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Słowo wstępu

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko absolwentów uczelni technicznych czy kierunków
ścisłych. Wiele pracy czeka również na humanistów, których w potocznym rozumieniu rzadko łączy się z terminem „Badania i Rozwój”. Jest jednak inaczej, o czym można się przekonać śledząc
projekt „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki”. Jednak zanim absolwenci jakiejkolwiek uczelni
zaczną pracować, coraz częściej wykazują się inicjatywą, badawczą dociekliwością a niekiedy niekonwencjonalnym podejściem do nauki, działając w kołach naukowych. Przynosimy kolejne ciekawostki z ich świata, z którym coraz częściej współpracują duże firmy poszukujące przyszłych pracowników. Niekiedy owocem pracy studentów są wynalazki, które trzeba opatentować, by móc
w pełni korzystać z własnego dorobku intelektualnego. W materiale opracowanym przez rzecznika patentowego podpowiadamy, jak zabezpieczyć efekty swojej pracy przed wykorzystaniem
w niewłaściwy sposób przez innych. Ponadto w numerze znajdziecie najciekawsze projekty realizowane przez polskich badaczy oraz ich efekty implementowane już w gospodarce. Zachęcam do
lektury tekstów o Tomografie EPR, systemie orientacji dla osób niewidomych na podstawie dźwięków, które generuje miasto oraz o układzie badania napędów samochodowych bez konieczności
jeżdżenia nimi.
Ideą przewodnią pisma „Akademickie B+R” jest innowacyjność, jednak nie tylko w odniesieniu do
otaczającej nas rzeczywistości, ale również w stosunku do siebie. Redakcja uznała, że trzeci numer jest dobrą okazją do wejścia na ścieżkę, której nie realizuje żaden wydawca o podobnej tema-

tyce w Polsce. Zbyt wcześnie, by zdradzać szczegóły niespodzianki, jednak już od przyszłego numeru, obiecujemy skok technologiczny, który wprowadzi nas i Was do grona najbardziej innowacyjnych mediów.
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Fukushima Dai-ichi

Ciężka próba dla energetyki jądrowej
Każdego roku w Japonii dochodzi do prawie 1000 trzęsień ziemi. Wszystkie
budynki i obiekty przemysłowe projektowane są już od lat z uwzględnieniem
takiego zagrożenia – elektrownie jądrowe w szczególności. W piątek 11 marca
2011 r. na skutek podmorskiego trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera
powstała potężna, wielometrowej wysokości fala tsunami. Uderzenie fali tsunami
w obiekty elektrowni jądrowej Fukushima I (Fukushima Dai-ichi, 6 bloków z
reaktorami BWR) spowodowało awarię radiologiczną siłowni. Było to najsilniejsze
trzęsienie ziemi w Japonii od 140 lat.
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Geografia nuklearna Japonii
W Japonii jest 17 elektrowni jądrowych z 54 reaktorami. Reaktor, który najbardziej ucierpiał
podczas trzęsienia ziemi jest jednym z najstarszych reaktorów i miał w 2011 roku zakończyć
pracę. Zaprojektował go w latach 60-tych amerykański koncern General Electric. Jest to reaktor II generacji. Obecnie budowane (także
w Japonii) nowe reaktory generacji III
i III+ posiadają znacznie skuteczniejsze zabezpieczenia antysejsmiczne. Największa na
świecie elektrownia jądrowa - japońska Ka-

ów Skali
Struktura poziom

INES

1. anomalia, naruszająca zatwierdzone warunki eksploatacji;
2. incydent, znaczne skażenie, nadmierne narażenie pracowników;
3. poważny incydent, narażenie ludności na napromienienie dawką dopuszczalną, poważne skażenie, ostre skutki u pracownika;
4. awaria bez znacznego zagrożenia poza obiektem, narażenie ludności na napromienienie
dawką dopuszczalną, znaczne
uszkodzenie rdzenia reaktora,
narażenie pracownika na napromienienie dawką śmiertelną;
5. awaria z zagrożeniem poza
obiektem, prawdopodobnie będzie konieczne częściowe wprowadzenie planowych przeciwdziałań, poważne uszkodzenie
reaktora;
6. poważna awaria, znaczne uwolnienie, prawdopodobnie będzie
konieczne pełne wprowadzenie
planowych przeciwdziałań;
7. wielka awaria, wielkie uwolnienie promieniotwórczych substancji, rozległe skutki zdrowotne i środowiskowe;
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shiwazaki-Kariwa - w lipcu 2007 r. przetrwała
bez większych szkód trzęsienie ziemi o sile 7,9
stopnia. Od lat 60-tych elektrownie są zabezpieczane również przed falami tsunami. Niestety fala, która zalała elektrownię Fukushima miała o co najmniej 0,5 m wyższy poziom (7
- 12 m) niż przewidywały założenia projektowe.
Kalendarium
11 marca 2011 Fukushima Dai-ichi. W elektrowni Fukushima znajdowało się 6 reaktorów
typu BWR (generacja II). Trzęsienie ziemi miało
miejsce o godzinie 14.46 czasu lokalnego. Trzy
pracujące w tym czasie reaktory zostały automatycznie wyłączone. Pozostałe trzy
w chwili trzęsienia ziemi nie pracowały, bowiem przechodziły rutynowe przeglądy. Po wyłączeniu reaktorów rozpoczęto odprowadzanie ciepła powyłączeniowego (ciepła generowanego przez paliwo jądrowe jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu reaktora). Dostarczano
wodę chłodzącą do rdzenia reaktora rurociągami a jej obieg wymuszany był za pomocą pomp.

gów automatycznie otwarto zawory upustowe, którymi w sposób kontrolowany wypuszczono część skażonej pary z reaktora do wnętrza stalowej obudowy bezpieczeństwa. To spowodowało wzrost ciśnienia w obudowie bezpieczeństwa do 840 kPa (zaprojektowana do 400
kPa). W tej sytuacji, w ramach działań awaryjnych w nocy z 11/12 marca w bloku reaktora
nr 1, przeprowadzono kontrolowane wypuszczenie pary wodnej z obszaru pomiędzy zbior-

Były one napędzane awaryjnymi generatorami
diesla. Niestety praca generatorów awaryjnych
została przerwana po godzinie na skutek fali
tsunami, która zalała część elektrowni. Operator elektrowni (TEPCO) zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa poinformował Rząd Japonii
o sytuacji. Natychmiast dostarczono helikopterami przenośne generatory.
Z powodu braku chłodzenia nastąpiło odparowanie części wody w zbiornikach reaktorów nr 1, 2 i 3, wzrost ciśnienia w zbiornikach
i wypchnięcie części wody przez parę do poziomu ostrzegawczego (poniżej którego rozgrzany rdzeń reaktora może ulec częściowemu stopieniu). Wzrosło również ciśnienie w
rurociągach obiegu pierwotnego (w reaktorach BWR jest tylko JEDEN obieg chłodzenia). Aby nie dopuścić do rozerwania rurocią-

nikiem reaktora a stalowo-żelbetową obudową bezpieczeństwa celem obniżenia ciśnienia pary wodnej wewnątrz obudowy. Nastąpiło kontrolowane uwolnienie substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie reaktorowej.
Te same działania przeprowadzono dla bloków
2 i 3 oraz wszystkich czterech bloków sąsiedniej elektrowni Fukushima II (Fukushima Dai-ini). Ze względu na niewystarczającą wydajność chłodzenia awaryjnego za pomocą zainstalowanych pomp, zarządzono zalanie rdzeni reaktorów nr 1 i 3 mieszaniną wody morskiej
i roztworu kwasu borowego (pochłaniającego
neutrony). W obszarze bezpośrednio przylegającym do budynków elektrowni (brama główna) stwierdzono moce dawki promieniowania
gamma ok. 5 μSv/h (mikrosiwertów na godzinę), co oznaczało kilkudziesięciokrotne prze-

W Niemczech od kwietnia obowiązuje moratorium na pracę siedmiu niemieckich elektrowni jądrowych. Według Dziennika Gazety Prawnej kraj ten już stał się importerem netto energii
elektrycznej. „Jeszcze w pierwszej połowie marca Niemcy eksportowały dziennie ok.
3,5 GWh, a obecnie importują prawie 2,5 GWh na dobę. Energię elektryczną kupujemy we
Francji, w Polsce i Czechach” - Matthias Kurth, szef urzędu ds. regulacji rynku telekomunikacji, poczty, kolei, gazu i energii. W maju może być jeszcze gorzej, gdy zostanie zamkniętych kolejnych pięć elektrowni jądrowych. Jeżeli na dodatek będzie pogoda bezwietrzna, pracę wstrzymają tamtejsze elektrownie wiatrowe, a Niemcy będą mieli zakłócenia w dostawach
energii. I w takiej sytuacji niemieccy sąsiedzi namawiają nas by odstąpić od programu jądrowego?! A skąd i za co będziemy kupowali w niedalekiej przyszłości brakującą energię elektryczną ?

kroczenia poziomu normalnego (tła naturalnego). Ten poziom promieniowania nie stanowił
istotnego zagrożenia dla zdrowia pracowników,
ludności i środowiska.
W ramach działań zapobiegawczych w okresie poprzedzającym uwolnienie przeprowadzo-

dzający i wynikały z ostrych procedur kryzysowych. Pomimo braku jakichkolwiek doniesień
o szkodach radiologicznych wśród ludności.
Ze względu na ryzyko wydzielenia się większych ilości promieniotwórczego izotopu jodu
(który gromadząc się w tarczycy może zwięk-

25 marca nad Polskę dotarło powietrze znad Japonii. Wyniki pomiarów
przeprowadzonych w stacjach monitoringu Centralnego Laboratorium

Ochrony Radiologicznej (CLOR) dowodzą, że zawartość jodu 131I w powietrzu jest znikoma.

no ewakuację ludności z obszaru 3 km wokół
elektrowni Fukushima Dai-ichi,
a w sobotę (12 marca) rozszerzono strefę ewakuacji do 20 km. W sobotę także rozpoczęto
ewakuację ludności z obszarów o promieniu 10
km wokół Fukushima Dai-ini, położonej blisko
Fukushima Dai-ichi. Łącznie z sąsiedztwa obu
elektrowni ewakuowano około 200 tys. osób.
Powodem ewakuacji były uwolnienia jodu. Na
podstawie dostępnych obecnie, sprawdzonych informacji, radykalne środki jakie podjęto
(ewakuacja ludności) miały charakter wyprze-

szać ryzyko nowotworu tego gruczołu), władze Japonii zadecydowały o zaaplikowaniu na
wszelki wypadek preparatów jodu stabilnego
(jodek potasu), blokującego tarczycę. Podawanie jodku potasu obejmowało tabletki (dla dorosłych) i syrop (dla dzieci). Dystrybucja miała
charakter lokalny i dotyczyła ludności z ewakuowanych wcześniej obszarów, w odległości do
20 km od elektrowni Fukushima Dai-ichi
i Fukushima Dai-ini. Władze nakazały osobom
mieszkającym w odległości między 20 a 30 km
od elektrowni pozostanie czasowo w domach.
12 marca doszło do wybuchu wodoru i zniszczenia górnej części budynku reaktora nr 1,
a 14 marca taki sam wybuchł miał miejsce
w bloku nr 3 (efekt powtórnych wstrząsów sejsmicznych). Choć zawaliły się ściany i dach budynków elektrowni, zbiorniki obu reaktorów
i osłony bezpieczeństwa nie zostały naruszone.
Zginęła jedna osoba (operator suwnicy, uwięziony w zawalonym budynku reaktora), rannych zostało czterech pracowników elektrowni
(ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo). Wybuch był prawdopodobnie spowodowany wyciekiem wodoru, stosowanego do chłodzenia
generatora w hali turbin. Istnieje także przypuszczenie, że wodór mógł wydzielić się w reakcji chemicznej cyrkonowych koszulek z parą 
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wodną, co świadczyłoby o uszkodzeniu prętów paliwowych. Zniszczenie hali turbin mogło spowodować uszkodzenie obiegu parowego. Rozerwanie obiegu parowego w reaktorze
BWR (generacji II) jest awarią, która – nieste-

pełni zewnętrzne zasilanie elektryczne w blokach nr 2 i 4, zasilanie oświetlenia sterowni
we wszystkich blokach oraz wybranych urządzeń pomiarowych w blokach nr 1, 2 i 4. Do
wszystkich bloków podłączono kabel zasilają-

ła się. Jak szacuje japoński dozór jądrowy, do
oceanu wypłynęło kilka tys. ton wody ze zbiorników opadowych i 1,5 tys. z bloków reaktorowych nr 5 i nr 6. Dostarczano wodę techniczną
do basenu wypalonego paliwa w bloku nr 4.

ty - może się zdarzyć dla tej konstrukcji!
15 marca w pobliżu zbiornika wypalonego paliwa reaktora nr 4 Fukushima Dai-ichi wybuchł
pożar. Nie jest jasne, co się paliło (okablowanie lub elementy konstrukcyjne). Pożar został
ugaszony. Tego samego dnia w bloku nr 2 z kolei doszło do eksplozji. Podjęto akcję zalewania
basenów wypalonego paliwa i zbiorników ciśnieniowych reaktorów wodą morską.
Japoński dozór jądrowy (po konsultacji z IAEA
- Międzynarodową Agencją Energii Atomowej)
ocenił awarię w bloku nr 1 elektrowni Fukushima I na poziomie 5 w 7-stopniowej (logarytmicznej) skali INES (międzynarodowa skala
zdarzeń jądrowych).
24 marca potwierdzono, że obudowa bezpieczeństwa reaktora nr 3 jest nienaruszona.
W dniu 30 marca 2011 roku przywrócono w

cy z sieci energetycznej. Uruchomiono w ten
sposób systemy awaryjnego chłodzenia reaktorów i basenów wypalonego paliwa. Działają podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w nastawniach wszystkich bloków. Trwają prace nad usuwaniem skażonej wody z podpiwniczenia hal turbin bloków 1 do 3 (najpierw
do skraplaczy turbin, a następnie do zbiorników przechowawczych). Znaczna cześć skażonej wody została usunięta z tuneli prowadzących rurociągi między budynkiem reaktora a
halą turbiny oraz z tunelu między poszczególnymi blokami.
2 kwietnia wykryto przeciek skażonej wody
z bloku nr 2 do morza. Przyczyną tego przecieku była nieszczelność kanału kablowego (20
cm szczelina). Próba zabetonowania otworu
za pomocą syntetycznych polimerów nie uda-

Od 3 kwietnia 2011 roku bloki nr 1, 2 i 3 podłączone są do zewnętrznej sieci energetycznej
i korzystają z niej pompy usuwające wodę z budynków reaktorów.
5 kwietnia ekipom technicznym udało się
uszczelnić pęknięcie (wypełniając je płynnym
szkłem) i zatrzymać wyciek skażonej wody do
morza. Ekipy techniczne próbują rozwiązać
problem wody, którą wcześniej wpompowano
do elektrowni w celu schłodzenia reaktorów.
Około 60 mln litrów skażonej wody znajduje się
w pomieszczeniach pod reaktorami i w podziemnych kanałach pod elektrownią. Woda ta,
przynajmniej jej część, ma zostać wypompowana do gigantycznego zbiornika, którego budowę rozpoczęto w stoczni w Jokohamie.
Aby w reaktorach nr 1, 2 i 3 nie doszło do ponownego wybuchu wodoru, postanowiono wy-
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Schemat bloku z reaktorem BWR (Fukushima I).
pełnić wewnętrzną obudowę bezpieczeństwa
azotem, który jest gazem obojętnym.
7 kwietnia 2011 r. w późno wieczornych godzinach wystąpiły nowe wstrząsy sejsmiczne o
sile 7,1. Epicentrum znajdowało się w odległo-

wano żadnych nieprawidłowości. W elektrowni Higashidori, znajdującej się na terenie objętym trzęsieniem ziemi, reaktor typu BWR był
wyłączony (do przeglądu) a paliwo wyładowane ze rdzenia. Trzęsienie ziemi spowodowało 4

oceny uwolnień do środowiska jodu 131I
i cezu 137Cs. Decyzja ta nie oznacza zmiany sytuacji radiacyjnej wokół elektrowni Fukushima Dai-ichi. Ocenia się, że obecny poziom
uwolnień substancji promieniotwórczych jest

