
Kraków, 3 grudnia 2020



SPIS TREŚCI

Sekcja I Górnictwo, Wiertnictwo, Nafta i Gaz . . . . . . . 3

Sekcja II Geologia i Geoturystyka . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sekcja III Geodezja, Kartografia i Geoinformacja . . . . . . 26

Sekcja IV Budownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Sekcja V Chemia i Inżynieria Materiałowa . . . . . . . . . . 42

Sekcja VI Inżynieria i Ochrona Środowiska . . . . . . . . . . 52

Sekcja VII Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo . . . 66

Sekcja VIII Inżynieria Mechaniczna . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Sekcja IX Energetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Sekcja X Akustyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Sekcja XI (A) – Informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Sekcja XI (B) – Informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Sekcja XII Inżynieria Produkcji i Jakości . . . . . . . . . . . . 151

Sekcja XIII Zarządzanie i Marketing . . . . . . . . . . . . . . . 161

Sekcja XIV Przedsiębiorczość Innowacyjna . . . . . . . . . . 182

Sekcja XV Humanistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194



I 
GÓRNICTWO, 

WIERTNICTWO, 
NAFTA I GAZ



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Konrad SŁOWIŃSKI
Koło Naukowe Skalnik
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ANALIZAMOŻLIWOŚCI UTYLIZACJI ODPADÓW SZKLANYCH POPRZEZ ICH
ZASTOSOWANIE W CHARAKTERZE MODYFIKATORAWŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁUWYBUCHOWEGO

Materiały wybuchowe typu ANFO będące mieszaniną azotanu(V) amonu oraz paliw płyn-
nych są powszechnie wykorzystywane do urabiania skał w kopalniach odkrywkowych. Ze
względu na niski koszt produkcji oraz prostotę wytwarzania saletrol stanowi dobrą bazę do
modyfikacji składu chemicznego w celu poprawy jego właściwości użytkowych. W referacie
dokonano analizy możliwości zastosowania odpadów szklanych w charakterze modyfikatora
właściwości użytkowych MW typu ANFO. Wykorzystanie w charakterze korektora właściwo-
ści odpadów szklanych może być także łatwym sposobem wybuchowej utylizacji tych związ-
ków, których czas rozkładu na wysypiskach liczony jest w tysiącach lat. W celu oceny wpły-
wu dodatków odpadów szklanych na parametry energetyczne MW wykonano obliczenia ter-
modynamiczne w programie komputerowym. Na postawie wykonanych symulacji określono
optymalny skład chemiczny nowego, nieidealnego MW. Oszacowano także wpływ ilości za-
stosowanych odpadów szklanych na całkowity koszt surowców potrzebnych do produkcji
zmodyfikowanych ANFO.

ANALYSIS OF THE POSSIBLE DISPOSAL OF GLASSWASTE THROUGH THEIR
USE AS A PROPERTYMODIFIER EXPLOSIVE MATERIAL

ANFO explosives being a mixture ammonium nitrate (V) and liquid fuels are commonly
used for rock mining in opencast mines. Due to the low cost of production and the simplicity
of production, ANFO is a good basis for modification of the chemical composition in order to
improve its functional properties. The paper analyzes the possibility of using glass waste as
a modifier of the functional properties of ANFO type explosives. The use of the properties of
glass waste as a corrector can also be an easy method of explosive disposal of these compo-
unds, whose decomposition time in landfills is estimated in thousands of years. In order to
assess the impact of glass waste additives on the energy parameters of HE, thermodynamic
calculations were performed in a computer program. Based on the simulations performed,
the optimal chemical composition of the new, non-ideal explosive was determined. The im-
pact of the amount of glass waste used on the total cost of raw materials needed for the
production of modified ANFO was also estimated.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Barański

Sekcja I – Górnictwo, Wiertnictwo, Nafta i Gaz 4



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Zuzanna MATAŁOWSKA
Koło NaukoweDetonator
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

SCHEMAT POŁĄCZENIA SIECI STRZAŁOWEJ JAKO CZYNNIKWPŁYWAJĄCY
NA EFEKT STRZELANIA

Na uzyskiwane rzeczywiste opóźnienia międzystrzałowe w wieloszeregowych siatkach
strzałowych odpalanych z wykorzystaniem nieelektrycznego systemu inicjowania wpływ
mają nie tylko zastosowane opóźnienia czasowe konektorów powierzchniowych, ale rów-
nież dużą rolę odgrywa sam schemat ich połączenia. Sposób połączenia konektorów na po-
wierzchni wpływa przede wszystkim na uzyskiwaną sekwencję odpalania oraz opóźnienia
czasowe pomiędzy odpalanymi ładunkami, co w konsekwencji przekłada się na możliwość
częściowego sterowania odpalaną serią strzałową. W referacie przedstawiono wpływ sposo-
bu połączenia konektorów powierzchniowych na wybrane parametry prac strzałowych na
podstawie wyników obliczeń modelowych dla reprezentatywnego przykładu serii wielosze-
regowej w górnictwie odkrywkowym.

