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Centrum	CNT:
• Realizator programu rozwoju kampusu technologii cyfrowych w 

Dziekanowie Leśnym, realizującego wizję wielodyscyplinarności
• Ośrodek kompetencji w dziedzinie zaawansowanej analityki dużych 

danych:  
• wspomaganie diagnostyki procesów fizycznych, predykcji ich zaburzeń,
• wspomaganie podejmowania decyzji procesowych (fazy: od planowania do 

realizacji czasu rzeczywistego)
• modelowanie komputerowe złożonych procesów w oparciu o duże dane

• Wielodyscyplinarny zespół naukowy o wysokich kompetencjach na 
poziomie międzynarodowym
• Szeroki zasięg kontaktów międzynarodowych z czołowymi ośrodkami

badawczymi i technologicznymi
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Kompetencja Centrum	CNT	w	zakresie	modelowania	
komputerowego	dla	wielkoskalowych	zastosowań		

• Nowe generacje zaawansowanych infrastruktur przetwarzania 
komputerowego:
• high-end’owe systemy obliczeniowe dla zastosowań „sztucznej inteligencji”      

i modelowania wielkich systemów
• rozwiązania o wysokim poziomie cyberbezpieczeństwa
• rozproszone implementacje systemów przetwarzania dużych danych dla 

zastosowań w trybie czasu rzeczywistego
• nowe klasy infrastruktur cyfrowych dla zastosowań krytycznych

• Zintegrowane systemy wizualnej analizy dużych danych:
• własna referencyjna platforma programistyczna modelowania 

wizualizacyjnego 
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Obszary zrealizowanych rozwiązań	gospodarczych

• Energetyka odnawialna
• Duże ekosystemy
• Inteligentne systemy sieciowe
• Wielkie sieciowe systemy transportowe i logistyczne:
• Transport lotniczy:

• operacje 
• decyzje strategiczne
• sieci lotnisk i przestrzeń powietrzna
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Dziedziny	ekspertyzy	aplikacyjnej						
zespołu	Centrum	CNT,			I	

• Inteligentny monitoring i prognozowanie dynamiki systemów 
złożonych:
• numeryczne prognozowanie procesów atmosferycznych i zastosowania do 

podejmowania decyzji operacyjnych (wieloletnie doświadczenie)
• nowa generacja systemów energetycznych 
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Dziedziny	ekspertyzy	aplikacyjnej						
zespołu	Centrum	CNT,			II	

• Analizy diagnostyczne procesów w złożonych systemach sieciowych:
• analizy strategiczne i operacyjne dla transportu lotniczego (realizacje dla 

wiodących światowych firm i organizacji międzynarodowych, także dla 
głównych podmiotów gospodarczych i rządowych w kraju)
• analizy złożonych procesów populacyjnych, w szczególności tworzenia 

scenariuszy what-if dla sytuacji zagrożenia kryzysowego: 
• sytuacje epidemiczne i ich efekty społeczne i gospodarcze
• zjawiska szokowe

• Nowe rozwiązania medycyny zindywidualizowanej (precyzyjnej):
• telemedycyna, diagnostyka, projektowanie terapii
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Dziedziny	ekspertyzy	aplikacyjnej						
zespołu	Centrum	CNT,			III

Projektowanie i synteza nowych funkcjonalnych materiałów 
ekstremalnych:
• Partnerstwo z dysponentami unikatowych surowców:   KGHM, …
• Wybrane obszary strategiczne:
• energetyka:

• transport
• technologie odnawialne (magazynowanie, generacja)
• materiały zmienno-fazowe (phase-change materials)

• technologie druku 3D
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Najnowsza historia sukcesu

• Partnerstwo z KGHM
• Materiały na bazie surowców KGHM
• Materiały zaprojektowane w oparciu o modele komputerowe 

opracowywane i zsyntetyzowane w Centrum CNT
• Wyniki eksperymentalne:    11/2020
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Nowe	rozwiązania	w	obszarze	metalurgii	materiałów	lekkich

Opracowanie procedury poprawy kluczowych 
właściwości lekkich, efektywnych energetycznie 

i odpornych korozyjnie materiałów do zastosowań 
w szerokim zakresie temperaturowym

Zaawansowane symulacje komputerowe
(modelowanie materiałów w skali atomowej)

+
Równoległe wytwarzanie i badania 

eksperymentalne zaprojektowanych rozwiązań

Zastosowania: lotnictwo, motoryzacja, przemysł 
chemiczny, przemysł kosmiczny, medycyna, sport,

…

Rezultaty prac, 11/2020:

• 6-8 (!!!) krotnie wyższa zdolność do umacniania 
materiału względem znanych rozwiązań 

• brak  istotnych efektów ubocznych

Wymagany kierunek rozwoju

*Osiągnięte 
wyniki
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Nowe	rozwiązania	w	obszarze	metalurgii	materiałów	lekkich

• Realizacja badań materiałowych na poziomie krajowym i z rozwiniętą współpracą międzynarodową

• Dostęp do najnowocześniejszej aparatury i światowej klasy specjalistów
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Centrum	Cyfrowej	Nauki	i	Technologii	
Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego			
w	Warszawie

Kontakt:   prof. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum

ks. prof. Stanisław Dziekoński, inicjator programu         
Centrum i Kampusu
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