ści 20 km od elektrowni jądrowej Oganawa i
120 km od elektrowni Fukishima. W elektrowni jądrowej Oganawa trzy reaktory typu PWR
(inne niż w Fukushimie), były wyłączone po
trzęsieniu ziemi z 11 marca. Nastąpiło uszkodzenie trzech zewnętrznych linii energetycznych a pozostała tylko jedna sprawna linia (piąta była remontowana). Bardzo szybko udało się
udało się uruchomić linię będącą w remoncie i
jedną z uszkodzonych, zatem elektrownia znów
była zasilana z 3 linii energetycznych. Zdarzenie to jednak spowodowało krótką przerwę w
chłodzeniu basenów wypalonego paliwa. Nie
stwierdzono żadnych zmian poziomu promieniowania na terenie elektrowni. W pozostałych
elektrowniach (wyłączonych po trzęsieniu ziemi w dniu 11 marca): Fukushima Dai-ichi, Fukushima Dai-ini i Tokai Dai-ini nie zaobserwo-

godzinną utratę zewnętrznego zasilania energetycznego i do pompowania wody chłodzącej
basen wypalonego paliwa. Natomiast w elektrowni jądrowej Tomari (trzy reaktory PWR),
gdzie pracowały bloki nr 1 i 2, bez przerwy po
trzęsieniu ziemi w marcu, zredukowano obecnie ich moc do 90% mocy nominalnej, a blok nr
3 był w tym czasie wyłączony.
12 kwietnia władze japońskie (Agencja Bezpieczeństwa Jądrowego i Przemysłowego
NISA) podniosły ocenę zdarzenia radiacyjnego w elektrowni Fukushima w blokach nr 1, 2
i 3 łącznie z 5 na 7 stopień (najwyższy) w skali
zdarzeń jądrowych i radiacyjnych INES (analogiczny jak dla awarii w Czarnobylu). Natomiast
dla bloku nr 4 ocena poziomu awarii pozostała niezmieniona i wynosi 3. Zmianę kwalifikacji
stopnia dokonano na podstawie szacunkowej

na poziomie 12% analogicznych w czasie katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku. Dokonana
przez NISA ocena zdarzenia w skali INES jest
nadal oceną wstępną i może ulec zmianie.
Sytuacja „dzisiaj”
Obecnie moc dawki przy ogrodzeniu elektrowni spadła do 0,646 mSv/h (w szczytowym momencie wynosiła 3,391 mSv/h). Większość pracowników elektrowni została ewakuowana, pozostało tylko 50 ludzi prowadzących działania
stabilizujące i zabezpieczające na terenie zakładu. Ta awaryjna grupa została przez „prasę” i media nazwana samurajami. Było to – jak
się niebawem okazało – zbyt „słabe” określenie, więc przemianowano ich na „kamikadze”.
Jest to NADUŻYCIE, mające tylko podnieść zainteresowanie odbiorców informacji. Żadna bo-
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wiem ekipa usuwająca jakąkolwiek awarię (jądrową, chemiczną, przemysłową) nie jest grupą samobójców! Są to NAJWYŻSZEJ KLASY
SPECJALIŚCI, doskonale znający elektrownię i
jej funkcjonowanie, wyćwiczeni i wyszkoleni w
usuwaniu skutków wszelkiego typu zdarzeń. W
Polsce też taka grupa istnieje i nikt
w PAA (Państwowa Agencja Atomistyki) nie nazywa ich samobójcami. Czy policyjne grupy antyterrorystyczne odważymy się nazywać samobójcami ?
Rozpoczęto pomiary poziomu skażenia osobistych rzeczy- ubrań ludzi ze strefy ewakuowanej. 150 osób spośród ewakuowanych
poddano badaniom skażenia zewnętrznego. U 23 osób stwierdzono takie skażenia.
Są to skażenia odzieży wierzchniej (butów,
płaszczy, kurtek) promieniotwórczymi py-

Wnioski wypływające z wydarzeń
w EJ Fukushima :
1. Awaria typu czarnobylskiego jest technicznie niemożliwa w obecnie pracujących
na świecie reaktorach i w reaktorach jądrowych, którymi Polska jest zainteresowana.
2. W żadnym przypadku nie jest możliwy
wybuch reaktora o charakterze wybuchu
bomby jądrowej.
3. Stalowa obudowa bezpieczeństwa (tzw.
containment) wytrzymał wzrost ciśnienia
do 840 kPa choć zaprojektowany był do 400
kPa i miał ponad 40 lat. Należy wyraźnie
podkreślić, że awaria dowiodła skuteczności zabezpieczeń stosowanych w elektrowniach jądrowych już od lat 60-tych. Podstawowy cel zabezpieczeń został osiągnięty – nawet w przypadku zdarzenia, którego nie dało się przewidzieć (trzęsienie zie-
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łami. Obecność skażenia promieniotwórczego nie musi oznaczać zagrożenia zdrowia tych osób. W takich przypadkach wystarcza zwykłe zdjęcie odzieży i umycie ciała. Nie stwierdzono obecności skażeń wewnętrznych.
W prefektura Fukushima (otoczenie elektrowni Fukushima Dai-ichi) pomierzona wartość
mocy dawki wynosiła 0.39 μSv/h (mikrosiwerta/h), podczas gdy poziom tła naturalnego jest
0.08 μSv/h. Oznacza to, że przeciętna osoba
(dziecko, osoba dorosła, chora itp.) w miejscu
o takim poziomie promieniowania może przebywać do 1000 dni bez istotnego uszczerbku
dla zdrowia (o ile będzie spożywać wyłącznie
nieskażone promieniotwórczo produkty żywnościowe i przebywać w zamkniętym pomieszczeniu).

Sytuacja radiologiczna w Polsce
Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) prowadzi na bieżąco monitoring radiologiczny całego kraju poprzez sieć swoich stacji i placówek pomiarowych. 25 marca nad
Polskę dotarło powietrze znad Japonii. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w stacjach monitoringu Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) dowodzą, że zawartość jodu 131I w powietrzu
jest znikoma. Pomierzone aktywności właściwe wahają się od 53 do 93 μBq/m3 (mikro!) i nie mają żadnego wpływu na zdrowie. Z obliczeń dozymetrycznych wynika,
że dawka pochłonięta w tarczycy przeciętnego człowieka od „japońskiego powietrza”
jest mniejsza niż 20 μGy (mikrogrejów), co
stanowi mniej niż 0,2‰ (promila!!!!) pozio-

mi o tak ogromnej sile i tsunami o tak wysokiej fali).

go kontaktu z wodą chłodzącą reaktor.
7. Gdyby w reaktorze PWR zawalił się

4. Zagrożone reaktory to typ BWR, generacja II.
5. Powodem ewakuacji były uwolnienia
jodu. Do uwolnień jodu nie mogłoby dojść
w reaktorach typu PWR (EPR), ponieważ
cały obieg pierwotny zamknięty jest w obudowie bezpieczeństwa – w przeciwieństwie
do reaktorów BWR (Fukushima), gdzie wychodzi on poza obudowę aż do hali turbin.
6. Rozerwanie obiegu parowego w BWR
jest awarią, która – niestety - może się zdarzyć. Awaria tego typu w reaktorach PWR
(EPR, AP1000, APWR), które planowane są
w Polsce, nie miałaby żadnych skutków radiologicznych, ponieważ obieg parowy
w elektrowniach tego typu nie jest skażony.
Para napędzająca turbiny nie ma fizyczne-

dach hali turbin, to nie byłoby żadnych
uwolnień substancji radioaktywnych.
8. We wszystkich japońskich elektrowniach jądrowych, w których zainstalowano
reaktory typu PWR ich praca w czasie trzęsienia ziemi przebiegała prawidłowo lub
proces wyłączania prowadzono bez zakłóceń. Awarie techniczne spowodowane były
krótkotrwałymi brakami zasilania w związku z zerwaniem linii przesyłowych.
9. Wprowadzone w życie plany ewakuacyjne były środkiem zapobiegawczym a nie ratunkowym. Należy zaznaczyć, że japońskie
poziomy interwencyjne dla żywności są niższe (ostrzejsze) od wartości podawanych w
analogicznych przepisach europejskich.
10. Stwierdzono lokalne skażenia: terenu



Obecna sytuacja nie powoduje żadnego uszczerbku dla
zdrowia osób znajdujących się na terenie Polski, nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia i nie zachodzi potrzeba stosowania jakichkolwiek środków profilaktycznych, takich jak przyjmowanie preparatów jodu stabilnego w celu
blokowania tarczycy czy ograniczenia przebywania na wolnym powietrzu.

mu interwencyjnego wynoszącego 100 mGy
(miligrejów). W żadnym wypadku nie należy brać na własną rękę dostępnych w sprzedaży preparatów zawierających jod stabilny
(np. płyn lugola czy jodynę). Przy okazji należy zauważyć, że dostępny w naszych aptekach preparat lugola nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, a jego spożycie
jest szkodliwe i może spowodować poważne, negatywne skutki zdrowotne.
Na stronach internetowych PAA zamieszczono wypowiedzi dwóch wybitnych specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej (prof.
dr hab. n. med. Eugeniusza Dziuka, kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie) i
endokrynologii (dr hab. n. med. Grzegorza
Kamińskiego, kierownika Kliniki Endokry-

nologii, Terapii Izotopowej WIM) na temat
braku zagrożenia dla zdrowia z powodu wykrycia śladowych ilości jodu 131I w powietrzu nad Polską. W swych oświadczeniach
specjaliści ostrzegają przed przyjmowaniem preparatów jodu stabilnego. „Obecna
sytuacja nie powoduje żadnego uszczerbku dla zdrowia osób znajdujących się na terenie Polski, nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia i nie zachodzi potrzeba stosowania jakichkolwiek środków profilaktycznych, takich jak przyjmowanie preparatów jodu stabilnego w celu blokowania tarczycy czy ograniczenia przebywania na wolnym powietrzu”. ”Samowolne przyjmowanie
preparatów jodu niesie ze sobą ryzyko wywołania zaburzeń czynności tarczycy, głównie pod postacią jej nadczynności. Stan ten,

poza znacznym ograniczeniem wydolności
psychofizycznej, może nawet zagrażać życiu
chorych, szczególnie cierpiących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.
Najnowsze wyniki monitoringu radiacyjnego
kraju przeprowadzone w dniach 4-7 kwietnia wskazują, że w powietrzu atmosferycznym nad Polską stężenia izotopu jodu 131I
są na poziomie kilkuset μBq/m3 (mikrobekereli/m3) i nie stanowią żadnego realnego
zagrożenia


(do 1MBq/m2), wody morskiej (radioizotopami 131I, 134Cs, 137Cs, 58Co), żywności

nak został on szybko ugaszony. Nikt nie
ucierpiał. Chłodzenie wyłączonych 3 blo-

18. Z dostępnych i wdrożonych technologii
konstrukcja EPR wydaje się z wielu wzglę-

131I (do 50 kBq/kg) i wody pitnej.
11. Awarię sklasyfikowano ostatecznie jako
7 (najwyższą), co japońska Agencja ds. Bezpieczeństwa Jądrowego ocenia jako działania „wyprzedzające i zapobiegawcze”.
12. Brak doniesień o ofiarach śmiertelnych
i o chorobie popromiennej któregokolwiek
pracownika. NIKT Z LUDNOŚCI NIE UCIERPIAŁ OD PROMIENIOWANIA.
13. Olbrzymią rolę w ograniczaniu i usuwaniu skutków zdarzeń radiologicznych odegrał Zespół Awaryjny i japoński dozór jądrowy. Polska dopiero zaczyna kształcić
specjalistów dozoru jądrowego.
14. Na terenie innej, pobliskiej elektrowni jądrowej - Onagawa - miał miejsce niewielki pożar poza budynkiem reaktora, jed-

ków elektrowni Onagawa przebiegało według normalnych procedur.
15. Straty materialne w elektrowni Fukushima I szacuje się na co najmniej 10 mld
US$. Uszkodzone bloki nie zostaną uruchomione, choć TEPCO zamierza wybudować
na tym terenie dwa nowe reaktory jądrowe.
Wniosek złożono już w odpowiednim ministerstwie a prace rozpocząć się mają wiosną 2012.
16. Ludność Polski nie była zagrożona.
17. Ponieważ Polska zamierza rozwijać
energetykę jądrową zatem pierwszoplanowym celem jest wybór technologii zapewniającej maksimum bezpieczeństwa
a koszt inwestycji jest czynnikiem drugorzędnym.

dów najbezpieczniejsza (pasywne systemy
bezpieczeństwa, czterokrotnie zdublowane systemy sterowania i kontroli, podwójna kopuła bezpieczeństwa, obieg pierwotny i wtórny itp.).
19. Szeroka informacja społeczna w zakresie zalet i zagrożeń związanych z technologią nuklearną jest naglącą koniecznością.
20. Rozwój energetyki jądrowej w Polsce
to także szybki rozwój kierunków studiów
i specjalności związanych z tą inwestycją
oraz nowoczesnych placówek badawczych.
21. Osobnym problem – któremu warto poświęcić trochę uwagi - jest „rzetelność” informacji dziennikarskich podawanych w TV
i na stronach internetowych.

dr inż. Wiesław Gorączko
Wydział Technologii Chemicznej
Inspektor Ochrony Radiologicznej PP
Edukator Energetyki Jądrowej
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
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Jak badać,

by uzyskać efekt synergii?
W badaniach naukowych, jak i inżynierskich przez wiele lat traktowano
badania symulacyjne i eksperymentalne jako dwa, w pewnym stopniu
przeciwstawne bieguny. Badania symulacyjne realizowano często
w oparciu o uproszczone modele, zyskując jednak możliwość prowadzenia
eksperymentów trudnych do zrealizowania w rzeczywistości. Z kolei
w badaniach eksperymentalnych badacze zmagali się z niedoskonałościami
metod i aparatury badawczej oraz trudnościami w przeprowadzaniu
eksperymentów. Istnieje nawet anegdotyczne powiedzenie mówiące, że
w wyniki badań symulacyjnych nie wierzy nikt, poza tym, który je realizował,
natomiast w wyniki badań eksperymentalnych wierzą wszyscy z wyłączeniem
wykonawców tych badań.
Przez wiele lat badania symulacyjne, ze
względu na czas potrzebny do wykonania obliczeń, miały charakter badań realizowanych
wyłącznie na komputerach, bez udziału jakiekolwiek części badanej rzeczywistości. To jednak zaczęło się zmieniać wraz z rozwojem
komputerów i wykorzystywaniem ich między
innymi do sterowania różnymi urządzeniami.

rowania elektronicznego. Ich projektowanie
oznacza, że poza częścią elektroniczną, równie istotnym zagadnieniem staje się opracowanie części mechanicznej, elektronicznej i informatycznej, w której uwzględnia się teorię sterowania.
Sterowanie w pojazdach

rowania. Od lat 70 XX. wieku co raz częściej
stosuje się w sterowaniu podzespołami samochodów mniej lub bardziej skomplikowane układy sterowania. Dotyczyły one początkowo silników ZI, potem układów bezpieczeństwa
aktywnego, takich jak ABS, ASR, automatycznych skrzyń biegów czy też systemów bez-pieczeństwa biernego. Pierwsze rozwiązania tych

Okazało się wtedy, że część obliczeń da się realizować w tak krótkim czasie, że pozwala to
wykorzystać wynik obliczeń do wpływania na
przebieg rzeczywistych procesów. Im możliwości komputerów stawały się większe, tym bardziej skomplikowane obliczenia udawało się
przeprowadzić w czasie, który pozwala wpływać na przebieg sterowanego procesu. Jeżeli
komputer jest w stanie realizować obliczenia w
tak krótkim czasie, to mówimy, że realizuje je
w czasie rzeczywistym.
Możliwości wykorzystania współczesnych
komputerów doprowadziły do szerokiego rozpowszechnienia sterowania w maszynach
i urządzeniach spotykanych w codziennym życiu. Urządzenia mechaniczne z takim sterowaniem zaczęto nazywać mechatronicznymi,
ze względu na powszechne stosowanie ste-

Również pojazdy samochodowe stały się obszarem szerokiego zastosowania układów ste-

systemów polegały na dodawaniu do istniejących konstrukcji sterowania elektroniczne-
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dr inż.