BLASTINGWORKS NETWORK SCHEME AS A FACTOR INFLUENCING THE
BLASTING EFFECT

The real time delays achieved in multi-row blasting series initiated using a non-electric
initiation system are determined not only by the nominal time delays of the surface connec-
tors, but also by the scheme of their connection itself. The way of connecting the surface
detonators affects primarily the obtained firing sequence and the real time delays, which in
consequence translates into the possibility of some control of the firing series. The paper
presents the influence of the surface connectors pattern on selected blasting works parame-
ters based on the results of model calculations for a representative example of a multi-row
blasting series in surface mining.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Michał Dworzak
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PROJEKT PLATFORMY KONTROLNO-POMIAROWEJ DO
SAMOWZBUDNEGO AKUSTYCZNEGO SYSTEMU SAS, PRZY UŻYCIU

STRUKTURY FPGA

W referacie przedstawiony jest projekt układu kontrolno-pomiarowego do samowzbud-
nego akustycznego systemu SAS służącego do monitorowania poziomu bezpieczeństwa
w kopalni. Projekt realizowany jest przez członka Koła Naukowego NewTECH w ramach in-
żynierskiej pracy dyplomowej. System może zostać zastosowany do nieniszczącej oceny sta-
nu wytężenia kotwi stosowanych w wyrobiskach górniczych oraz tunelach. Prototyp układu
kontrolno-pomiarowego opracowano w oparciu o strukturę FPGA oraz procesor pracujący
pod kontrolą systemu czasu rzeczywistego. Układy te wchodzą w skład platformy National
Instruments myRIO. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala efektywnie zarządzać mocą
obliczeniową. Akwizycję i wstępną obróbkę sygnału realizuje platforma FPGA, a skompliko-
wane operacje matematyczne wykonuje procesor. Dodatkowo zastosowana bezpośrednio
programowalna macierz bramek posiada dedykowane bloki ułatwiające cyfrowe przetwa-
rzanie sygnału, co daje możliwość bezstratnej w czasie filtracji oraz generowania sygnału
analogowego. Ma to kluczowe zastosowanie dla samowzbudnego akustycznego systemu
SAS, ponieważ jeżeli badany element posiada więcej niż jedną częstotliwość rezonansową
za pomocą takich filtrów pasmowych istnieje możliwość wzbudzenia obudowy kotwowej
w zadanym zakresie częstotliwości.

PROJECT OF A CONTROL ANDMEASUREMENT PLATFORM FOR
A SELF-EXCITED SAS ACOUSTIC SYSTEM, USING AN FPGA STRUCTURE

Paper presents a design of a control and measurement system for a self-explanatory aco-
ustic SAS system. The system is used to monitor the safety level in the mine. It is implemented
by a member of KN NewTECH as part of his engineering thesis. The system can be used for
non-destructive assessment of the anchoring stress in mining excavations and tunnels. A pro-
totype of the control and measurement system was developed based on the FPGA structure
and a processor working under the control of a real-time system. These systems are part of
the National Instruments myRIO platform. The application of such a solution allows for effec-
tive management of computing power. Signal acquisition and pre-processing is performed
by the FPGA platform and complex mathematical operations are performed by the processor.
Additionally, the directly programmable gateway matrix used has dedicated blocks facilita-
ting digital signal processing, which gives the possibility of lossless filtering and analogue
signal generation. This is a key application for the self-excited acoustic SAS system, because
if the tested element has more than one resonance frequency by means of such band filters,
it is possible to excite the anchor housing within a given frequency range.

