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zakres działalności:  

Podstawowym obszarem moich badań dedykowanych aplikacjom przemysłowym są 

komputerowe metody nieinwazyjnej diagnostyki i regulowania procesem przepływów 

dwufazowych mieszanin gaz-ciecz. Procesy te należą do najbardziej dynamicznie 

rozwijającego się nurtu badań mechaniki płynów. Przepływy dwufazowe są ściśle 

związane z dynamicznie rozwijającymi się badaniami w dziedzinie inżynierii 

bioprocesowej, biotechnologii, inżynierii ochrony środowiska, w energetyce i wielu 

pokrewnych dziedzinach.  Rosnące potrzeby przemysłu w zakresie rozwoju 

uniwersalnych, nieinwazyjnych i skutecznych metod komputerowej diagnostyki i 

kontroli procesu uzasadniają wagę tego tematu. Znajomość charakterystyki i rodzaju 

przepływu gaz-ciecz jest bardzo ważna przy projektowaniu i realizacji przemysłowych 

obiektów badawczych oraz w procesie modelowania numerycznego. Ciągłe 

monitorowanie i diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości może dostarczyć cennych 

informacji o ich stanie dynamicznym i umożliwić ciągłą i automatyczną kontrolę.  Zakres 

dotychczasowych badań obejmował w szczególności: 

• rozwój, implementację i weryfikację algorytmów przetwarzania surowych 

tomograficznych danych pomiarowych pochodzących z przepływów 

dwufazowych; 

• rozwój, implementację i weryfikację komputerowych metod przestrzennego 

modelowania i projektowania czujników ECT; 

• rozwój, implementację i weryfikację algorytmów wnioskowania rozmytego dla 

potrzeb identyfikacji i regulacji typu przepływów dwufazowych; 

• rozwój oprogramowania wdrażającego opracowane ww. metody do 

monitorowania i regulowania rzeczywistymi procesami przepływów. 

Poza aplikacjami do zastosowań przemysłowych rozwijam metody uczenia 

maszynowego w zastosowaniach medycznych. Głównym celem jest identyfikacja 

kluczowych parametrów statycznych i dynamicznych w nieinwazyjnej diagnostyce 

dolnych dróg moczowych. 
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działalność obecna:  

informatyka w medycynie (algorytmy analizy danych diagnostycznych oraz identyfikacji 

parametrów statycznych i dynamicznych) 

informatyka w zastosowaniach przemysłowych (metody nieinwazyjnej diagnostyki i 

regulowania procesami przemysłowymi) 

przyszłe działania:  

Ekstrakcja parametrów statycznych i dynamicznych w nieinwazyjnej diagnostyce dolnych dróg moczowych 

Uczenie maszynowe w tomograficznej diagnostyce procesów przemysłowych 
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