Grzegorz Ślaski

Adiunkt w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej

Zmiany w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów wynikają z prac badawczych i naukowych
prowadzonych w różnych instytutach i uczelniach. Również na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych (IMRiPS) pracuje się nad wykorzystaniem możliwości współczesnych technik w motoryzacji.

go – najnowsze bez tego sterowania w ogóle nie mogłyby funkcjonować. Dotyczy to takich
podzespołów, jak np. dwusprzęgłowe skrzynie
biegów, napędy hybrydowe i innych, w których
sterowanie jest jednym z najważniejszych elementów danego podukładu.
Sterowanie w pojazdach na Politechnice
Zmiany w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów wynikają z prac badawczych i naukowych prowadzonych w różnych instytutach
i uczelniach. Również na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych (IMRiPS) pracuje się nad
wykorzystaniem możliwości współczesnych
technik w motoryzacji. Jest to przy tym znacznie szerszy obszar niż tylko budowa pojazdów
i ich podukładów – dotyczy on także badania
tych podukładów, jak i całych pojazdów.
Projektowanie i realizacja układów sterowania wymaga szerokiej wiedzy związanej z dokładną znajomością procesów, którymi zamierza się sterować, umiejętnością ich matematycznego modelowania i umiejętnością rozwią-

cie wdrożono nowoczesny system pozwalający
na budowę sprzętowych prototypów układów
sterowania i sterowanie rzeczywistymi procesami. W ten sposób wprowadzono do praktyki
badawczej dwie nowoczesne technologie:
• szybkiego prototypowania układów sterowania,
• symulacji w czasie rzeczywistym ze sprzę-

Oba te projekty są kontynuowane i rozwijane. Dla dokładnego opisu wymagałyby jednak
odrębnego artykułu.
Projektem, który bardziej szczegółowo
przedstawiono w niniejszym artykule jest wykorzystanie połączenia techniki symulacji
komputerowej ze stanowiskowymi badaniami

zywania problemów w zakresie opracowywania algorytmów sterowania z uwzględnieniem
charakterystyk rzeczywistych urządzeń.
Osobą kierującą pracami nad sterowaniem
dynamiką pojazdów w IMRiPS jest autor niniejszego artykułu – adiunkt dr inż. Grzegorz
Ślaski. Rozpoczynał swoją pracę naukową na
uczelni od eksperymentalnych badań dynamiki
pojazdów, zdobywając wiedzę o zachodzących
w pojazdach procesach i metodach ich badania. Wiedza ta pozwoliła podjąć także badania
symulacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komputerowych. To z kolei było naturalną drogą do podjęcia zagadnienia wpływania
na procesy poprzez odpowiednio skonstruowane sterowanie. Dla eksperymentalnej weryfikacji badanych, początkowo tylko w obszarze
symulacyjnym koncepcji sterowania, w Instytu-

towym sprzężeniem zwrotnym.
W oparciu o te techniki w instytucie zbudowano kilka stanowisk o charakterze badawczo-dydaktycznym.
Pierwszym z nich był fizyczny model zawieszenia ćwiartki samochodu, który pozwolił na
podjęcie badań nad wpływem sterowania tłumieniem amortyzatora na minimalizacje drgań
nadwozia pojazdu i maksymalizację przyczepności opony do nawierzchni drogi.
Drugim ciekawym projektem było zbudowanie wirtualnego modelu pojazdu i otoczenia dla
badania funkcjonowania rzeczywistego układu
hamulcowego wyposażonego w system ABS.
W stanowisku tym skorzystano z tytułowego
efektu synergii łącząc w trakcie badań elementy badań eksperymentalnych i symulacji komputerowej.

laboratoryjnymi dla badania procesów zachodzących w układzie napędowym samochodu
z automatyczną skrzynią biegów.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu i pasji technicznej oraz badawczej właściciela jednego z niewielu zakładów naprawy automatycznych skrzyń biegów
w Poznaniu, doktoranta Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu mgr inż. Janusza Walkowiaka. Jest to osoba o ogromnym doświadczeniu praktycznym w zakresie funkcjonowania i
napraw automatycznych skrzyń biegów.
Badania podzespołów samochodów
Dla prawidłowego przedstawienia projektu
warto w kilku słowach przybliżyć zagadnienie
badań podzespołów samochodów. Samochody
można badać w całości lub zajmować się ba-
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mgr inż.

Janusz Walkowiak

Doktorant Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Aby przejechać jakiś dystans samochodem, musimy generować przez cały czas odpowiednią siłę napędową, która po-

mnożona przez prędkość daje nam moc, jaką w każdym momencie musimy generować. W efekcie sumując w czasie tę
wydatkowaną moc, uzyskamy ilość energii mechanicznej, jaka jest potrzebna na pokonanie określonego dystansu. Energia ta może być wytworzona przez silnik spalinowy poprzez zamianę energii chemicznej zawartej w paliwie lub co ostatnio modne również przez silnik elektryczny z energii zmagazynowanej np. w akumulatorach.

daniem wybranych podukładów lub podzespołów. Badania takie można realizować
w naturalnych warunkach eksploatacji pojazdu, ale znacznie rozsądniej jest je robić w laboratoriach. Pozwala to np. badać sam wybrany
podzespół, a nie cały samochód. Jest to ważne chociażby ze względu na fakt ogromnej specjalizacji we współczesnym przemyśle motoryzacyjnym, gdzie za konstrukcję i produkcję różnych podzespołów odpowiadają różni producenci. Końcowy producent całego pojazdu łączy w całość wyprodukowane w innych fabrykach podzespoły – często produkowane dla
wielu producentów samochodów.
Realizując badania w laboratoriach, chcemy
mieć możliwość odwzorowania warunków eksploatacyjnych. Chcemy korzystać z zalet badań
laboratoryjnych nie tracąc korzyści, jakie wynikają z badań drogowych, w których pojazd jest
eksploatowany już jako gotowy produkt.
Odpowiedzią na to wymaganie jest stworzenie w laboratorium warunków naśladujących (symulujących), przynajmniej w pewnym
zakresie warunki, jakie istnieją w rzeczywi-
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stej eksploatacji. To naśladowanie może dotyczyć odtworzenia zmian warunków dokładnie
tak, jak zmieniają się one podczas eksploatacji
lub odtworzenie ich w taki sposób, aby ich sumaryczne oddziaływanie było takie samo jak w
przypadku długotrwałej eksploatacji. Pierwszy
wariant przydatny jest w analizie fragmentów
procesów, drugi przy ocenie np. trwałości lub
niezawodności.
Motywacja i pomysł
Wspólne dyskusje doktoranta mgr inż. Janusza Walkowiaka i dr inż. Grzegorza Ślaskiego nad funkcjonowaniem nowoczesnych automatycznych skrzyń biegów podsunęły pomysł
na opracowanie nowoczesnej metody badania
układu napędowego z automatyczną skrzynią
biegów, pozwalającej w warunkach laboratoryjnych stworzyć możliwość pracy silnika i automatycznej skrzyni biegów dokładnie tak, jak
ma to miejsce w samochodzie.
Przyjmując wytyczne do projektu założono,
że na stanowisku badawczym zainstalowany
będzie silnik i współpracująca z nim automa-

tyczna skrzynia biegów. Przedmiotem projektu
określono stworzenie takich warunków
w laboratorium, w których układ napędowy
(silnik z automatyczną skrzynią biegów) będzie mógł pracować dokładnie tak samo, jak
w samochodzie podczas jazdy w różnych sytuacjach drogowych. Aby to uzyskać, konieczne
jest w warunkach laboratoryjnych odtworzenie obciążeń, jakie działają na układ napędowy
podczas jazdy samochodu.
W tym miejscu warto przybliżyć krótko te
obciążenia. Silnik samochodu musi generować
pewną moc, która przez samochód zużywana jest na pokonanie tzw. oporów ruchu, które mają moc ujemną. Podstawowym oporem,
jaki się pojawia już podczas próby ruszenia samochodem, jest opór jego bezwładności, wynikający przede wszystkim z masy samochodu.
Wielkość tego oporu jest definiowana jednym
z podstawowych praw fizyki – prawem Newtona, które mówi, że przyspieszenie jakie możemy nadać dowolnej masie (w naszym przypadku masie samochodu) jest zależne od stosunku przyłożonej do pojazdu siły napędowej

mgr inż.

Janusz Walkowiak

Doktorant Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

W automatycznych skrzyniach biegów konstruktorzy muszą opracować odpowiedni algorytm sterowania i przebadać
prawidłowość jego pracy. Ten właśnie problem stanowi podstawową potrzebę posiadania możliwości realizacji badań
w warunkach laboratoryjnych w taki sposób, który umożliwi pracę automatycznej skrzyni biegów tak samo jak w samochodzie podczas jazdy w ruchu drogowym.

i jego masy. Czyli, aby szybko przyspieszać
trzeba albo dysponować dużą siłą napędową
albo niewielką masą.
Ale gdyby nie było innych oporów, to po zaprzestaniu przyspieszania – czyli osiągnięciu stałej prędkości (z którą bardzo często podróżujemy) – nie potrzebowalibyśmy generować żadnej siły napędowej, aby utrzymać samochód w ruchu. Nasze zwykłe codzienne doświadczenie pokazuje jednak, że siłę napędową musimy generować nawet wtedy, kiedy już
nie przyspieszamy. Wynika to z faktu, że istnieją również inne opory ruchu, takie jak opory toczenia kół, opory aerodynamiczne i w końcu opory wzniesienia. Wszystkie te opory powodują, że aby przejechać jakiś dystans samochodem, musimy generować przez cały czas
odpowiednią siłę napędową, która pomnożona
przez prędkość daje nam moc, jaką w każdym
momencie musimy generować. W efekcie sumując w czasie tę wydatkowaną moc, uzyskamy ilość energii mechanicznej, jaka jest potrzebna na pokonanie określonego dystansu.
Energia ta może być wytworzona przez silnik
spalinowy poprzez zamianę energii chemicznej
zawartej w paliwie lub co ostatnio modne również przez silnik elektryczny z energii zmagazynowanej np. w akumulatorach.
Problemem jest to, że wielkość oporów ruchu nigdy nie jest stała, zmieniając się w czasie.
W rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdu również prędkość, z jaką się poruszamy jest
zmienna, szczególnie w ruchu miejskim. To powoduje, że wszystkie elementy układu napędowego oraz silnik pracują w tzw. stanach nieustalonych, dynamicznie zmiennych. Najmniej
zmiennym zestawem warunków pracy silnika i układu napędowego jest jazda po poziomej
gładkiej autostradzie z wykorzystaniem tempomatu automatycznie utrzymującego prędkość
pojazdu – najbardziej zmiennym – jazda w warunkach ruchu miejskiego.

Ten drugi przypadek nakłada na układ napędowy i kierowcę szereg dodatkowych wymagań. Jednym z nich jest ciągłe dostosowywanie warunków pracy silnika do aktualnych warunków ruchu i obciążeń ze strony drogi. W samochodach z tzw. manualną skrzynią biegów
kierowca wielokrotnie musi dokonywać zmian
biegów i sterowania sprzęgłem – w automatycznych skrzyniach biegów proces ten może
być realizowany automatycznie, ale wcześniej
konstruktorzy muszą opracować odpowiedni
algorytm sterowania i przebadać prawidłowość
jego pracy. Ten właśnie problem stanowi podstawową potrzebę posiadania możliwości realizacji badań w warunkach laboratoryjnych
w taki sposób, który umożliwi pracę automatycznej skrzyni biegów tak samo jak w samochodzie podczas jazdy w ruchu drogowym.
Pierwszy etap - badania drogowe
Aby zapoznać się z warunkami w jakich pracuje automatyczna skrzynia biegów w samochodzie, które później założono odtworzyć

chód ten został wyposażony w szereg czujników – niektóre z nich – tak jak np. czujnik momentu obrotowego na wale napędowym przenoszącym napęd ze skrzyni biegów do przekładni głównej– wykonano specjalnie dla tych
badań. Wykonując przejazdy badawcze, rejestrowano z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej informacje o zmianach prędkości samochodu, prędkości obrotowej silnika,
wielkości otwarcia przepustnicy czy też ciśnieniu hamowania. W dalszych badaniach samochód wyposażono także w system pozwalający zapisywać trasy przejazdu na podstawie odbiornika sygnału GPS oraz rejestrować obraz
widziany przez kierowcę i widok na pedały hamulca i gazu.
Film ten posłużył w późniejszej weryfikacji odtworzenia na stanowisku badawczym rejestrowanych przejazdów w warunkach drogowych.



Koncepcja stanowiska i testy wirtualne
Współczesne metody projektowania za-

Przedmiotem projektu określono stworzenie takich warunków w laboratorium, w których układ napędowy (silnik z automatyczną skrzynią biegów) będzie mógł pracować dokładnie tak samo, jak w samochodzie podczas jazdy w różnych sytuacjach drogowych. Aby to uzyskać, konieczne
jest w warunkach laboratoryjnych odtworzenie obciążeń, jakie działają
na układ napędowy podczas jazdy samochodu.

w laboratorium, konieczne było wykonanie badań drogowych, w których dokonano pomiarów
najważniejszych parametrów charakteryzujących pracę silnika i automatycznej skrzyni biegów. W tym celu doktorant Janusz Walkowiak
stał się użytkownikiem samochodu z takim samym układem napędowym jaki postanowiono
badać na stanowisku laboratoryjnym. Samo-
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dr inż.

Grzegorz Ślaski

Autorzy projektu zbudowali model matematyczny stanowiska i sterowania symulacją. Korzystając z takich narzędzi, jak Matlab/Simulink wykonali wirtualne badania funkcjonalności stanowiska. Uzyskując pozytywne efekty wiedzieli, że warto przystąpić do dalszych prac nad budową realnego obiektu.



Zbudowane stanowisko badawcze:
1- silnik, 2 - panel kontrolny, 3 - automatyczna skrzynia biegów, 4- wał napędowy, 5- momentomierz na wale, 6- sprzęgło tulejowe (lub elastyczne), 7 - masa wirująca wraz z obudową, 8 - reduktor, 9 - hamulec elektrowirowy, 10 - sprzęgło przeciążeniowe, 11 - zespół hamulców ciernych,
12 - czujnik momentu hamulców ciernych, 13 - czujnik momentu hamulca elektrowirowego

kładają, że zanim zbudujemy jakikolwiek rzeczywisty obiekt, powinniśmy mieć możliwość
przewidzenia w jak największym stopniu jego
cech i zachowania. Pozwala to inżynierom potwierdzić słuszność przyjmowanych koncepcji, dobrać szczegółowe parametry podzespołów, znaleźć i poprawić różnego rodzaju błędy
logiczne i konstrukcyjne.
W tym celu stosuje się różnego rodzaju metody obliczeniowe, wśród których dzięki rozwojowi komputerów modne stały się symulacje komputerowe różnych aspektów projektowanych konstrukcji. Mogą to być symulacje
np. wytrzymałości poszczególnych części ale
mogą też być symulację funkcjonowania całych
urządzeń lub ich podzespołów. Są to często symulacje dynamiki projektowanych układów.
Taką właśnie koncepcję przyjęto podczas realizacji opisywanego projektu. Autorzy projektu
zbudowali model matematyczny stanowiska
i sterowania symulacją. Korzystając z takich
narzędzi, jak Matlab/Simulink wykonali wirtualne badania funkcjonalności stanowiska. Uzyskując pozytywne efekty wiedzieli, że warto
przystąpić do dalszych prac nad budową realnego obiektu.

Stanowisko w laboratorium
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Budowa stanowiska
W ciągu wielu kolejnych miesięcy, w swoim
warsztacie doktorant Janusz Walkowiak wykorzystując wcześniejsze doświadczenia
z pracy w Zakładach Cegielskiego i Instytucie
Obróbki Plastycznej oraz zdobytej na
Politechnice wiedzy inżynierskiej zaprojektował i wykonał elementy stanowiska, które
następnie zmontował budując kompletne
stanowisko.
Była to bardzo ciekawa praca, w której od
pomysłu zilustrowanego w postaci szkicu na
kartce, poprzez realizacje obliczeń i wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych, udało się dojść do fazy wykona-

dr inż.