Opiekun naukowy:

dr inż. Tymoteusz Turlej
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BADANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTORSKIEGO URZĄDZENIA
DO POMIATÓWOTWORÓWWIERTNICZYCH

Roboty strzałowe są obecnie podstawową metodą urabiania większości kopalin na świe-
cie. Pomimo wielu zalet jakie posiada technika strzelnicza, niesie za sobą szereg zagrożeń.
Dobra znajomość litologii oraz warunków panujących w górotworze może pozwolić na wy-
eliminowanie przyczyn zagrożeń takich jak rozrzut skał. Do tego celu skonstruowano przeno-
śne urządzenie pomiarowe, którym można zbadać odchylenia pionowe otworu strzałowego
oraz sprawdzić stan otworu przy użyciu kamery wysokiej rozdzielczości. Badania parame-
trów technicznych urządzania polegały na sprawdzeniu wytrzymałości jego obudowy oraz
znalezieniu jej słabych punktów. Podczas wykonywanych badań sprawdzono kilka rodzajów
obudowy urządzenia, co pozwoli na ekonomiczny i uzasadniony dobór techniki produkcji
oraz wykorzystanie najlepszego materiału. Drugim etapem badań było sprawdzenie urzą-
dzenia w warunkach in situ i porównanie uzyskanych wyników z urządzeniem komercyjnym
„Bore-Track” aktualnie stosowanym w kopalni do badania dewiacji otworów strzałowych.

EXAMINATION OF DRILLING HOLESWITH THE SELF-MADE VERIFICATION
ANDMEASURING DEVICE

Blasting are currently the basic method of mining most minerals in the world. Despite
the numerous advantages of that technology, it carries a number of threats. Having a good
knowledge of lithology and understanding of the conditions in the rock mass may eliminate
the causes of threats such as rock scattering and improve the output parameters (granula-
tion). For this purpose, a portable device was constructed and equipped with a number of
sensors that allow to determine the vertical deviation of the hole and see its interior with
a high-quality camera. The testing of drilling holes with constructed device was carried out
in situ in the Małogoszcz mine in two series. One series was in the field currently in use, while
the other was in the field that has not been used for a long time. The obtained results were
compared with the results obtained by the commercial” Bore-Track” device currently used in
the mine to study hole deviation.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Patyk

Sekcja I – Górnictwo, Wiertnictwo, Nafta i Gaz 7



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Piotr DAWIDZIUK
Aleksandra OTTO
Koło Naukowe Filar
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

DOBRE PRAKTYKI W PROJEKTOWANIUWLOTÓW SZYBOWYCH
POSADOWIONYCH NA DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI

Wlotem szybowym nazywa się połączenie pionowego wyrobiska szybowego z wyrobi-
skiem poziomym lub pochyłym kopalni. Z uwagi na pełnione funkcje wloty szybowe stano-
wią wyrobiska o kapitalnym znaczeniu dla ruchu podziemnych zakładów górniczych, szcze-
gólnie zaś istotne są wloty do szybów skipowych oraz klatkowych, charakteryzujące się
znacznymi gabarytami, a przy tym koniecznością bezawaryjnej i ciągłej pracy. W referacie
przedstawione zostaną czynniki geologiczno-górnicze mające decydujący wpływ na statecz-
ność wlotów szybowych. Na przykładzie rzeczywistych warunków geologiczno-górniczych
omówione zostaną analityczne oraz numeryczne metody projektowania obudowy wstęp-
nej i ostatecznej wlotu, wraz ze wskazaniem istniejących możliwości optymalizacji procesu
projektowego. Przedstawione zostaną niestandardowe rozwiązania obudowy wlotów szy-
bowych, wraz ze wskazaniem autorskiej koncepcji obudowy ostatecznej, możliwej do zasto-
sowania przy zabezpieczaniu wlotów posadowionych na dużej głębokości.

GOOD PRACTICES IN A DESIGN OF SHAFT ENTRIES LOCATED AT LARGE
DEPTHS

Shaft entry is a term for a connection of vertical shaft and horizontal or sloped excava-
tion in underground mine. Due to fulfilled function shaft entries are fundamental for proper
work of a mine. Entries to cage or skip shafts are particularly important – they are charac-
terized by large dimensions and necessity of failure-free and constant work. In the lecture
geological and mining conditions influencing stability of shaft entries will be presented. On
the example of real geological and mining conditions, analytical and numerical methods of
shaft entries support design will be discussed. Moreover some possibilities of optimization
will be proposed. Nonstandard types of shaft entries support will be presented, furthermore
original concept of support, designed for use at large depths, will be introduced.

