465 600 zł).

n Dr Adolfo Poma Bernaola 
z Międzynarodowego Centrum Ba-
dań Innowacyjnych Biomateriałów 
(ICRI-BioM) – Mechaniczne i termo-
dynamiczne właściwości kwasów 
nukleinowych (ponad 680 000 zł).

PRELUDIUM
n Mgr inż. Przemysław Siarkie-

wicz – Biotynylowana pochodna 
kwasu boronowego jako narzędzie 
do celowanej detekcji utleniaczy 
w komórkach nowotworowych 
(niemal 140 tys. zł).

n Mgr inż. Julia Dominiak 
– REIWork: Rekonfigurowalne śro-
dowiska dla interaktywnych miejsc 
pracy (ponad 200 tys. zł).

n Mgr inż. Krystian Polczyński 
– Analiza teoretyczno-numerycz-
no-eksperymentalna dynamiki 
nieliniowej wahadeł poddanych 
działaniu niestacjonarnego pola 
magnetycznego (niemal 100 tys. zł).

MINIATURA
n Dr inż. Agata Sowińska – 

Wpływ struktury oraz składu li-

pidowego błony biologicznej na 
aktywację receptorów sprzężonych 
z białkiem G (GPCR) (prawie 50 tys. 
zł).

n Dr Franciela Arenhart Soares 
– Systemy reagujące na bodźce 
oparte na skwalenie funkcjonalizo-
wanym barwnikami ESIPT (prawie 
43 tys. zł).

n Dr inż. Anna Sowińska – 
Ciecze jonowe jako modyfikatory 
poprawiające stopień zdyspergo-
wania bionapełniaczy i bio-ZnO 
w elastomerach (prawie 49 tys. zł).

n Dr inż. Mateusz Zakrzewski 
– Struktura i właściwości fizyko-
chemiczne nanorurek węglowych 
dotowanych tytanem (ponad 38 
tys. zł).

n Dr inż. Dagna Siuda – Ocena 
wpływu proekologicznego charak-
teru opakowań na wizerunek marki 
badania wstępne/pilotażowe (7700 
zł).

n Dr Anna Sykuła – Nanokap-
sułkowanie i zwiększenie aktyw-
ności biologicznej pochodnych 
hesperetyny (38 500 zł). 

n Dr inż. Michał Sójka – Ocena 
właściwości przeciwdrobnoustro-
jowych elagotanin wyizolowanych 
z owoców maliny właściwej i tru-
skawki wobec szczepów rodzaju 
Listeria monocytogenes (ponad  
46 000 zł). 

n Dr inż. Marcin Łęcki – Lokal-
na walidacja dwu-równaniowych 
modeli turbulencji pod kątem wy-
miany ciepła po stronie powietrza 
w lamelowych wymiennikach ciepła 
(prawie 50 tys. zł).                         

  n 

Nowe granty NCN

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELU-
DIUM i MINIATURA. Podajemy nazwiska laureatów 
z PŁ i tytuły ich zwycięskich grantów oraz przyzna-
ne dofinansowanie.
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