Grzegorz Ślaski

W procesie konstruowania algorytmu wykorzystano nowoczesną metodę nazywaną szybkim prototypowaniem sterowników
(ang. rapid control prototyping). Metoda ta polega na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania pozwalającego w stosunkowo
łatwy sposób budować model sterownika, a następnie w sposób zautomatyzowany, w krótkim czasie „przetłumaczyć” ten program na język rozumiany przez specjalny komputer czasu rzeczywistego, który realizuje fizycznie sterowanie wg opracowanego algorytmu.

nia projektowanych elementów. Elementy te
zmontowane w ostateczności razem, stworzyły nowy układ mechaniczny, który ma możliwość wytworzenia momentu oporów ruchu
pod warunkiem odpowiedniego sterowania.
Układ składa się z trzech głównych elementów. Pierwszym jest koło zamachowe
o masie około 300 kg, które wirując z prędkościami wału napędowego (są one około
3,2 razy większe od prędkości kół samochodu) stwarza taki sam opór bezwładności, jak
masa samochodu. Stąd często koło to nazywane jest masą zastępczą. Element ten na
stanowisku odpowiada za symulowanie oporów bezwładności samochodu.
Drugim jest tzw. hamulec elektrowirowy.
Jest to element odpowiedzialny za generowanie oporów toczenia, powietrza i wzniesienia.
Wykorzystany został na stanowisku ze względu na łatwość sterowania. W celu obniżenia kosztów budowy stanowiska wykorzystano
tzw. zwalniacz (retarder) stosowany w samochodach ciężarowych i autobusach, który odpowiednio zaadaptowano do zabudowy na sta-

go. Nie może tego zrobić hamulec elektrowirowy, ponieważ jego cechą jest to, że nie wytwarza momentu hamującego przy małych prędkościach. Do sterowania hamulcem elektrowirowym na stanowisku zastosowano specjalnie wykonany dla potrzeb stanowiska układ
elektroniczny pozwalający sterować momentem hamulca elektrowirowego. Dla sterowania hamulcem hydraulicznym konieczne było
wykonanie układu hydraulicznego, który z kolei jest sterowany poprzez siłownik pneumatyczny. Ten dla swojego funkcjonowania posiada prosty układ pneumatyczny, który sterowany jest elektronicznie. Oprócz tego w sterowanie elektroniczne wyposażono przepustnicę
silnika, która normalnie otwierana jest na podstawie ruchu pedału gazu w samochodzie i pozwala sterować mocą silnika.
Automatyczna skrzynia biegów nie wymaga od kierowcy zmiany biegów, posiada jednak dźwignię służącą do zmiany tzw. zakresu
pracy skrzyni biegów. Pozwala to kierowcy wybrać zakresy pracy oznaczone jako D, N, R, P
oraz 1,2,3 i 4 oznaczające odpowiednio jazdę do

lejnych biegów. Zmianę położenia tej dźwigni
także zrealizowano z wykorzystaniem sterowania elektronicznego.

nowisku.
Ostatnim elementem jest zespół hamulców
ciernych, które na stanowisku służą do zatrzymania i unieruchomienia koła zamachowe-

przodu z wykorzystaniem wszystkich biegów,
pozycje neutralną, jazdę do tyłu, pozycję załączenia blokady parkingowej czy też jazdę do
przodu z ograniczeniem zmiany biegów do ko-

kim prototypowaniem sterowników (ang. rapid
control prototyping). Metoda ta polega na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania pozwalającego w stosunkowo łatwy sposób bu-

Informatyka na stanowisku
Tak zbudowane stanowisko pozwalało już na
sterowanie jego elementami wykorzystaniem
pokręteł na panelu sterującym. Mimo iż można
już było powiedzieć o sterowaniu elektronicznym, nie można było powiedzieć o automatycznej pracy stanowiska.
To zagadnienie stało się kolejnym etapem
projektowania stanowiska – dokładniej projektowania układu, który dzięki zapisanym w nim
regułom postępowania pozwoli na automatyczne podejmowanie decyzji o wymaganych
w danej chwili poziomach sygnałów sterujących przepustnicą silnika i zabudowanymi na
stanowisku hamulcami. Opracowywany algorytm stał się w efekcie „mózgiem” całego stanowiska, odpowiedzialnym za realizację symulacji odtwarzającej proces jazdy.
W procesie konstruowania algorytmu wykorzystano nowoczesną metodę nazywaną szyb-
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W efekcie powstało stanowisko pozwalające
odtwarzać przebieg jazdy samochodem w warunkach laboratoryjnych oraz symulować przejazd
o dowolnym charakterze z symulacją oporów ruchu dowolnej drogi.

dować model sterownika, a następnie w sposób zautomatyzowany, w krótkim czasie „przetłumaczyć” ten program na język rozumiany przez specjalny komputer czasu rzeczywistego, który realizuje fizycznie sterowanie wg
opracowanego algorytmu. Model sterownika
zbudowany może być w przyjaznym obsłudze
oprogramowaniu takim jak jedno z powszechniej używanych narzędzi inżynierskich - w programie Matlab/Simulink. Tak uzyskany prototyp sterownika może być szybko modyfikowany
i dostrajany. W ostatecznej formie może służyć
za sprawdzony prototyp gotowy do wykorzystania w końcowym produkcie.
W ciągu kilkudziesięciu godzin pracy przetestowano i zmodyfikowano kilka rozwojowych
wersja sterownika, aby w ostateczności uzyskać efekt bliski wynikom wcześniejszych prac
symulacyjnych w zakresie wierności odtworzenia zarejestrowanych wcześniej przebiegów drogowych. Praca z rzeczywistym stanowiskiem i jego podzespołami pokazała różnicę
pomiędzy ideami a rzeczywistością ograniczoną bardzo mocno charakterystykami technicz-

prowadzono badania symulacyjne modelu
przyszłego stanowiska, po których nastąpiły
prace konstrukcyjne i wykonawcze aby przejść
do ostatniego etapu – integracji całej wiedzy
i urządzeń w pracach nad sterowaniem stanowiskiem.
W efekcie wszystkich wymienionych prac
powstało stanowisko pozwalające odtwarzać
przebieg jazdy samochodem w warunkach laboratoryjnych oraz symulować przejazd o dowolnym charakterze z symulacją oporów ruchu dowolnej drogi. Pozwala to badać pracę
silnika i skrzyni biegów w warunkach nieustalonych, w których parametry pracy obu
tych podzespołów ulegają ciągłym zmianom. Jest to najbardziej typowy sposób pracy tych podzespołów w warunkach eksploatacji miejskiej – zupełnie odmiennie od
warunków jazdy autostradowej. To w optymalizacji funkcjonowania tych podzespołów
w takich właśnie dynamicznie zmiennych
warunkach kryją się możliwości dalszego
obniżania zużycia energii (paliwa) przez samochody i zmniejszania ich oddziaływania

bowiem łączy się zaawansowane możliwości sterowania komputerowego z wykorzystaniem symulacji oddziaływań na obiekt badany różnych współpracujących obiektów, nie poprzez ich bezpośrednie użycie, ale poprzez symulację ich działania. Symulacja ta jest oparta o urządzenia wykonawcze które sterowane
są za pośrednictwem sygnałów obliczanych na
bazie symulacji komputerowej w czasie rzeczywistym. Pozwala to symulować pracę wielu
skomplikowanych obiektów przy pomocy jednego prostszego urządzenia i wielu wersji programu symulacyjnego, przyspieszając badania
i czyniąc je bardziej elastycznymi.

nymi realnych urządzeń. Posiadają one ograniczone zakresy zmienności parametrów i charakterystyk dynamicznych, powodujące opóźnienia czasowe w realizacji sygnałów sterowania zadawanych przez sterownik. Wszystkie te
ograniczenia, które nie zostały uwzględnione
w modelu wykorzystywanym w analizie funkcjonalności stanowiska jeszcze przed jego wykonaniem, trzeba było uwzględnić w kolejnych
modyfikacjach sterownika realizowanych techniką szybkiego prototypowania sterowników.

na środowisko. Funkcjonujące stanowisko autorzy zaprezentowali w ramach 14 Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, kiedy to dla pokazania możliwości stanowiska przedstawiono zrealizowany w laboratorium „przejazd ulicami Poznania”. Podczas pracy silnika i skrzyni biegów ilustrowano miejsca w których odbywał się przejazd filmem nagranym podczas
wcześniejszego przejazdu samochodem po tej
trasie. Uzyskano efekt, w którym osoby oglądające film i obserwujące pracę silnika i skrzyni biegów na stanowisku miały wrażenie, że
stanowisko sterowane jest przez widoczną na
ekranie nogę kierowcy dodającą gazu i hamującą. Warto podkreślić, że zbudowane stanowisko wpisuje się w tendencję obserwowaną
w ostatnich latach w budowie stanowisk i urządzeń badawczych na świecie. Coraz częściej

nałej znajomości procesów i urządzeń którymi
chcemy sterować stawiając jedne z wyższych
wymagań w technice, poprzez integrację wielu dziedzin wiedzy i techniki w ramach jednego
urządzenia. Jest to cecha specyficzna współczesnych urządzeń, pokazująca między innymi pewien problem wciąż obecnego modelu kształcenia z podziałem na tradycyjnie rozdzielane specjalności mechaniczne, elektryczne czy też informatyczne, znajdujące odzwierciedlenie w organizacji wielu uczelni.
W rzeczywistości jednak zakres przenikania
się wiedzy jest nawet szerszy i sięga w wielu
przypadkach również wiedzy z nauk społecznych i przyrodniczych. 

Efekt końcowy
Po około 4 letnim okresie prac uzyskano w
pełni funkcjonalne stanowisko stanowiące nowoczesne narzędzie badawcze. Prace rozpoczęły się od badań dynamiki samochodu z automatyczną skrzynią biegów, następnie prze-
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Podsumowanie
Przedstawiony proces projektowania, jak
i samo stanowisko badawcze pokazuje strukturę współczesnych maszyn o charakterze
mechatronicznym, gdzie mechanika, informatyka, elektronika i sterowanie razem tworzą bogatą funkcjonalność urządzenia. Przedstawiony cały proces projektowania pokazuje, że współczesne sterowanie wymaga dosko-




Oprac.:
A.G.

Robot

Challenge 2011
RobotChallange to
największe na świecie
zawody samodzielnie
wykonanych,
autonomicznych oraz
mobilnych robotów. Do
udziału w tegorocznym
edycji zgłoszono ponad
600 robotów wykonanych
przez drużyny z całego
świata, m.in. ze Szwecji,
Niemiec, Słowacji,
Hiszpanii, Litwy, Turcji,
Austrii czy Czech.
Marek Wąsik i Mikołaj Wasielica, studenci
Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej odnieśli sukces w zawodach Robot Challenge 2011, które dobyły się w Wiedniu 26-27 marca 2011r.
Robot humanoidalny skonstruowany przez
studentów Politechniki Poznańskiej zdobył I miejsce w biegu robotów humanoidalnych (Himanois Sprint) oraz II miejsce w walkach sumo robotów humanoidalnych (Humanoid Sumo).
Impreza miała na celu rozpowszechnienie
tematu robotyki. Dodatkowo stanowiła doskonałą możliwość zapoznania się z entuzjastami tej dziedziny z innych państw, pozwalając poszerzyć zebraną dotąd wiedzę oraz
wymienić informacje i pomysły.Konkurencje
oferowane przez organizatorów zostały przygotowane zarówno dla amatorów, jak również dla doświadczonych projektantów robotów. 
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MEDYCYNA

W poszukiwaniu
straconego tlenu

Nazwa "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania" przeciętnemu człowiekowi
raczej nigdy nie skojarzyłaby się z przełomem w medycynie. A jednak to
naukowcy z tej właśnie jednostki organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, być
może nawet w tej chwili, w której czytacie ten tekst, pracują nad konstrukcją
urządzenia, mającego szansę na zawsze zmienić diagnostykę medyczną.
Tomograf EPR, bo o nim mowa, może
stać się początkiem prawdziwej diagnostycznej rewolucji. Zamiast kilkunastu minut przeznaczanych standardowo na badanie innymi tomografami, temu urządzeniu
wystarczy zaledwie kilka sekund na zobrazowanie zmian nowotworowych i miażdżycowych w ludzkich komórkach. I to nie tylko
w czasie rzeczywistym, ale i w pełnym trójwymiarze. Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny - to angielskiemu skrótowi tych
słów projekt poznańskich naukowców zawdzięcza nazwę EPR - jest zdecydowanie
tańszy w obsłudze i w utrzymaniu od szeroko w tej chwili stosowanych w medycynie tomografii komputerowej (CT) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Jak
do tej pory oba te badania wykorzystywane były do określania lokalizacji zmian nowotworowych. Niestety oba też, choć bardzo
precyzyjne, nie udzielały informacji o stężeniu aktywnych rodników tlenu na obszarze
tych zmian. To zaś z kolei może okazać się
kluczowe dla leczenia pacjenta - gdy w zaatakowanych komórkach stężenie tlenu jest
zbyt niskie, zawodzi jedna z podstawowych
metod walki z nowotworami czyli radioterapia. Teraz, mając odpowiednią wiedzę, lekarze będą mogli oszczędzić chorym wyczerpujących naświetlań, które i tak nie przyniosłyby skutku.
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Ale jak medycy tę wiedzę zdobędą? Właśnie dzięki metodzie opracowanej przez
pracowników działającego w Instytucie
Technologii Materiałów Laboratorium Tomografii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (LET). Czego klasyczne metody diagnostyczne nie potrafiły, tomograf
EPR wykonywać będzie w mgnieniu oka.
Stworzona przez poznańskich naukowców
technika Rapid Scan EPR umożliwia detekcję stężenia tlenu w komórkach w zaledwie

razowanie obszarów do tej pory, przy użyciu
klasycznych metod diagnostycznych, niewidocznych, niższe koszty...
Pomysł szybkiej tomografii EPR powstał
w trakcie dwuletniego stażu naukowego
doktora Tomasza Czechowskiego, obecnie
asystenta koordynatora projektu, na Uniwersytecie w Denver. Po powrocie do kraju idea tomografii i jej potencjalnego zastosowania została rozwinięta przy współpracy z profesorem Janem Jurgą z Politechniki

omysł szybkiej tomografii EPR powstał w trakcie dwuletniego stażu naukowego doktora Tomasza Czechowskiego, obecnie asystenta koordynatora projektu, na Uniwersytecie w Denver. Po powrocie do kraju idea tomografii i jej potencjalnego zastosowania została rozwinięta przy współpracy z profesorem Janem Jurgą z Politechniki Poznańskiej, który zaproponował opatentowanie tej metody badawczej.

kilku sekund i w przestrzeni 3D. Jakby tego
było jeszcze mało, urządzenie ma pracować
w zakresie częstotliwości fal radiowych, co
sprawia, że badanie tego typu można będzie
powtarzać wielokrotnie, nie obciążając przy
tym organizmu pacjenta. Czy to przełom
w diagnostyce medycznej? Z całą pewnością
tak: mniejsza inwazyjność, krótszy czas, ob-



Czego klasyczne metody diagnostyczne nie potrafiły, tomograf EPR wykonywać będzie w mgnieniu oka. Stworzona przez poznańskich naukowców technika Rapid
Scan EPR umożliwia detekcję stężenia tlenu w komórkach w zaledwie kilku sekund
i w przestrzeni 3D. Jakby tego
było jeszcze mało, urządzenie
ma pracować w zakresie częstotliwości fal radiowych, co
sprawia, że badanie tego typu
można będzie powtarzać wielokrotnie, nie obciążając przy
tym organizmu pacjenta. Czy
to przełom w diagnostyce medycznej?

Poznańskiej, który zaproponował opatentowanie tej metody badawczej. Istotnym ele-

wanie technologii jest więc jeszcze sporo,
jednak postępy już są znaczne. Zakończo-

mentem tego pomysłu była propozycja zastosowania unikalnej metody detekcji, którą
opracował z kolei profesor Kazimierz Jurga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W październiku 2010 roku poznański projekt doceniono podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji w Warszawie, gdzie został on nagrodzony
Złotym Medalem. Sam pomysł zyskał również uznanie poza granicami Polski. Gdyby
się tak nie było, Politechnika Poznańska nie
otrzymałaby na jego rozwój ponad 7,3 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wprawdzie rozpoczęty w drugiej połowie 2009 roku projekt, ma zostać zakończony z końcem roku 2013, czasu na dopraco-

no budowę układu cewek tomografu wraz z
obudową. Obecnie prowadzone są badania
jednorodności generowanych pól magnetycznych z dokładnościami rzędu ich milionowych części. Równolegle prowadzone są
prace nad sercem tomografu czyli układem
nadawczo – odbiorczym oraz jego ekranowaniem. Intensywne prace zespołu badawczego realizowane są nie tylko w sektorach,
nazwijmy je dla ułatwienia, "konstrukcyjnych". Poznańscy badacze opracowali również kilka nowych technik pomiaru i analizy danych, które to wstępnie przetestowane,
zostaną wykorzystane w tomografie jako alternatywne metody pomiaru. 