Opiekun naukowy:

dr inż. Paweł Kamiński
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KOMPUTEROWEWSPOMAGANIE PROJEKTOWANIAW GÓRNICTWIE
PODZIEMNYM Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU ABBMINESCAPE

W referacie przedstawiono charakterystykę programu firmy ABB MineScape, który co-
raz częściej jest wykorzystywany do wspomagania procesów projektowania w górnictwie
podziemnym. W szczególności omówiono wybrane moduły, takie jak: rdzeń, stratmodel
oraz podziemne wyrobiska. Dla wybranych modułów zaprezentowano przykłady tworzenia
specyfikacji powierzchni gridowej, proces tworzenia i uzupełniania profili litologicznych ze
szczególnym uwzględnieniem definicji wyświetlania poszczególnych warstw górotworu. Po-
nadto zaprezentowano rozcięcie złoża systemem komorowo – filarowym, w którym zapre-
zentowano funkcję trójkątowania, dzięki czemu stworzono widok przestrzenny.

COMPUTER AIDED DESIGN IN UNDERGROUNDMININGWITH ABB
MINESCAPE APPLICATION

The paper presents the characteristics of the ABB MineScape software, which is increasin-
gly used to support design processes in underground mining. In particular, selected modules
such as: core, stratmodel and underground workings were discussed. For selected modules,
examples of creating grid surface specifications, the process of creating and complementing
the lithological profiles with particular emphasis on the definition of displaying individual lay-
ers of the rock mass were presented. In addition, the cut of the deposit with a room and pillar
method was presented, in which the triangualar function was presented, thanks to which
a spatial view was created.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
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NOWOCZESNE KONSTRUKCJE OBUDÓW KOTWOWYCH STOSOWANYCH
W PODZIEMNYMGÓRNICTWIE RUDNYM

W referacie przedstawiono wybrane konstrukcje obudów kotwowych stosowane w do
zabezpieczania oraz wzmacniania zarówno wyrobisk chodnikowych jak i komorowych.
W związku z prowadzeniem eksploatacji na co raz to głębszych poziomach eksploatacyjnych,
szczególną uwagę zwrócono na kotwy stosowane w warunkach zagrożeń dynamicznych.
Scharakteryzowano wybrane kotwy, takie jak: J-bolt, D-bolt, He-bolt, Vulcan-bolt, Omega-
bolt oraz modyfikacje kotew poprzez dodanie elementu upodatniającego. Wybrane obudo-
wy kotwowe porównano pod względem konstrukcyjnym oraz ze względu na charakterystyki
obciążeniowo – przemieszczeniowe jak również pod względem ilości absorbowanej energii.

MODERN CONSTRUCTION OF THE ROCK BOLT SUPPORTS APPLIED IN
UNDERGROUND OREMINING

The paper presents selected construction of the rock bolt supports used for supporting
and reinforcing both roadways and rooms excavations. Due to the exploitation at deeper and
deeper exploitation levels, special attention was paid to the rock bolts used in the conditions
of dynamic hazards. Selected rock bolts characterized, such as: J-bolt, D-bolt, He-bolt, Vulcan-
bolt, Omega-bolt and modifications to the rock bolts by adding an yielding elements were
characterized. The selected rock bolt support were compared in terms of their construction
and load-displacement characteristics as well as in terms of the amount of energy absorbed.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
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DOBÓR OBUDOWY ŁUKOWO – PODATNEJ DLAWYROBISKA
PRZYGOTOWAWCZEGOWGÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

W referacie przedstawiono wybrane czynniki wpływające na dobór obudowy łukowo-
podatnej dla wyrobisk przygotowawczych w górnictwie węgla kamiennego. W szczegól-
ności uwzględniono wybrane czynniki naturalne, górnicze oraz techniczno-organizacyjne.
W drugiej części referatu przedstawiono projekt doboru obudowy łukowo-podatnej dla
pochylni badawczej w wybranej kopalni węgla kamiennego. Dobór obudowy składał się
z trzech etapów. I etap był związany z określeniem minimalnej wysokości oraz szerokości
wyrobiska oraz określeniem minimalnych wymiarów odrzwi. Drugi etap polegał na spraw-
dzeniu kryterium wentylacyjnego. Natomiast ostatni etap polegał na określeniu rozstawu
odrzwi, który wynikała z obliczeń geomechanicznych.