Łukasz Miszewski
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ZIELONA CHEMIA

polimery z biomasy roślinnej

Rozwój nowoczesnej nauki doprowadził do rozkwitu technologii chemicznej.
Współczesnego człowieka otaczają z wszystkich stron różnorodne materiały
chemiczne, w tym wszechobecne tworzywa sztuczne, bez których trudno
sobie wyobrazić nasze funkcjonowanie. Zdecydowana większość substancji
chemicznych jest obecnie wytwarzana z ropy naftowej. Dochodzimy jednak do
punktu zwrotnego, od którego ilość wydobywanej ropy naftowej zacznie maleć.
Problem jest jednak głębszy, gdyż obok wyczerpywania się źródeł zaopatrzenia
w surowce kopalne, dodatkowo pojawiło się zagrożenie ekologiczne w postaci
ocieplania się klimatu wynikające z utleniania surowców kopalnianych do ditlenku
węgla w trakcie ich przemysłowego wykorzystywania. Jest to ogromne wyzwanie
dla współczesnej nauki. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach rozpoczęły się
intensywne badania nad znalezieniem substytutów surowców kopalnianych.
Największe nadzieje wiąże się z surowcami odnawialnymi oraz ich pochodnymi.
Chodzi w pierwszej kolejności o biomasę roślinną i jej składniki.
20 AKADEMICKIE B+R

zamiast z ropy naftowej
Jednym z surowców odpadowych pochodzenia roślinnego jest glicerol. Stanowi on produkt odpadowy z produkcji tzw. biodiesla, a
więc substytutu oleju napędowego do silników
samochodowych. W produkcji paliwa przerabiany jest olej roślinny. W warunkach polskich
jest nim olej rzepakowy. W procesie produkcyjnym powstaje odpadowy glicerol w ilości 10%
w stosunku do produkowanego biodiesla. Ponieważ paliwo produkuje się na świecie w milionach ton, to powstają także miliony ton glicerolu. Jest więc on potencjalnym surowcem
do dalszego przerobu, co stanowi poważny impuls dla światowej nauki. Polska, z uwagi na
brak własnych źródeł ropy naftowej i rozwinięte rolnictwo, jest tą problematyką szczególnie
zainteresowana.
Problem konwersji glicerolu do związków
chemicznych stanowiących punkt wyjścia do
produkcji tworzyw sztucznych został umieszczony na liście najważniejszych tematów badawczych dla polskiej gospodarki. Wyzwanie
podjęło konsorcjum naukowe Zielona Chemia,
proponując projekt badawczy pt. „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów
di karboksylowych”. Projekt jest zgodny
z priorytetem 1 PO IG, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.2. oraz z osią priorytetową 1 w obszarze tematycznym BIO: „biotechnologia i bioinżynieria” i TECHNO: „nowe materiały i technologie”. Tematyka projektu dotycząca konwersji
glicerolu do polioli jest bezpośrednio wymieniona w Krajowym Programie Badań Naukowych w obszarze „Nowoczesne technologie do
gospodarki. Zaawansowane technologie materiałowe”. Należy także podkreślić, że tematyka ta jest wymieniana jako priorytetowa w Programie Europejskim ERA Net – Industrial Biotechnology.
Do najbardziej obiecujących należy zaliczyć wykorzystanie glicerolu do produkcji po-

Podjęte badania mają charakter innowacyjny i wybiegają daleko
w przyszłość. Tworzą alternatywę dla chemii opartej na ropie naftowej i są technologiami ekologicznymi, co znalazło swój wyraz w
nazwie konsorcjum.

lioli, w tym 1,3-propanodiolu, ważnego surowca do produkcji syntetycznych polimerów, takich jak poliuretany, nienasycone poliestry i żywice epoksydowe. Użycie tego surowca pozwoliłoby na rezygnację ze stosowania w tej dziedzinie surowców ropopochodnych. Atrakcyjnym produktem przerobu odpadowego glice-
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PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ GRAJEK, KOORDYNATOR PROJEKTU ZIELONA CHEMIA

Sztuczne tworzywa stanowią materiały z których zbudowanych jest ogromna ilość przedmiotów otaczających nas w codziennym życiu. Wszystkie są aktualnie produkowane z ropy
naftowej. Co się jednak stanie, gdy zabraknie surowców kopalnych? Realną alternatywą są
surowce odnawialne, a więc biomasa roślinna. Również ona może być z powodzeniem wykorzystana do produkcji wielu cennych chemikaliów, w tym także tworzyw sztucznych. I to
wyzwanie podejmujemy w naszym projekcie badawczym.

drogę do rozwoju w Polsce innowacyjnej „zielonej chemii”.
Kolejnym istotnym elementem innowacyjności jest wykorzystanie najnowszych zdobyczy
biologii molekularnej do konstrukcji genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów przystosowanych do wymagań przemysłu przetwórczego oraz zastosowanie najnowszych
technik inżynierii chemicznej i bioprocesowej do separacji i oczyszczania finalnych produktów.
Konsorcjum naukowe Zielona Chemia tworzy pięć krajowych jednostek naukowych,
a mianowicie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Koordynator Konsorcjum, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
i Politechnika Poznańska. Członkowie Konsorcjum tworzą zespół doświadczonych specjalistów, legitymujących się dużym dorobkiem
w wymienionych dziedzinach nauki i dysponują
odpowiednim zapleczem badawczym. Ponie-

rolu jest erytrytol. Związek ten jest 20-krotnie
słodszy od sacharozy, może też być stosowany
przez przemysł spożywczy, jako niskokaloryczna substancja słodząca, w miejsce niezdrowej sacharozy. Kolejnymi produktami oferowanymi w tym projekcie są kwas bursztynowy
i kwas fumarowy. Kwas fumarowy jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym do pro-
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dukcji żywic alkilowych, do produkcji farb i lakierów oraz jako kopolimer. Substancja ta jest
także wykorzystywana przez przemysł spożywczy, jako naturalny środek zakwaszający i konserwujący. Kwas bursztynowy jest stosowany jako surowiec do produkcji sztucznych tworzyw oraz w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Realizowany projekt otwiera więc

waż zaplanowany projekt stanowi kompletny
zestaw zadań badawczych, które są niezbędne
do opracowania całościowych technologii – od
odpadowego glicerolu do sztucznych tworzyw,
poszczególne zadania zostały przydzielone
członkom Konsorcjum, stosownie do ich kompetencji naukowych i posiadanego wyposażenia badawczego. Wnioskodawca – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i współwykonawcy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz duży dorobek patentowy. Koordynator projektu prowadzi badania
wdrożeniowe związane z konwersją gliceryny
do produktów chemicznych w ramach projektu
europejskiego. Przykładowo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uzyskał patenty dotyczące biotechnologicznej waloryzacji glicerolu
do wysoko białkowych pasz dla zwierząt. 

Piękniejsza Politechnika Poznańska
- Dziewczyny na politechniki 2011
14 kwietnia br. przed godziną 10.00 korytarze
Centrum Wykładowo – Konferencyjnego
Politechniki Poznańskiej wypełniły się
dziewczynami. Po raz czwarty odbyła się akcja
Dziewczyny na politechniki, organizowana
na politechnikach w całej Polsce pod
patronatem Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych i fundacji edukacyjnej
Perspektywy.
Wszystkie panie powitał serdecznie w politechnicznych murach prof. Karol Nadolny,
prorektor ds. ogólnych. Ponieważ na Politechnice kobiet wciąż jest za mało (ok. 25%), aby
zachęcić przyszłe koleżanki, swoimi doświadczeniami dzieliły się studentki PP, które opowiadały jak to jest studiować na uczelni technicznej. Dowodem na to, że kariera po Politechnice jest jak najbardziej możliwa jest Mał-

przyszłe studentki, a także studenci (chłopcy
towarzyszyli koleżankom w zdobywaniu PP)
mogli zaczerpnąć informacji z pierwszej ręki
na temat rekrutacji, studiowania i prowadzących od starszych koleżanek i kolegów – wiadomo porady doświadczonych są bezcenne.
W politechnicznym miasteczku dla dziewczyn, w które przemieniły się korytarze Centrum Wykładowego, czekało mnóstwo atrak-

gorzata Pawłowska, absolwentka PP – obecnie szefowej logistyki w firmie Saint - Gobain
Abrasives, gdzie zarządza transportem, magazynem, obsługą klienta, planowaniem produkcji i zakupami. Prezentacja pani Małgosi
zaciekawiła obecne na Auli Magna dziewczęta. Licealistki w tajemnice fizyki wprowadzał
nasz politechniczny Dawid Copperfield, który
już na samym początku zaskarbił sobie sympatię wręczając każdej z pań pierścień z pary
wodnej, a potem zaznajamiał je z prawami fizyki w sposób doświadczalny. Niecodzienne spojrzenie na ten szkolny przedmiot również w czasie interaktywnego wykładu: „Fale
akustyczne – czyli co łączy lekarza, inżyniera
i nietoperza” potwierdziło – Polibuda nie jest
taka straszna.
Oczywiście najważniejszą rzeczą było to, że

cji, ponieważ każdy z wydziałów chciał zaprezentować się z najlepszej strony. Studenci zaprezentowali swoją telewizję, można było zeskanować swoją twarz w 3D, zobaczyć studenckie roboty, własnoręcznie przeprowadzić
eksperymenty z prądem elektrycznym. Piękne tulipany i kolorowe baloniki w rękach naszych naukowców zmieniały kształt i stan
skupienia. Dziewczęta na własne oczy zobaczyły jak kwiaty poddane działaniu ciekłego azotu zamarzają i kruszą się pod wpływem uderzenia, a baloniki błyskawicznie się
kurczą. Przyszłe adeptki studiów technicznych podczas interaktywnego wykładu „Jak
zdać maturę z matematyki?” sprawdzał swoje
umiejętności i przekonały się czy maturę
z matmy mają w „małym paluszku” czy jeszcze czegoś się poduczyć. Przydatne okazały

się być również porady naszych wykładowczyń
z Wydziału Inżynierii Zarządzania dotyczące
sukcesu w biznesie i autoprezentacji.
Każda z pań miała okazję pod okiem architektek z Politechniki Poznańskiej zbudować dom swoich marzeń. Studentki z Wydziału Technologii Chemicznej zaprosiły przyszłe
koleżanki na warsztaty Technobiżuteria, podczas których można było własnoręcznie wykonać biżuterię z polimerów. Aby odczarować „męską” polibudę w Centrum Wykładowo – Konferencyjnym specjalnie na Dzień dla
dziewczyn zorganizowany został kącik urody i pielęgnacji, gdzie dziewczęta mogły zrobić sobie szaloną fryzurę i makijaż i uzyskać
porady dotyczące pielęgnacji. Z możliwości
zmienienia fryzury skorzystali także niektórzy panowie. Zadbaliśmy także o ciało – Studium Wychowania Fizycznego PP zorganizowało konkursy skakania na skakance czy ćwiczeń na ergonometrze, podczas których możno było się sprawdzić i otrzymać politechniczny upominek.
Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem
cieszyły się wycieczki po Kampusie. Studenci i młodzi wykładowcy zabrali licealistki do
swoich laboratoriów aby przekonać je, że ćwiczenia i laboratoria na Politechnice nie są takie straszne – za to są ciekawym doświadczeniem i przygodą. Cały dzień dla dziewczyn
przebiegał w doskonałej atmosferze zabawy – zgodnie z naszą maksymą: Technologie
w pozytywnym klimacie.
Sam Dzień dla dziewczyn poprzedziła, doskonale znana już w całym Poznaniu, akcja
tulipanowa, podczas której studenci odwiedzili poznańskie licea i wręczając przepiękne tulipany zapraszali dziewczyny do odwiedzenia
Politechniki Poznańskiej 14 kwietnia. Mamy
nadzieję, że dzięki akcjom takim jak Dziewczyny na politechniki wzrośnie liczba kobiet
studiujących na Politechnice Poznańskiej. 
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Nauki społeczne
dla gospodarki

„B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki” to projekt realizowany
przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera i finansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki.
Przygotowany opracowano raport analizujący 40 przykładów różnych
form współpracy nauk społecznych ze środowiskiem gospodarczym.
Ukazuje on bariery i szanse współpracy socjologów, ekonomistów czy
filozofów z szeroko rozumianą gospodarką, w tym z sektorem publicznym.
Celem projektu jest wzrost świadomości naukowców, którzy często nawet
nie zdają sobie sprawy, że ich zaawansowana specjalistyczna wiedza może
mieć praktyczne zastosowania. Taka współpraca może również wzbogacić
samą wiedzę naukową. Jak pokazały badania, to właśnie chęć sprawdzenia
wiedzy teoretycznej w praktyce jest wiodącą motywacją strony naukowej –
bo współpraca B+R to korzyść dla wszystkich zaangażowanych stron.
We współczesnej gospodarce zawrotną karierę robi słowo „innowacja”. Dobry pomysł
może oznaczać olbrzymie pieniądze – li-

zyki bez przepuszczenia jej przez cykl fokusów, podczas których dana piosenka musi
zyskać akceptację zdecydowanej większo-

zentacji czy organizacji czasu przyszła moda
na szkolenia z takich obszarów, jak negocjacje i mediacje czy trening twórczości. Rów-

czy się świeżość i oryginalność, a także wyprzedzenie społecznych potrzeb i oczekiwań.
Czarnym koniem tego wyścigu mogą okazać się niedoceniane jeszcze w Polsce nauki społeczne. Dziś wszyscy wiedzą, czym
jest Facebook, część zdaje sobie może nawet sprawę, że wartość założonego w 2004
roku przez Michaela Zuckerberga portalu sięga 20 miliardów dolarów. Jednak pewnie mało kto wie, że Zuckerberg studiował na Harvardzie nie tylko informatykę, ale
również psychologię. Na całym świecie setki tysięcy absolwentów socjologii, psychologii, filozofii i innych nauk społecznych pracują nad zwiększeniem efektywności starych
i nowych projektów biznesowych. Stacje radiowe nie wprowadzą na antenę nowej mu-

ści uczestników. Koncerny odzieżowe śledzą
trendy w kulturze i subkulturach, zanim na
rynek trafią nowe kolekcje ubrań. Specyficznej formuły organizacji przestrzeni sklepowej w Ikei nie wymyślili specjaliści od wyrobu mebli. Jak widać, sukcesu w biznesie nie
da się już sprowadzić nawet do samej reklamy i marketingu, które powstały na skrzyżowaniu ekonomii i innych, bardziej „miękkich”
nauk społecznych.
Przedsiębiorcy sięgają do głębszych pokładów wiedzy, takich jak analiza decyzji, zaawansowane metody badań społecznych i
marketingowych czy psychologia twórczości.
Średnia lub duża firma nie da sobie rady bez
profesjonalnego działu HR, a na rynku szkoleniowym po nasyceniu tematami z autopre-

nież same metody zostały rozwinięte - coraz częściej szkoli się poprzez gry symulacyjne w terenie lub nawet przy użyciu… klocków Lego.
Ostatni przykład – opatentowany przez dra
Jarosława Spychałę system „Lego-Logos” – powstał w Polsce. Pierwotnie służył kreatywnemu nauczaniu filozofii, obecnie jest uniwersalnym narzędziem prowadzenia warsztatów i analizy, wykorzystywanym coraz powszechniej w biznesie. Historia
Jarosława Spychały jest modelowym przykładem tego, jak biznes może korzystać na
współpracy z naukami społecznymi. Według socjologów z prowadzącej badania Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, przestrzeń badawczo-rozwojowych
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(B+R) zastosowań nauk społecznych w Polsce dopiero się rozwija, czeka ją jednak stały
wzrost w nadchodzących latach. Nauki społeczne i biznes są na siebie wzajemnie skazane, w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Humaniści pomogą wydać pieniędze
Jednak gospodarka to nie tylko prywatny
biznes. To również sektor publiczny, w ramach którego wydajemy w skali Polski olbrzymie pieniądze. W 2011 roku będzie to
około 45% PKB, czyli ponad 700 miliardów
złotych. Żeby ta kwota została wydana w rozsądny i efektywny sposób, potrzebne są trzy
elementy wymagające udziału nauk społecznych. Po pierwsze, należy rozpoznać realne społeczne potrzeby i problemy. Służą do
tego m.in. badania społeczne i analizy ekonomiczne, często wymagające współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin. Po drugie, kluczowe jest właściwe planowanie poszczególnych polityk – edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, inwestycji w infrastrukturę itd. Plany trzeba uzgodnić między administracją publiczną a partnerami społecznymi (biznesem, organizacjami pozarządowymi, obywatelami) w procesie konsultacji społecznych. Po trzecie, realizowane już działania warto monitorować i ewaluować – by
wiedzieć, czy publiczne pieniądze osiągnęły zamierzone cele. Taką kulturę zarządzania w sektorze publicznym, bliską idei popularnego w politycznej debacie „budżetu zadaniowego”, w sporej części wymusiły fundusze unijne. Ich implementacja jest z pewnością nadal daleka od ideału, jednak łatwo
zauważyć różnicę między nimi, a pieniędzmi np. w służbie zdrowia czy edukacji, wydawanymi w dużej mierze „na ślepo”. Prywatny biznes i sektor publiczny zawsze będą, w

Po co gospodarce współpraca z nauką?
Tradycyjne filary rozwoju gospodarczego, takie jak rolnictwo, niezaawansowany technologicznie przemysł czy proste usługi nie są już w stanie zapewnić rozwoju ekonomicznego. Ich efektywność jest po prostu zbyt mała, a praca oparta o niskie kompetencje to zarazem praca tania
– czyli niskopłatna. Nowoczesna gospodarka, jeśli chce utrzymać tempo wzrostu, a także – co
jeszcze bardziej istotne z punktu widzenia obywateli – dalej podnosić średni standard życia,
musi stale zwiększać efektywność wykorzystania swoich zasobów. Najłatwiej jest wyobrazić
sobie gospodarkę opartą na wiedzy w przemyśle. Im bardziej zaawansowana technologia niezbędna do wytworzenia produktów, tym większa ich wartość, a zatem tym droższa praca zaangażowanych w taką produkcję osób, co z kolei przekłada się na większe korzyści dla gospodarki i tempa jej rozwoju.

Co wykazały badania?
Możliwa jest współpraca naukowców z gospodarką zarówno w ramach samej uczelni, na styku uczelni i otoczenia, jak i całkiem poza
nią. Nie ma dużej bariery finansowej rozpoczęcia działalności – kapitałem są wszak wiedza i kompetencje ludzi, którym często wystarcza miejsce do pracy i strona internetowa z ofertą. Kluczowe okazuje się być pierwsze udane doświadczenie współpracy, często realizowane jeszcze w niesformalizowany sposób. Innym czynnikiem sukcesu jest kapitał społeczny, czyli sieci relacji. Metaforycznie można powiedzieć, że udaje się tym naukowcom, którzy nie zamykają się w
wieży z kości słoniowej.

Każda inicjatywa musi też mieć swojego li-

dera, szczególnie, iż o ostatecznym sukcesie decydują oryginalność
pomysłu oraz jakość czynnika ludzkiego.

pewnym stopniu, działały według innej logiki.
Jednak w obu przypadkach nauki społeczne
mają dużo do zaoferowania. Przede wszystkim mogą zwiększyć innowacyjność rozwiązań i efektywność wykorzystania zawsze
ograniczonych zasobów. Bez tego standard
życia w Polsce przestałby rosnąć. Ale spokojnie – przed współpracą gospodarki i nauk
społecznych w Polsce jest wielka i pewna
przyszłość. 
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Podcasty
w nowoczesnej dydaktyce
Zmiany, które zachodzą we współczesnej edukacji w wielu przypadkach
związane są ze zmianą sposobu, w jaki młodzi ludzie zdobywają informacje i
komunikują się. W tej dziedzinie dominującą rolę zaczynają zdobywać urządzenia
przenośne w postaci przenośnych odtwarzaczy obrazu, muzyki i filmów,
telefony komórkowe i podobne. Szybko zauważono znaczenie tych kierunków
aktywności uczniów oraz studentów, stąd wśród nowoczesnych i aktywnie
rozwijających się kategorii środków dydaktycznych, a także metod kształcenia
znajduje się tzw. „mobile learning”.
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Przenośne narzędzia edukacyjne dają dostęp do materiałów lekcyjnych, wykładów,
elektronicznych książek, w każdym miejscu i
każdym czasie, a przez to umożliwiające dalsze rozszerzenie nauczania. Jako urządzenia
komputerowe są częścią systemu informatycznego wspomagającego realizacje różnych zadań edukacyjnych. Rozwiązania te stosowane
są także w urządzeniach zbierających wyniki
testów i ankiet, w systemach głosowania stanowiących podstawę nowoczesnej lekcji problemowej i zadań waloryzacyjnych . W rękach
uczących się mogą stać się narzędziami ekspresji ich postaw twórczych, społecznych i edukacyjnych.
Realizowanych jest obecnie wiele kierunków zastosowań urządzeń mobilnych w edukacji obejmujących wspomaganie i wykorzystanie cyfrowych notatek, zastosowanie podręcznych kalendarzy oraz narzędzi tworzenia oraz
edycji harmonogramów, korzystanie z cyfrowych książek, skryptów, słowników i encyklopedii jak również cyfrowych lekcji audio/wideo .
Cyfrowe fotografie i filmy często ilustrują eksperymenty naukowe, zadania z zakresu nauk
społecznych, projekty reporterskie itd.
Rozszerzeniem tej podstawowej koncepcji
są Podkasty. Są to treści audialne lub wizualne,
które automatycznie są dostarczane poprzez
sieć na podstawie subskrypcji. Subskrypcja
podkastu umożliwia użytkownikowi gromadzenie programów z różnorodnych źródeł w celu
odsłuchiwania lub przeglądania tak online jak i
offline na przenośnych urządzeniach w wygodnym do tego czasie i miejscu. Treścią edukacyjnych podkastów może być wszystko, co da
się przedstawiać za pomocą pliku audio lub wideo - zarejestrowany wykład, prezentację. Studenci w podobny sposób mogą tworzyć i publikować treści.
Podkasty mogą być oferowane przez witry-

ny internetowe do bezpośredniego pobierania
jako pliki, jednakże to co różni podkast od prostego kopiowania lub odsłuchiwania strumieniowego to właśnie reguła subskrypcji podkastów umożliwiająca automatyczne dostarczanie nowych treści. Jednorazowa subskrypcja umożliwia regularną dystrybucję podkastów przez Internet lub też wewnątrzszkolną
sieć i udostępnianie ich na urządzeniach przenośnych (iPod, telefon komórkowy itp), laptopie
lub komputerze stacjonarnym.
Istotą podkastingu jest tworzenie treści, tak
w formie audio, jak i wideo dla odbiorców, którzy chcą słuchać tego kiedy chcą, gdzie chcą
i jak chcą. Zwykle podkast stanowi monotematyczną audycję, której nowe epizody są prezentowane w regularnych lub nieregularnych odstępach – codziennie, co tydzień itd. Dodatkowo dostępne są sieci podkastów, które prezentują wiele audycji w ramach tego samego przekazu (feed). Przewiduje się, że podkasty mogą

ści nieliniowego montażu filmu cyfrowego ale
przede wszystkim wiedza specjalista z danej
dziedziny i świadomość metodyczna. Produkcja podkastu przypomina w znacznej części
produkcję filmu edukacyjnego. Ponieważ jednak forma podkastu jest mniej konwencjonalna nie są wymagane tak znaczne zabiegi scenograficzne czy nawet oświetleniowe jak w
przypadku programu telewizyjnego. W zależności od planowanej formy podkastu rozważyć można udział narratora. Koszty ograniczają się do zakupu kamery cyfrowej (nawet z nie
profesjonalnego poziomu), a w przypadku podkastów audio rejestratora dźwięku z odpowiednim mikrofonem, programu nieliniowego montażu audio i wideo, przenośnego odtwarzacza/odtwarzaczy plików MPEG4 (np. iPod lub
inny) i serwera komputerowego wyposażonego w system udostępniania podkastów (serwer
HTTP i RSS) w Internecie.
Rozważając zadania podkastów warto zwró-

Podkasty mogą być oferowane przez witryny internetowe do bezpośredniego pobierania jako pliki, jednakże to co różni podkast od
prostego kopiowania lub odsłuchiwania strumieniowego to właśnie
reguła subskrypcji podkastów umożliwiająca automatyczne dostarczanie nowych treści.

w wielu zakresach edukacyjnych podnieść
efektywność nauczania i aktywność studentów
. Produkcja podkastów może być realizowana przez nauczycieli akademickich osobiście w
celu uzupełnienia materiałów edukacyjnych w
sposób dotychczas nieosiągalny i wspomożenia zadań związanych z e-learningiem.
Do przygotowania podkastów z danej dziedziny wymagane są podstawowe umiejętno-
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cić szczególną uwagę na kontekst metodyczny
tych środków. Wpisując się one bowiem zdecydowanie w konstruktywistyczne ujęcie nauczania. Można się spodziewać, że będą one znacznie efektywniejsze w kształceniu samostanowiących uczących się (najczęściej dorosłych),
mimo, że atrakcyjność techniki przyciągać będzie uczniów młodszych. Możliwe, że będzie
to pośrednio stanowiło czynnik wspomagający przekształcenie ucznia przystosowanego
do edukacji instruktywistycznej w ucznia konstruktywistycznego. Instruktywizm przyczynia
się do pogłębiania nastawienia przedmiotowego uczniów, z towarzyszącą temu postawą akceptującą, z wyraźnym dystansem wobec rezultatów o ogólnym oczekiwaniem bycia kierowanym. Aktywizacja przez odpowiednią konstrukcję podkastów miałaby zmierzać do zmiany nastawienia na problemowe z zauważalną
potrzebą poszukiwania i uzyskiwania rezultatów i tym samym z aspiracją samokierowania
oraz kształtowaniem postawy sceptycznej wobec podawanej wiedzy.



Istotą podkastingu jest tworzenie
treści, tak w formie audio, jak i wideo dla odbiorców, którzy chcą
słuchać tego kiedy chcą, gdzie
chcą i jak chcą. Zwykle podkast
stanowi monotematyczną audycję, której nowe epizody są prezentowane w regularnych lub nieregularnych odstępach
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Studenci wykazują znaczne zainteresowanie tymi środkami dydaktycznymi. W
roku akademickim 2010/2011 zaplanowano na Wydziale Chemii UAM, pierwsze pilotażowe zajęcia dla studentów chemii i biologii, w ramach których studenci zapoznawali się z podstawami stosowania iPodów jako
urządzeń wspomagających proces edukacyjny. W części zajęć studenci poznali podkasty
z przygotowanej serii podkastów pt. „Chemia
przed śniadaniem” oraz analizowali ich stosowalność w edukacji na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Przygotowano również obszerny katalog specyficznych
dla iPoda aplikacji edukacyjnych do nauczania chemii i przedmiotów pokrewnych. W zależności od platformy oprogramowania urządzenia mobilne mają dostęp do wielu aplikacji edukacyjnych opracowanych przez autorów z całego świata. Dla stosowanych w
projekcie urządzeń sklepem takim jest iTunes AppStore z około 300 aplikacjami chemicznymi, wśród których około 100 to apli-

mat. W ramach warsztatów badano też parametry budowy własnych aplikacji dla urządzeń przenośnych.

kacje darmowe. Realizatorzy projektu „Chemia przed śniadaniem” przygotowali odrębną internetową bazę danych pozwalającą
skuteczniej i czytelniej gromadzić dane chemicznych aplikacje dla iPoda (baza dostępna jest pod adresem http://zdch.amu.edu.pl/
mobilchem/). Umożliwia ona automatyzację
doboru aplikacji do konkretnych zadań, ich
uporządkowanie i ocenę. Przygotowany katalog został wykorzystany do dokonania wyboru około 50 aplikacji mobilnych prezentujące różne narzędzia edukacyjne dla chemii,
biochemii, biologii i medycyny. Studenci wyposażeni w urządzenia i tradycyjne, papierowe instrukcje testowali wszystkie wybrane aplikacje. Badania zakończono ankietą,
w którym studenci oceniali stosowane aplikacje, a także podali uwagi ogólne na ich te-

śli proponuje zajęcia zdalne, zajęcia na platformie. Większość uczelni niepublicznych pracuje w ten sposób bo jest to ekonomiczne, w tym
samym czasie może studiować więcej studentów, potrzeba mniej sal, aby przeprowadzić zajęcia, pobiera się opłaty za dostęp do materiałów umieszczonych na platformach, studenci przyjeżdżają tylko na egzaminy, materiał jest
dostępny dla nich przez całą dobę, z prowadzącym mają ustalone konkretne terminy wirtualnych spotkań.
Szkolnictwo wyższe nie powinno rezygnować z technologii informacyjnych, które ze
swobodą wykorzystywane są w innych dziedzinach życia gospodarczego czy społecznego.
Należy narzędzia technologii Informacyjnej wykorzystać w jak najbardziej skuteczny sposób
tak, aby skutecznie, pomagały w nauczaniu i

Dlaczego zatem e-nauczanie na uczelni?
Dlatego, że gospodarka oparta na wiedzy
bazuje na dobrze wykształconych obywatelach
przy czym dobrze wykształcony obywatel to
taki, który potrafi żywo reagować na potrzeby
tejże gospodarki i szybko się przekwalifikowywać. Dlatego jest nieodzowny wymóg współczesnej edukacji, szczególnie na poziomie
uczelni wyższej. Absolwent uczelni wyższej powinien być „wyposażony” nie tylko w umiejętności związane ze specjalnością swoich studiów, ale również w cały szereg umiejętności
z ang. soft skills czyli umiejętność społecznych
i emocjonalnych, związanych np. z kształceniem ustawicznym czyli umiejętnością samodzielnego dokształcania się podnoszenia kwalifikacji w swoim życiu zawodowym, po to, aby
być atrakcyjnym na rynku pracy.
Uczelnia zwiększa swoja atrakcyjność, je-

uczeniu
się, wspomagały zarówno wysiłki studentów i wykładowców - uczestników
procesu kształcenia. Bardzo dobitnie należy
podkreślić, iż wdrażanie e –learningu nie jest
próbą zastąpienia kształcenia w formie tradycyjnej lecz wspomożenie, poszerzenie oraz dotarcie z ofertą edukacyjną do większej liczby odbiorców np. do studentów zamieszkałych
w znacznej odległości od uczelni, studentów
niepełnosprawnych itp.). Uczestnicy studiów
wspomaganych zajęciami przez Internet uczą
się według tego samego programu, co ich ko-

mów edytujących i
pomagających tworzyć rzeczy multimedialne. Chociaż mam cichą nadzieję, że zamieszczane materiały
pomogą mi sprawniej poruszać się w tego
rodzaju programach i w przyszłości pozwolą wykorzystać Moodle ….”
• „Mam dość neutralne odczucia dla takiej

ledzy studiujący w sposób stacjonarny, dodatkowo mając wprowadzoną nową formę zajęć
— e-kurs na platformie kształcenia zdalnego.
Aby móc uczestniczyć w takich zajęciach, student powinien mieć swobodny dostęp do komputer z połączeniem do Internetu w miejscu
swojego zamieszkania czyli np. w akademicku,
na stancji itp. A jak z opiniami uczestników zajęć? Poniżej kilka opinii z forów na platformie:
• „Jeśli chodzi o platformę Moodle to muszę
stwierdzić, że mam mieszane uczucia. Z
jednej strony podoba mi się samodzielność
w nauce i wykonywaniu różnego rodzaju zadań, a także nauka odpowiedniego gospodarowania czasem. Jednak z drugiej strony obawiam się, że nie będę potrafiła sama
sobie ze wszystkim poradzić. Zwłaszcza, że
nie czuję się mistrzem w obsłudze progra-

formy pracy. Ogólnie, pierwszy blok bardzo na plus. Materiał przystępny. Największym problemem, jak dla mnie, będzie zorganizowanie sobie czasu. I to z tym wiążą się te neutralne odczucia, zapominam
o terminach, potrafię nie podejść do komputera przez miesiąc.. Zresztą student ma
mnóstwo rożnych rzeczy na głowie. Ale postaram się pilnować terminów, i zaglądać
tutaj.”
• ,„Jeżeli o mnie chodzi miałem mieszane
uczucia na początku jeżeli chodzi o ten rodzaj pracy. Pierwsze kroki jednak nie sprawiły mi większych problemów. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jeżeli chodzi
o pierwsze materiały to są bardzo ciekawe. W szczególności te dotyczące netykiety. Warto wiedzieć o zasadach pisania maili

w odpowiedni sposób. Teraz tylko pozostaje zorganizować sobie odpowiednia dyscyplinę czasową. Mam
nadzieję, iż wszystkim nam będzie się dobrze pracować i trzymam za nas wszystkich kciuki.”
• „Platforma i prowadzenie zajęć w takiej formie jest na prawdę wygodna. Pozwala nie
tylko na to, żebyśmy realizowali program
w naszych domach, ale także w dowolnym
czasie. Jedynie terminy wykonywania zadań upływają tak szybko…”
• „Fajnie, miło i przyjemnie, siedzę sobie
w domu i co? Naprawdę robię zadania,
a nie wierzyłem, że tak się to skończy.
Moodle jest OK!” 





Małgorzata Miranowicz,
Nikodem Miranowicz,
Wydział Chemii UAM,
Zakład Dydaktyki Chemii
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Student – Wynalazca
Ogólnopolski Konkurs

Jest to przedsięwzięcie zainicjowane przez
Politechnikę Świętokrzyską, adresowane do
studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali
wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili go do
ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności
przemysłowej.
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Celem konkursu było wyłonienie najlepszych rozwiązań technicznych autorstwa
studentów, a także inspirowanie młodych
ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczych oraz poszukiwania innowacyjnych
rozwiązań i korzystania z ochrony prawami
własności przemysłowej.
Inicjatywa zachęcająca młodych twórców
do udziału w pozytywnej konkurencji oraz
motywująca do korzystania z wyników wła-

instytucji rządowych, m. in. Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu lokalnego, które objęły
przedsięwzięcie patronatem honorowym.
Urząd Patentowy RP dodatkowo wspiera inicjatywę organizacyjnie i finansowo, a
16 lutego została podpisana umowa współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotycząca Konkursu i promo-

snej pracy intelektualnej zyskała akceptację

cji laureatów.

NE

NAGRODY GŁÓW

„Narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych”, zgłoszenie do
UP RP 11.10.2010, nr P.392617
Twórca: Górski Piotr, Politechnika Koszalińska
Wynalazek jest wynikiem analizy ergonomicznej dłoni. Narzędzie rozwiązuje problemy użytkowników narzędzi piśmienniczych z dysfunkcjami dłoni, typu: brak do 4 palców, ponadto osób z ograniczoną motoryką dłoni, którzy często są wykluczeni z możliwości posługiwania
się standardowymi narzędziami piśmienniczymi. Narzędziem tym zatem można pisać posiadając tylko jeden palec. Dodatkowo konstrukcja
produktu daje możliwość poszerzenia pola eksploatacji i wykorzystanie narzędzia np. jako: śrubokrętu, sztućców, myszki komputerowej,
szczoteczki do zębów, czy uchwytu dla innych narzędzi jak pędzel, ołówek itp. Warianty te są już wstępnie zaprojektowane.
Produktów takich nie ma ani na rynku Polskim ani zagranicznym, a istniejące rozwiązania ułatwiające np. pisanie osobom niepełnosprawnym
są bardziej protezami, narzędziami, które wymagają długiego okresu adaptacji użytkownika i pomagają jedynie w konkretnych przypadkach - nie są uniwersalne. Ponadto w samej tylko Polsce według danych Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego około 4000 osób rocznie uległa urazowi, który kończy się
amputacją kciuka lub palców. Dużo większa liczba osób ulega urazom
kończącym się trwałym niedowładem kciuka lub palców. Jest to zatem szansa pomocy takim osobom. Zapalenia nadgarstka i zespół cieśni nadgarstka należą z kolei do bardzo uciążliwych powikłań związanych z posługiwaniem się długopisem czy piórem, mogących wystąpić
już po kilkukrotnym intensywnym pisaniu. Ponadto narzędzie posiada ciekawą i atrakcyjną formę wzorniczą, co również gwarantuje zainteresowanie produktem ludzi młodych, pełnosprawnych, znudzonych
klasyczną formą długopisów. Wszystko to pozwala twierdzić, że rynek
odbiorców jest bardzo duży, a wejście z sukcesem na zewnętrzne rynki jest realne.

Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego
i układ do jego realizacji”, zgłoszenie do UP RP w dn. 09.02.2011 r.,

precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe, a w razie ich wykrycia,
efektywnie prowadzić dalsze etapy terapii. Ze względu na fakt, że tomografia EPR pozwala uzyskiwać jako jedyna technika dokładne informacje o rozkładzie stężenia tlenu w organizmie, szacuje się że po zakończeniu prac konstrukcyjnych, tomografy EPR znajdą szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej. Dodatkowo wynalazek może znaleźć zastosowanie w konstrukcji obecnie dostępnych tomografów jak i
spektrometrach NMR (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) ze względu na
możliwość generacji wysoce jednorodnych pól w dużej przestrzeni, eliminację pól resztkowych na zewnątrz tomografów, niższe koszty eksploatacji oraz łatwy dostęp dla badanych obiektów.

Układ sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu, zgłoszenie do UP RP w dn. 18.06.2009 r. P.388315, decyzja o udzieleniu patentu z dn. 23.12.2010 r.,
Współtwórcy: Paweł Zagniński, Karol Szot, Politechnika Świętokrzyska
(pozostali współtwórcy: Kazała Robert, Wciślik Mirosław)

Znane układy sterowania pracą elektromechanizmów zaworów oparte
są na układach elektromechanicznych. Wadą tych rozwiązań jest mała
dokładność regulacji siły i położenia, jak też brak sterowania poprzez
systemy nadrzędne oraz złożoność mechaniczna i zawodność.
W rozwiązaniu według wynalazku wyeliminowano mechaniczny pomiar
momentu obrotowego poprzez wprowadzenie elektronicznego przetwornika prąd – napięcie. Do układu sterownika można zaimplementować protokół komunikacyjny, co umożliwia sterowanie kilkoma układami z jednego miejsca. Rozwiązanie techniczne może być wykorzystane w produkowanych napędach ustawczych armatury oraz automatyki
przemysłowej, gdzie jest wymagane określenie momentu obrotowego
na podstawie prądu silnika.
Wynalazek ten może mieć szerokie zastosowanie w przemyśle, gdzie
jest wymagane sterowanie przepływem takich mediów jak np. woda,
ropa, związki chemiczne, w oczyszczalniach; w automatyce: przy sterowaniu przekładniami.

Współtwórca: Piotr Kędzia, Politechnika Poznańska (pozostali współtwórcy: Eugeniusz Szcześniak, Tomasz Czechowski, Mikołaj Baranowski, Jan Jurga)



Serdecznie gratulujemy wszystkim Twórcom!

Wynalazek znajdzie w szczególności zastosowanie w nowych tomografach EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny), które pozwolą




Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej
Politechniki Świętokrzyskiej

Do Konkursu zgłoszono 61 wynalazków, a
wśród autorów są nie tylko studenci uczelni
technicznych i uniwersytetów, ale także studenci uczelni medycznych, Akademii Sztuk
Pięknych, Akademii Marynarki Wojennej i
Wyższej Szkoły Humanistycznej.
Studenci Politechniki Świętokrzyskiej
zgłosili do Konkursu 5 wynalazków. Niewąt-

pliwie liderami pod względem ilości zgłoszeń byli studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, a wśród nich autor bądź współautor
pięciu zgłoszonych wynalazków.
Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone prace zwracała uwagę w szczególności
na użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa, możliwą powszechność jego wykorzy-

stania, wpływ na oszczędność energii oraz
wpływ na eko-system.
Trzy najlepsze – zdaniem Komisji Konkursowej – rozwiązania techniczne zaprezentowali ich twórcy na 39. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w
dniach 6-10 kwietnia 2011 r. – organizatorzy sfinansowali koszty stoiska wystawien-
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niczego, podróży i pobytu studentów.
Nadesłane prace świadczą o ogromnym
potencjale intelektualnym młodych twórców
i Komisja konkursowa - kierując się wyżej
wymienionymi kryteriami - przyznała więcej
wyróżnień niż planowano pierwotnie. Siedmioma wyróżnieniami objęto w sumie 14
wynalazków. W kilku przypadkach wyróżnienie obejmowało cykl powiązanych tematycznie wynalazków. 
Lista nagrodzonych została opublikowana
na stronie www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs
w dn. 25 lutego 2011 r.
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Wokół czego
kręcą się koła?

Cyklicznie przedstawiamy czytelnikom ciekawe projekty powstające w kołach
naukowych. Wbrew temu bowiem, co się powszechnie sądzi, nie są one tylko
miejscem towarzyskich spotkań czy zbierania wpisów do CV.
Koło Robomatic założone przy Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, jeśli chodzi o wiek, dopiero raczkuje. Jednak mimo tego, że istnieje od zaledwie czterech lat, już dorobiło się całkiem
imponującej listy sukcesów. Jego członkowie zaprogramowali robota do gry w warcaby, którego nazwali "WarcaBot". Sama gra
być może nie należy do najtrudniejszych, a
nazwa urządzenia do najbardziej wyrafinowanych, jednakże złośliwe uśmieszki znikają z twarzy niedowiarków, jeśli weźmiemy pod uwagę, że "WarcaBot" jest zaledwie
o krok od bycia czymś, co można by już nazwać "maszyną myślącą". Analizuje on bieżącą sytuację w grze, jest w stanie przewidzieć jej przebieg, po czym podejmuje odpo-

przekroczyła 10 tysięcy złotych. To jeszcze
jednak nie wszytko. Członkowie Robomaticu
zdążyli też zaznać przedsmaku sławy. Otóż
skonstruowali oni maszynę Goldberga. Nazwą tą określane są głęboko zakorzenione w
popkulturze urządzenia służące do osiągnięcia prostych celów w maksymalnie skompli-

kowany sposób – na przykład kopnięta kłoda
drewna spada na katapultę, wyrzucając tym
samym w górę ostrze noża przecinające linę,
do której przywiązana jest kostka cukru, która z kolei spada do filiżanki i słodzi herbatę.
Ich maszyna była jednak nie tylko skomplikowana, ale przede wszystkim została głów-

wiednią decyzję i ostatecznie wykonuje ruch
pionkiem.
Gwiazdy telewizji.
Przynajmniej poniekąd...
Imponujące? Oczywiście. Stąd też od marca tego roku "WarcaBot" znajduje się w galerii Re:generacja Centrum Nauki Kopernik.
I to jako jedyny w tej galerii eksponat wykonany rękami Polaków. Jakby tego było mało,
koło zrealizowało również projekt sterowca
i sztucznego oka, pracuje także nad bezzałogowym samolotem zwiadowczym, oknem 3D
(urządzenie wyświetlające obraz na podstawie ruchów człowieka) oraz zorganizowało
w tym roku pierwszą edycję turnieju robotyki
mobilnej Robomaticon. Wzięło w nim udział
ponad 60 różnych robotów, a pula nagród
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nym bohaterem spotu reklamującego wiosenną ramówkę TVN. Twór studentów przyćmił swoim występem Kubę Wojewódzkiego i
Annę Muchę oraz wiele innych gwiazd. – Jeżeli chodzi o TVN, to było zlecenie. Podczas
targów KONIK (Targów Kół Naukowych
i Organizacji Studenckich - przyp. red.) na
PW odwiedziła nas pani z taką właśnie propozycją. Współpracowały przy tym projekcie
trzy koła – wyjaśnia Rafał Jabłoński, prezes
Robomaticu.

Urządzenie do pomiarów uderzeń,
koła Robomatic
Wyposażone w 8 programów urządzenie może
służyć do badań statystycznych nad refleksem i
szybkością ruchów, zdolnością odtwarzania
sekwencji i rytmu, a także do treningu uprawiających sporty walki.

Zaprogramuj, powstań i walcz
Z "WarcaBotem" zapewne chętnie zmierzyłby się jeden z wielu projektów, jakie stają w szranki w Internetowym Turnieju Programów Walczących. To doroczny konkurs
organizowany przez Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Warszawskiego. Celem
tych zawodów jest stworzenie areny do zmagań programów wyposażonych w "sztuczną
inteligencję" (jeszcze w cudzysłowie, ale kto
wie, jak długo...). Młodzi programiści z różnych uczelni tworzą algorytmy w wybranym
języku programowania (Pascalu, C, C++, Javie lub OCamlu). Algorytmy te walczą później
między sobą w pojedynkach, rywalizując w
określonej grze.
W zeszłym roku była to strategiczna ''Bi-
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twa'', w której dwóch wirtualnych graczy
miało oddziały pogrupowane w dywizje. W
każdej rundzie obaj mogli wykonać po jednym ruchu, przemieszczającym o jedno pole
każdą ze swoich dywizji. W przypadku trafienia na przeciwnika, przemieszczająca się
dywizja atakuje go. W wyniku tych ataków
siła, którą posiada każdy oddział, może ulec
zmniejszeniu. Oddział zostaje zniszczony, jeżeli jego siła spada do zera. Ten nieco przydługi opis ma na celu przybliżyć skalę trudności zadania, jakie stoi przed graczami i
tego, jak muszą oni planować swoje posunięcia. Tym bardziej, że gracze ci to zaledwie
ciąg zer i jedynek, który jednak musi podejmować strategiczne decyzje.
Oderwij się od nauki i od ziemi
Zajęcia na uczelni uzupełniane realizowanymi w kole naukowym projektami mogą być
dość męczące, czasem więc dobrze się trochę oderwać. Najłatwiej pod tym względem
będzie z pewnością członkom Koła Naukowego Lotników Uniwersytetu Warszawskiego, które organizuje szkolenia lotnicze, szybowcowe oraz samolotowe, a także wyjazdy na obozy treningowe. To samo koło zajmuje się również czymś dla osób, które latać wprawdzie by chciały, ale wciąż nie mogą

się zdecydować na wejście do machiny, która
sobie tylko znanym sposobem wznosi się na
kilkaset/kilka tysięcy metrów i nie spada. Od
jakiegoś czasu KNL UW wciąż rozwija projekt
SyMELator 2. Zaczęło się od tego, że Koło
weszło w posiadanie powypadkowego kadłubu szybowca Pirat, latającego wcześniej dla
Aeroklubu Rybnickiego. Dość szybko powstał
pomysł, by fragment maszyny przenieść na
ruchomą platformę. Później kadłubowi dorobiono także brakujące elementy, takie jak
drążek sterowy, popychacze, tablice przyrządów, siedzenie pilota czy potencjometry. W
całej konstrukcji umieszczono również pięć
głośników odpowiadających za wrażenia słuchowe... i prawdziwy symulator lotu szybowca jest gotowy. Na tym studenci jednak poprzestać nie zamierzają. Powstały już plany zamontowania dodatkowych projektorów,
dzięki którym osoba siedząca w symulatorze będzie dysponować widokiem zbliżonym
do tego, jaki miałaby w prawdziwym szybowcu. Projektowana jest też platforma z dwoma
stopniami swobody: pochylenia i przechylenia, czego do tej pory w lotnictwie nie było.
Jak szybko i czy w ogóle projekty te nabiorą
realnych kształtów, zależy jednak głównie od
wsparcia potencjalnych sponsorów.
Inny projekt młodych polskich naukowców, a w zasadzie potencjalnych przyszłych
naukowców, "PR-5 Wiewiór +" Studenckiego Koła Naukowego Lotników Politechniki

PR-5 Wiewiór+
Fot. SKNL, Politechnika Rzeszowska

SKN SAE z Politechniki Warszawskiej godnie reprezentuje polską myśl techniczną na miedzynarodowych zawodach AeroDesign, rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych i Brazylii.
Rysunek. SKN AE



Chwilowo polscy studenci zajmują się zabawą w lotnictwo. Jednak nie będzie
tak zawsze i kiedyś tworzone przez nich rozwiązania
wykorzystywane będą przez
największe światowe korporacje z tej branży. Te same
korporacje budujące samoloty, którymi każdego dnia
przemieszczają się z miejsca na miejsce setki tysięcy
pasażerów.

Rzeszowskiej zdobył główną nagrodę na madryckich Aerodays. Należy tu zaznaczyć, że
to największa konferencja naukowa dla lotnictwa w Europie. W tym roku towarzyszył jej
konkurs, mający wyłonić najbardziej innowacyjne i zaawansowane projekty studenckie
z europejskich uczelni, do którego zakwalifikowały się trzy projekty z Polski. Czy może
ściślej należałoby napisać: trzy z Politechniki Rzeszowskiej – dwie ze wspomnianego
już SKNL, jedna z Koła Naukowego Euroavia.
Twórcom "Wiewióra", bezzałogowego samo-

lotu z autopilotem, nagrodę wręczyła osobiście sama komisarz ds. badań, innowacji i
nauki Komisji Europejskiej, Máire Geoghegan-Quinn na oficjalnej gali w Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
Chwilowo polscy studenci zajmują się zabawą w lotnictwo. Jednak nie będzie tak zawsze
i kiedyś tworzone przez nich rozwiązania wykorzystywane będą przez największe światowe korporacje z tej branży. Te same korporacje budujące samoloty, którymi każdego dnia
przemieszczają się z miejsca na miejsce setki
tysięcy pasażerów. – Zarówno Boeing, jak
i Pratt & Whitney (światowy lider budowy silników samolotowych – przyp. red.) wspierają nas
sporymi kwotami, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kontakt z tymi firmami
nawiązaliśmy w tym roku i owszem, niesie to
ze sobą możliwość dalszej współpracy z członkami koła na zasadzie staży czy praktyk. Mamy
nadzieję że w przyszłości również zatrudnienie
w tych firmach – tłumaczy Andrzej Zinkiewicz,
prezes Koła Naukowego SAE z Politechniki
Warszawskiej. Jego członkowie każdego roku
wzbudzają zachwyty na konkursie AeroDesign,
polegającym na budowie samolotu bezzałogowego, ale kiedyś, w przyszłości... 
Łukasz Miszewski
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Miasto

dźwiękiem malowane
Polska nie jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
niewidomych czy niedosłyszących. Wystarczy wizyta w centrum handlowym, by
zobaczyć ile aut zaparkowanych na miejscach dla inwalidów miejscach, dysponuje
stosowną plakietką umieszczoną za szybą. Przeszkody architektoniczne, którymi
usiane są miasta, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
osobom poruszającym się na wózkach. W zakresie ułatwień dla osób,
które utraciły jeden ze zmysłów ułatwiających orientację przestrzenną, nadal
jesteśmy zapóźnieni w stosunku do państw Europy Zachodniej. Naukowcy
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpadli na pomysł, jak
rozwiązać ten ostatni problem. Jak wyjaśnia kierownik projektu, prof. dr
hab. Edward Hojan z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, głównym celem projektu było opracowanie metody nauki
orientacji przestrzennej w dużej aglomeracji miejskiej osób (dzieci i młodzieży)
niewidomych wykorzystujących dźwięki środowiska miejskiego.
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Projekt podzielony został na sześć zadań:
1. Badania ankietowe dotyczące problemów osób niewidomych poruszających
się w aglomeracji miejskiej.
2. Identyfikacja i klasyfikacja źródeł
dźwięków istotnych w orientacji w dużych aglomeracjach miejskich oraz analiza możliwości wykorzystania drgań
jako sygnału wspomagającego orientację przestrzenną.
3. Badania parametrów akustycznych,
które będą podstawą opracowania nowych standardów (norm) dotyczących
sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na
przejściach dla pieszych – niewidomych.
4. Opracowanie metody pozyskania oraz
odtwarzania dźwięków środowiska oddających rzeczywiste sytuacje akustyczne w mieście oraz drgań jako sygnału
wspomagającego.
5. Opracowanie biblioteki zdarzeń akustycznych dla wyróżnionych miejsc i sytuacji niezbędnych w orientacji miejskiej.
6. Metoda nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych w mieście oraz jej
weryfikacja na przykładzie Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach oraz
Atlasu Komunikacyjnego Miasta Poznania.
W pierwszym etapie, ankieterzy zebrali
materiał badawczy, który pozwolił sformułować wytyczne do szczegółowej realizacji
projektu. Wypowiedzi respondentów pozwoliły określić najważniejsze dźwięki wspomagające orientację. Zaliczono do nich:
• dźwięki zewnętrzne i wewnętrzne przejazdów pojedynczych pojazdów w różnych
sytuacjach (nadjeżdżających, stojących z
pracującym silnikiem, otwieranych i zamykanych drzwi, przyśpieszających i ha-

mujących itp.),
• dźwięki ruchu ulicznego (skrzyżowania
różnego typu i różnej wielkości, ulice jedno i wielopasmowe z zabudową i bez, na
obiektach inżynierskich typu rondo, wiadukt, kładka, tunel itp.),
• szum miejski bez pojazdów oraz z poruszającymi się pojazdami,
• dźwięki otoczenia na trasach najczęściej
odwiedzanych przez osoby niewidome,
• dźwięki i drgania charakterystycznych
miejsc: szpitale i ośrodki zdrowia, kościoły, urzędy pocztowe, sklepy, banki, stadion, basen, hale sportowe, parki, dzwony, fontanny, kosiarki, maszyny budowlane, skupiska ludzi, plac zabaw, lotnisko i
samoloty, boisko szkolne, typy oflagowania, pojazdy oczyszczające miasto,
• dźwięki sytuacji atmosferycznych i przyrodniczych (wiatr, deszcz delikatny i rzęsisty, błoto pośniegowe, szelest suchych
liści, szum drzew i krzewów).

dźwięków i drgań miasta oraz zarejestrowano je w warunkach środowiskowych wynikających z badań ankietowych. Na podstawie
analizy i odsłuchu zarejestrowanych dźwięków, zidentyfikowano najistotniejsze źródła dźwięków w aglomeracji miejskiej, które są istotne w nauce orientacji przestrzennej. Zostały one sklasyfikowane wg stopnia złożoności i czytelności – od źródeł prostych, do złożonych oraz według charakterystycznych, typowych dla miasta sytuacji.
Badanie wykazało znaczne możliwości ich
wykorzystania jako sygnału wspomagającego lokalną orientację przestrzenną. Poruszanie się środkami transportu zbiorowego wywołującymi drgania a głównie różne kierunki przyspieszeń i przemieszczeń
drgań mogą być dobrym sygnałem zorientowania się, co do kierunku jazdy, hamowania, zatrzymania. Analiza możliwości wykorzystania drgań jako sygnału wspomagającego orientację wewnętrzną i zewnętrzną

Efektem końcowym projektu jest metoda nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych w dużej aglomeracji miejskiej na różnych poziomach procesu nauczania.