CHOICE OF ARCH YIELDING SUPPORT FOR PREPARATORY EXCAVATION IN
UNDERGROUND HARD COALMINING

The paper presents selected factors influencing the selection of the arch yielding support
for preparatory excavation in hard coal mining. In particular, selected natural, mining and
technical and organizational factors were taken into account. The second part of the paper
presents a design for the selection of the arch yielding support for an inclined drift in a selec-
ted hard coal mine. The selection of the support consisted of three stages. The first stage was
related to the determination of the minimum height and width of the excavation and the
determination of the minimum dimensions of the support arches. The second step was to
check the ventilation criterion. On the other hand, the last stage was to determine the frame
spacing, which resulted from geomechanical calculations.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
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BADANIA ZACZYNÓWUSZCZELNIAJĄCYCH O OBNIŻONYM
PRZEWODNICTWIE DLA REDUKCJI STRAT CIEPŁAWOTWORACH

GEOTERMALNYCH

Tematem grantu rektorskiego było badanie zaczynów uszczelniających o obniżonym
przewodnictwie cieplnym dla redukcji strat ciepła w otworach geotermalnych. Opór cieplny
zastosowanego cementu wpływa na wymianę ciepła między wodą geotermalną a górotwo-
rem, wobec tego oczkuje się jak najniższej straty ciepła na drodze przesyłu. Celem przepro-
wadzonych badań było ustalenie składu zaczynu, który pozwoliłby na obniżenie przewod-
nictwa cieplnego. Sporządzono dwie receptury, jako trzecią przyjęto recepturę zaczynu bez
dodatków (próbka zerowa), w celu porównania wyników. Badanymi parametrami były stan-
dardowe parametry świeżych zaczynów jak gęstość, lepkość względna, rozlewność, parame-
try reologiczne oraz filtracja. Kluczowym parametrem była przewodność cieplna badana po
7 dniach. Próbki były przechowywane w wodzie w celu zasymulowania warunków otworo-
wych.

RESEARCH ON CEMENT SLURRYWITH REDUCED THERMAL
CONDUCTIVITY FOR HEAT LOSS REDUCTION PURPOSES IN GEOTHERMAL

BOREHOLES

The topic of the rectorial grant was research on cement slurry with reduced thermal con-
ductivity for heat loss reduction purposes in geothermal boreholes. Thermal resistance of
cement used in the process of borehole cementing substantially affects the heat exchange
process between the borehole and surrounding area, creating the need for loss minimization.
The main goal of the research was to develop a recipe allowing for the thermal conductivity
to be lowered. Two recipes were developed, with the third being a control sample for com-
parison. Tested parameters included those typical of a fresh slurry, such as density, relative
viscosity, pourability, filtration and rheological parameters. The main tested parameter was
obviously thermal conductivity, which was tested after seven days. Samples were submerged
in water in order to simulate borehole environment.

Opiekunowie naukowi:

dr hab. inż. Tomasz Śliwa
mgr Tomasz Kowalski

mgr Martyna Ciepielowska
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AUTORSKI SYSTEMOCENY ZUŻYCIA NARZĘDZIAWIERCĄCEGO

Praca przedstawia innowacyjny system oceny zużycia narzędzi wiercących, które są obec-
nie stosowane w wiertnictwie. Rozwiązanie pozwala na ocenienie zużycia narzędzia, w czasie
prawie rzeczywistym. System w przestrzeni pierścieniowej jest w 100% mechaniczny. Jest to
rozwiązanie autorskie, obecnie nieużywane ani niewdrożone przez jakąkolwiek firmę zajmu-
jącą się produkcją świdrów. Prezentowane rozwiązania dotyczą dwóch najczęściej stosowa-
nych świdrów- trójgryzowego ze słupkami z twardych spieków oraz świdra diamentowego
PDC. System prezentowany w danej pracy, pozwala na ocenę, czy dane narzędzie wiercące
uległo zużyciu. W odróżnieniu od obecnie stosowanych metod, prezentowane rozwiązanie
bazuje na prostym i bezawaryjnym, mechanicznym systemie oceny zużycia narzędzia wier-
cącego. Rozwiązanie obejmuje wprowadzenie zmian w konstrukcji budowy świdrów oraz in-
stalacji nowych urządzeń na powierzchni wiertni. Cały system bazuje na umieszczeniu w kon-
strukcji narzędzi wiercących specjalnych markerów, które poprzez medium płuczkowe prze-
każą informacje na powierzchnie wiertni, a tak specjalny system wychwyci informację o zu-
życiu narzędzia. Rozwiązanie bazuje na pianie poliuretanowej o właściwościach fluorescen-
cyjnych, oraz na systemie kamer rejestrujących obraz w ultrafiolecie. Zmiany wprowadzone
w narzędziach, pozostawiają pewien czas buforowy, pomiędzy momentem wysłania sygna-
łu o zużyciu, a kompletną degradacją narzędzia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, narzędzie mo-
że dalej pracować, a obsługa wiertni ma czas na przygotowanie operacji wymiany świdra.
Koszt wprowadzenia prezentowanego rozwiązania jest znikomy, względem korzyści płyną-
cych z zastosowania przekonstruowanych narzędzi wiercących. Wprowadzenie ich pozwoli-
łoby do maksimum wydłużyć czas, w którym narzędzie efektywnie urabia górotwór, a jego
wymiana następowałaby w ostatnim momencie, maksymalizując wykorzystanie świdra.

ORIGINAL SYSTEM FOR ASSESSING THEWEAR OF THE DRILLING TOOL

The paper presents an original, innovative system for assessing the wear of drilling tools,
which are currently used in drilling process. The solution allows the tool wear to be asses-
sed in almost real time. The system in the annular space is 100% mechanical. It is a orginal
solution, currently not used or implemented by any company that produces drill bits. The
presented solutions concern two most commonly used drills – a tricone drill and a PDC dia-
mond drill. The system presented in this paper allows for the assessment of wear a given
drilling tool has worn out. Contrary to the currently used methods, the presented solution is
based on a simple and failure-free mechanical system for assessing the wear of the drilling
tool. The solution includes changes to the construction of drill bits and the installation of new
devices on the drilling rig surface. The entire system is based on placing special markers in the
construction of drilling tools, which, through the drilling medium, will transfer information
to the drilling rig surface, and special system will capture information about the tool wear.
The solution is based on a polyurethane foam with fluorescent properties and a system of
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cameras recording the image in ultraviolet. The changes made to the tools leave some time
between the moment of sending the wear signal and the complete degradation of the tool.
Thanks to this solution, the tool can continue to work, and the drilling rig operator has time
to prepare the drill replacement operation. The cost of running the presented solution is ne-
gligible compared, to the benefits of using redesigned drilling tools. Making those changes
would allow to maximize the time which the tool effectively processes the rock mass, and
replacement would take place at the last moment, maximizing the use of the drill bit.

Opiekunowie naukowi:
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ANALIZA PORÓWNAWCZA ZMIANY PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ
ZACZYNÓWUSZCZELNIAJĄCYCHWOTWOROWYCHWYMIENNIKACH

CIEPŁA NA INSTALACJE GEOTERMALNE

W ostatnich latach widoczny jest wzrost udziału energii geotermalnej w światowym bilan-
sie energetycznym. Z racji tak szybkiego rozwoju tej dziedziny nauki, szuka się coraz bardziej
efektywnych rozwiązań starając się równocześnie minimalizować koszty przy otworowych
wymiennikach ciepła oraz termopalach. Wypełnianie otworu zaczynem cementowym jest
jedną z najważniejszych części całego procesu projektowania i wykonania otworu. W otwo-
rowych wymiennikach ciepła wskazana jest jak najwyższa wartość przewodności cieplnej za-
czynu. Na podstawie wyników przewodności cieplnej stwardniałych zaczynów uszczelniają-
cych, została przeprowadzona analiza dotycząca wpływu zmiany przewodności wypełnie-
nia otworu pod kątem zwiększenia jednostkowej mocy cieplnej oraz minimalizacji kosztów
przez zmniejszenie długości wymienników. Badania zostały przeprowadzone w programie
EED. W przyszłości przewiduje się testowanie próbek pod kątem wytrzymałości mechanicz-
nej, a także przetestowanie wpływu zastosowania innych dodatków.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN THERMAL CONDUCTIVITY
SEALING SLURRIES IN HOLE HEAT EXCHANGERS FOR GEOTHERMAL

INSTALLATIONS

In recent years, an increase in the share of geothermal energy has been visible in the world
energy balance. Due to the rapid development of this field of science, more and more effec-
tive solutions are being sought, while at the same time trying to minimize the costs of hole
heat exchangers and thermofiles. Filling a hole with cement grout is one of the most impor-
tant parts of the entire hole design and construction process. In hole heat exchangers, the
highest possible value of the thermal conductivity of the grout is recommended. Based on
the results of thermal conductivity of hardened sealing slurries, an analysis was carried out
on the impact of changing the conductivity of the hole filling in terms of increasing the unit
heat output and minimizing costs by reducing the length of the exchangers. The research
was conducted in the EED program. In the future, it is planned to test samples for mechani-
cal strength, as well as to test the effect of using other additives.