Pozwoliło to w kolejnym etapie projektu
dokonać przeglądu sygnałów akustycznych
i drganiowych, które zdaniem osób niewidomych mogą stać się pomocne w orientacji przestrzennej lub ją zakłócać. Ponadto
wybrano charakterystyczne sytuacje i zdarzenia akustyczne dla przyszłej rejestracji
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środków transportu wykazała znaczne możliwości wykorzystania ich w nauce orientacji
przestrzennej jako sygnału wspomagającego lokalną orientację przestrzenną. Istotne
okazały się takie czynniki, jak drgania podłoża jako odpowiedź na wymuszenie generowane przez środek transportu. Zbliżający

(masa), generowana częstotliwość okazały się dobrym sygnałem charakteryzującym
poruszający się środek transportu oraz jego
lokalizację w przestrzeni. W ramach tego
zadania opracowano bazę danych wykorzystanych do opracowania biblioteki zdarzeń akustycznych do nauki orientacji prze-

się lub odjeżdżający pojazd, jego wielkość

strzennej.



Według założeń planowano poddać metodę weryfikacji na terenie mającego powstać przy Ośrodku
w Owińskach Parku Orientacji Przestrzennej. Planowana przez Ośrodek budowa została z przyczyn formalnych przesunięta na rok
2011, wobec czego, praktyczną, pierwszą część weryfikacji metody przeprowadzono w Poznaniu.
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W kolejnym etapie, wyłoniono na podstawie badań laboratoryjnych sygnały, które nie przypominają żadnych znanych źródeł dźwięku mogących zafałszować informację o możliwości przejścia przez ulicę,
są proste i łatwe do zapamiętania, są łatwo
spostrzegalne na tle hałasu ulicznego i ułatwiają lokalizację źródła dźwięków, co jest
istotne dla mieszkańców okolic przejścia.
Dźwięki te poddano testom, najpierw na
sztucznie stworzonym przejściu, w dalszej
kolejności na przejściu rzeczywistym. Kontrolowano reakcję: czas przejścia, prędkość
i tor ruchu osób niewidomych w zależności
od zastosowanego sygnału oraz hałasu zakłócającego. Zrealizowane badania umożli-

wiły sformułowanie następujących propozycji ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na
przejściach dla pieszych:
1. Na przejściach, gdzie nie ma torowiska
tramwajowego, proponuje się stosować
okresowo powtarzające się sygnały złożone
o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnione falą prostokątną o częstotliwości podstawowej 880Hz, czasie trwania 20 ms i częstotliwości repetycji 5 Hz.
2. Na przejściach dla pieszych z torowiskiem
tramwajowym, proponuje się stosować
okresowo powtarzające się sygnały złożone
o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnione falą prostokątną o częstotliwości podstawowej 1580 Hz, czasie trwania 20 ms i częstotliwości repetycji 5 Hz.
3. Poziom stosowanego sygnału należy dostosować do geometrii przejścia oraz poziomu
hałasu ulicznego. Można to zrealizować za
pomocą programu CLSIM (Cross Light SIMulator) symulującego nagłośnienie dowolnego przejścia, napisanego w ramach realizowanego projektu. Program ten uwzględnia zarówno rodzaj zastosowanego sygnału
jak też rodzaj zastosowanego sygnalizatora
akustycznego.
Wyniki badań są wdrażane przez ZDM w Poznaniu.
Zadanie czwarte obejmowało przygotowanie metodyki wielokanałowej rejestracji sygnałów wibroakustycznych miasta. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe wyposażenie w postaci podstawy dla przetwornika sejsmicznego, który służył do rejestracji drgań generowanych głównie przez środki transportu. Dla zdefiniowanych sytuacji
akustycznych zlokalizowano w Poznaniu
miejsca rejestracji sygnałów wibroakustycznych. Obok dźwięków i drgań rejestrowano

materiał fotograficzny i wizyjny (film), które w sposób jednoznaczny charakteryzują
miejsce akwizycji sygnałów oraz miejscowe
warunki zabudowy. Tak zgromadzony materiał poddano analizie z uwagi na konieczność określenia wymagań co do warunków
oraz sposobów ich odtwarzania.
W zadaniu piątym stworzono bibliotekę
zdarzeń akustycznych dla wybranych środowisk sytuacji miejskich w postaci prze-

wodnika, płyt CD i programu komputerowego, który umożliwi naukę orientacji przestrzennej. Wybór zestawu zdarzeń dźwiękowych został dokonany w oparciu o doświadczenia nauczycieli orientacji przestrzennej
oraz ankietę przeprowadzoną wśród niewidomych osób poruszających się samotnie po mieście. Ostatecznie zaproponowano
około 370 zdarzeń akustycznych, które pozwolą uczącemu się rozpoznać typowe sytuacje oraz miejsca związane z przemieszczaniem się w środowisku miejskim. Bibliotekę
dźwięków tworzy 1473 plików dźwiękowych,
każdy z nich opatrzony opisem tekstowym
mówiącym o tym, co można usłyszeć w danym nagraniu oraz sugerującym nauczycielowi stawianie poszczególnych pytań
uczniom. 520 plików dźwiękowych wzbogacono o filmy przedstawiające odsłuchiwane zdarzenie, będą z nich korzystać nauczyciele i opiekunowie osób niewidomych. Całość (13,1 GB) zapisana jest na trzynastu
płytach DVD, do których dołączana jest instrukcja wykorzystania plików, podręcznik
nauki orientacji przestrzennej oraz program
komputerowy, który obsługuje nagrane pliki
i umożliwia przeprowadzenie lekcji.
W ostatnim etapie opracowano metody
nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych oraz poddano je weryfikacji. W ramach prac wykonano dotykowe plany reliefowe Poznania oraz Owińsk dające możliwość pełnego wykorzystania w nauce orientacji przestrzennej oprócz dotyku – także zmysłu słuchu. Tyflologiczne plany Poznania zostały udźwiękowione poprzez wykorzystanie technologii Pen Frienda oraz
sprzężenie z binauralnymi nagraniami tras
i miejsc wykonywanymi podczas prac nad
metodą. W ramach opracowywania metody opracowano też 13 reliefowych rysun-

ków typowych ulic i ich skrzyżowań. Możliwość weryfikowania dotykiem akustycznych wrażeń od początku nauki, uczy myśleć przestrzennie. W ramach badań przygotowano również film „Świat dźwiękiem
malowany”, który przeznaczony jest dla nauczycieli orientacji przestrzennej i opiekunów dziecka.
Opracowana metoda została zweryfikowana w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach, w utworzonym w ramach projektu,
Laboratorium Dźwiękowym.
Według założeń planowano poddać metodę weryfikacji na terenie mającego powstać
przy Ośrodku w Owińskach Parku Orientacji Przestrzennej. Planowana przez Ośrodek budowa została z przyczyn formalnych przesunięta na rok 2011, wobec czego, praktyczną, pierwszą część weryfikacji
metody przeprowadzono w Poznaniu. Druga
część weryfikacji obejmowała badania ankietowe, które objęły 21 niewidomych osób
w różnym wieku, z różnym wykształceniem
i umiejętnościami lokomocyjnym. Wyniki
weryfikacji jednoznacznie potwierdzają, iż
opracowana metoda będzie mogła znaleźć
zastosowanie we współczesnym nauczaniu
orientacji przestrzennej.
Efektem końcowym projektu jest metoda nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych w dużej aglomeracji miejskiej na
różnych poziomach procesu nauczania. W
ramach projektu opracowano również propozycję wytycznych do normy dotyczącej sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na przejściach dla pieszych. 





Współpraca:
prof. dr hab. Edward Hojan




(Wydział Fizyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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PRAWO

Własność

intelektualna a przemysł
Zagadnienia związane z własnością intelektualną nie są powszechnie znane
wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze
kroki w biznesie. A szkoda, bo brak wiedzy w tym zakresie może nieść za sobą
naprawdę poważne skutki.
Nasze rozważania należy zacząć od tego,
czym właściwie jest "własność intelektualna"?
Otóż według najszerszej definicji, to wszelki wynik ludzkiej twórczości i innowacji. Zagadnienia z nią związane reguluje prawo autorskie
i prawa pokrewne, obejmujące swoim zakresem zarówno utwory literackie i artystyczne,
jak również własność przemysłową. W skład
tej ostatniej wchodzą wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe.
Każda z tych form ochrony, patent, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, daje jego posiadaczowi wyłączność do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy znaku towarowego na obszarze danego kraju.

warowego i wzoru przemysłowego w Urzędzie
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
w Alicante. Przez taką rejestrację nabywa się
prawa wyłączne na terenie całej Unii Europejskiej dzięki zaledwie jednej procedurze zgłoszeniowej. Twórcy wynalazków mogą również
wnioskować o uzyskanie praw z patentu poprzez zgłoszenie tegoż wynalazku w systemie
EPO (patent europejski), uzyskując przy jednym postępowaniu patenty w państwach Unii
lub w systemie PCT dla uzyskania patentów w
wyznaczonych krajach świata.
Własność intelektualna może być chroniona:
• w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 30
czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003, nr 119

ną inaczej know-how, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne znaczące informacje, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania, mające na celu to, żeby
nie ujrzały one światła dziennego. Know-how
może byc strategiczne dla rozwoju firmy, dlatego też często tyle wysiłku wkłada się w zachowanie związanej z nim tajemnicy. Jest ona
jednak kontrolowana przez przepisy antymonopolowe. Ważny jest również fakt, że know
-how ma wartość majątkową i jest zbywalne,
to znaczy można je przekazać komuś innemu.
Do know-how mogą zaliczać się na przykład
takie rzeczy jak “Sposób oczyszczania studni”

W zakresie własności przemysłowej wszystkie prawa wyłączne na terenie Polski nadaje Urząd Patentowy RP. Aby uzyskać którąkolwiek z form ochrony własności przemysłowej
należy doń wystąpić ze stosownym wnioskiem.
Teoretycznie może to zrobić każdy zainteresowany. W praktyce jednak nie jest to wcale takie
proste, jako że procedura badania i zgłoszenia
wynalazku czy na przykład wzoru przemysłowego nie należy do najłatwiejszych. Biorąc zaś
pod uwagę fakt, że od przeprowadzenia tego
procesu będzie w przyszłości zależał zakres
praw wyłącznych należących do zgłaszającego wniosek, powinno się w tym wypadku skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego rzecznika patentowego.
Istnieje także możliwość wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie praw z rejestracji znaku to-

poz. 1117 z późniejszymi zmianami)
• tajemnicą przedsiębiorstwa (know-how),
która obejmuje sposoby technologiczne nie
ujawnione w wyrobie
• prawem autorskim Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
Patenty chronią wynalazki i zapewniają prawa wyłączne właścicielowi patentu. Wynalazek, który już został opatentowany nie może
być wytwarzany, używany i sprzedawany bez
zgody właściciela patentu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że z chwilą wygaśnięcia tegoż
patentu, ustaje też ochrona prawna wynalazku.
Oznacza to, że może on już być wykorzystywany komercyjnie przez inne osoby.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zwa-

czy „Nóż do cięcia profili aluminiowych”.
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Wynalazkiem z kolei może być:
• technologia, sposób wytwarzania np. „Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimeru z włóknami konopnymi”,
„Sposób kucia krzywki”, „Sposób cięcia
elementów kształtowych”,
• układ np. „Układ napędowy silnika elektrycznego”,
• urządzenie np. „Pompa”, „Głowica wytłaczarki”, „Zawór”,
• wyrób np. „Pastylki do ssania”, „Nowy
związek chemiczny”, „Środek farmaceutyczny”,
• zastosowanie np. „ Zastosowanie związku... do konserwacji drewna”, „Zastosowanie...do mycia”.

Ochrona własności intelektualnej

Tajemnica firmy

Ochrona prawami wyłącznymi

Prawo autorskie

Know-how

Wynalazek

Wzór użytkowy

Wzór przemysłowy

Znak towarowy

Patent
20 lat

Prawo ochronne
10 lat

Prawo z rejestracji
25 lat

Prawo ochronne
n * 10 lat

Wzorem użytkowym może być zaś rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy
lub zestawienia przedmiotu - na przykład „Rower”, „Obudowa urządzenia sterującego zestawem akustyczno-optycznym”, „Zestaw transportowy”, „Obudowa czujnika”.
Wzór przemysłowy stanowią wszystkie elementy związane z estetycznymi lub ozdobnymi aspektami wyrobu, przez co nabiera on

• słowno-graficzne np. etykieta z napisem.
Przedsiębiorca powinien orientować się, czy
nie narusza cudzych praw wyłącznych, co jest
niezmiernie ważne, zwłaszcza jeśli ma zamiar
wprowadzić na rynek swój nowy wyrób. Tak
samo jak ochrona własności intelektualnej/
przemysłowej jest ważna sama w sobie. Dzięki
niej przedsiębiorcy nie tylko są w stanie bronić
się przed zalewem podróbek, ale też podnoszą

mogowi nowości tego rozwiązania. A to z kolei
jest w stanie skutkować nieudzieleniem patentu na przykład.
Przed wprowadzeniem na rynek nowego
wyrobu, technologii czy znaku towarowego zawsze warto, a nawet należy sprawdzić w dostępnych bazach, w tym bazach Urzędu Patentowego RP, czy pomysły podobne lub takie
same jak nasze nie są już w nich zarejestrowa-

atrakcyjnego wyglądu. Wzorem przemysłowym mogą być: „Okulary”, „Lampa”, „Ławka”,
„Zestaw mebli”, „Zestaw wypoczynkowy”, „Zegar”, „Zastawa stołowa”, „Kształt telefonu komórkowego”.
Znaki towarowe to oznaczenia odróżniające
towary i usługi danego prucenta od innych towarów i usług. Zarejestrowany znak towarowy
daje jego właścicielowi ochronę przez zagwarantowanie wyłączności używania go.

wartość własnej firmy i jej produktów. W końcu
prawidłowy sposób chronione pomysły to automatycznie większe zyski.
Prawo własności przemysłowej podlega obrotowi na takich samych zasadach jak prawa
materialne do produktów. Ich właściciel może
nimi dysponować wedle własnego uznania i
przekazać je innemu użytkownikowi na podstawie umowy cesji lub umowy licencyjnej, a
także wprowadzić jako aport do nowo powstałej firmy lub, jeśli zechce, podwyższyć nimi kapitał przedsiębiorstwa. Wszelkie powstałe wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe przed upublicznieniem powinny, choć oczywiście nie muszą, zostać zgłoszone do Urzędu
Patentowego i warto o tym pamiętać. Dlaczego? Ponieważ każda ich wcześniejsza publikacja może bowiem szkodzić ustawowemu wy-

ne. Wiele osób tego nie robi, być może nie zdając sobie sprawy, że zgodnie z polskim ustawodawstwem przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu czy zgłaszanie, nie będąc zarazem uprawnionym do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, cudzego wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego w celu uzyskania praw wyłącznych, podlega karze. Nie uniknie jej również przedsiębiorca, oznaczający swoje produkty znakiem
towarowym, którego nie ma prawa używać
Oczywiście wszelkiej pomocy w sprawach
związanych z ochroną własności intelektualnej/przemysłowej udzielają rzecznicy patentowi.

Rozróżniamy kilka rodzajów znaków towarowych:
• słowne np. „Noc naukowców”,”Black
Velvet”, „Centra”,
• graficzne,
• przestrzenne np. opakowanie, pudełko,
zegar,


Opracowała Barbara Urbańska-Łuczak,
 rzecznik patentowy Politechniki Poznańskiej
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