Opiekunowie naukowi:

mgr inż. Tomasz Kowalski
dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH
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KONCEPCJAWYKORZYSTANIA OTWOROWEGOWYMIENNIKA CIEPŁA
O KONSTRUKCJI CENTRYCZNEJ ZWYKORZYSTANIEMMODELU

LABORATORYJNEGO I WYMIENNIKA OWC LG-1A LABORATORIUM
GEOENERGETYKI AGH

Współczesna energetyka coraz bardziej stawia na alternatywne (niekonwencjonalne) źró-
dła energii, stąd coraz większe zainteresowanie energią geotermalną, którą można udostęp-
nić za pomocą głębokich otworów i otworowych wymienników ciepła. Głębokie otwory geo-
termalne mogą zasilać elektrownie, natomiast otworowe wymienniki ciepła wykorzystywane
mogą być do ogrzewania i klimatyzacji gospodarstw domowych, czy podgrzewania wody.
Z racji rosnącego zainteresowania tymi metodami pozyskiwania energii geotermalnej waż-
ne jest, aby zaprojektowana instalacja była jak najwyższej jakości. Jednocześnie korzystne
jest aby dogłębnie poznać charakter przepływu nośnika ciepła w otworowym wymienniku
ciepła. Przy różnych wariantach konstrukcyjnych można porównać je i wybrać najkorzystniej-
szy wariant w danych warunkach. W pracy efektywność otworowego wymiennika ciepła jest
określania na podstawie testów reakcji termicznej przeprowadzonych na terenie Laborato-
rium Geoenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównymi wskaźnikami wy-
dajności danej konstrukcji otworowych wymienników ciepła jest ich efektywna przewodność
cieplna oraz rezystancja. Dla lepszego zobrazowania procesu cyrkulacji nośnika ciepła w wa-
riancie centrycznym wymiennika otworowego został skonstruowany model laboratoryjny.
Umożliwia on badania oraz wizualnie prezantuje całość procesu eksploatacji w przystępnej
dla każdego wersji. W pracy przedstawiono wyniki badań oraz ich interpretację. Przedsta-
wiono możliwości pracy centrycznego wymiennika ciepła w trybie grzewczym, trybie chłod-
niczym i trybie elektroenergetycznym. Zaprezentowano również działanie opracowanego
przez Koło naukowe modelu.

CONCEPT OF USING A CENTRIC BOREHOLE HEAT EXCHANGER USING
A LABORATORYMODEL AND AN OWC LG-1A HEAT EXCHANGER LOCATED

AT THE AGH GEOENERGY LABORATORY

Modern energetics continue to shift towards renewable energy sources, resulting in a con-
tinuingly increasing interest in geothermal energy accessible through Borehole Heat Exchan-
gers (BHEs). Deep geothermal boreholes have the potential to power whole geothermal po-
wer plants, whereas singular BHEs can be used to warm or cool individual houses or heat
water. Due to increasing interest in the technology used to harness the geothermal energy
it is imperative that the installation is of the highest quality with up-to-date solutions. At the
same time, it creates an opportunity to study the heat exchange process by exploring several
configurations, comparing them against each other, and choosing the best configuration for
a specific location. The efficiency of a BHE is based on the results of thermal reactivity tests
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conducted in the AGH University of Science and Technology’s Laboratory of Geoenergetics.
Main indicators of a well-designed BHE’s efficiency are its thermal conductivity and its re-
sistance. With the intention of visually presenting the idea behind a BHE with a coaxial pipe
configuration a transparent laboratorial model has been built. It allows for research to be con-
ducted, as well as visually explaining the idea behind it both to a person with vast knowledge
about BHEs and a person without it whatsoever. The report lists the data acquired by study-
ing the model and its interpretation, as well as explanation of the basic principles behind the
model. Research has been conducted in heating mode, cooling mode and electroenergetic
mode.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof AGH
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STUDIUM GEOCHEMICZNE AKCESORYCZNYCH SPINELI Z LISTWENITÓW
Z PASAMINERALNEGO TREPÇY, STREFA VARDAR, KOSOWO

Przedmiotem badań są spinele z Trepça Mineral Belt, który jest strefą metalogeniczną znaj-
dującą się w północnej części Kosowa, a pod względem geologicznym leży w obszarze strefy
Vardar. Omawiane próbki zostały pobrane z 4 lokalizacji, które są związane z występowa-
niem polimetalicznej, hydrotermalnej mineralizacji Pb-Zn: Mazhiq-Panorama, Melenica, Se-
lac, Vllahia. Pobrane próbki pochodzą ze zmienionych hydrotermalnie skał maficznych okre-
ślanych jako listwenity. Są one zbudowane z Fe-Mn-Mg-Ca węglanów, kwarcu, fuchsytu oraz
minerałów kruszcowych. Celem badań było określenie składu chemicznego spineli, określe-
nie wpływu alteracji hydrotermalnych na ich skład, a także uzyskanie informacji na temat
skały pierwotnej. Spinele w badanych skałach są jedynymi zachowanymi reliktami protoli-
tu. Badania mikroskopowe w świetle odbitym i przechodzącym pozwoliły na zidentyfikowa-
nie spineli w silnie zalterowanych próbkach, w których zaobserwowano zmienny stopień ich
przeobrażenia. Analiza mikrosondą elektronową, dostarczyła natomiast danych dotyczących
składu chemicznego spineli. Badane spinele można zakwalifikować do grupy oxyspineli, sub-
grupy spineli. Zaobserwowane fazy mineralne to chromity, magnesiochromity i spinele. Wi-
doczne są w nich typowe trendy substytucyjne: Cr-Al, Fe2+-Mg, oraz V-Cr. W oparciu o dia-
gramy dyskryminacyjne dostępne w literaturze określono protolit, w którym krystalizowały
badane spinele: bazalty grzbietu śródoceaniczny (MORB).

GEOCHEMICAL STUDY OF ACCESSORY SPINELS FROM LISTVENITES FROM
THE TREPÇAMINERAL BELT, VARDAR ZONE, KOSOVO

The subject of the research are spinels from the Trepça Mineral Belt – a metallogenic zone
in the northern part of Kosovo, geologically located in the Vardar Zone. The samples were col-
lected from 4 localities, which are associated with the polymetallic hydrothermal Pb-Zn mine-
ralization occurences: Mazhiq-Panorama, Melenica, Selac and Vllahia. The collected samples
come from hydrothermally altered mafic rocks known as listvenites. They are composed of
Fe-Mn-Mg-Ca carbonates, quartz, fuchsite and ore minerals. The aim of the research was to
determine the chemical composition of spinels, to determine the influence of hydrothermal
alterations on their composition, as well as to obtain information on the primary rock. The spi-
nels from studied rocks are the only surviving protolithic relics. Microscopic examinations in
reflected and transmitted light allowed to identify spinels in highly altered samples, in which
a variable degree of their alteration was observed. Analysis with the use of an electron micro-
probe provided data on the chemical composition of the spinels. The studied spinels can be
classified as oxyspinels. They show typical substitution trends: Cr-Al, Fe2+-Mg V-Cr. Based on
the discrimination diagrams available in the literature, the protolith in which examined spi-
nels crystallized, was the mid-ocean ridge basalt (MORB).

Opiekun naukowy:

mgr inż. Sławomir Mederski

Sekcja II – Geologia i Geoturystyka 19



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Aleksandra CHRZAN
Koło Naukowe Geologów
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

BADANIAMINERALOGICZNE LISTWENITÓW Z PASAMINERALNEGO
TREPÇY (STREFA VARDAR, KOSOWO) NA PRZYKŁADZIE LOKALIZACJI

MAZHIQ ORAZMELENICA

Analizie mineralogicznej zostały poddane próbki listwenitów z Pasa Mineralnego Trepçy,
które leży w Północnej części Kosowa, a pod względem geologicznym zlokalizowane jest
w strefie Vardar. Do badań wykorzystano próbki zmienionych w procesach hydrotermanych
skał maficznych – listwenitów – pobranych z lokalizacji Mazhiq – Panorama oraz Melenica.
Są to skały goszczące hydrotermalną polimetaliczną mineralizację Pb-Zn, a zbudowane są
z Fe-Mn-Mg-Ca węglanów, kwarcu, minerałów kruszcowych, Cr spineli i fuchsytu. Celem ba-
dań było określenie mineralogii badanych skał, określeniu wpływu procesów sylifikacji oraz
karbonatyzacji, a także określenie geochemii węglanów: serii oligonitowej. Wykorzystano
badania mikroskopowe w świetle przechodzącym, a także badania mikrosondą elektrono-
wą. Kwarc oraz węglany tworzą soczewy, a także żyłki przecinające się w skale listwenitowej.
Obserwowana w próbkach zonalność kryształów węglanów związana jest z głównymi sub-
stytucjami w serii oligonitowej (syderyt-rodochrozyt): Mn-Fe oraz Mg-Ca. Po analizie wyni-
ków zaobserwowano, że węglany Fe-Mn pochodzące z Melenicy są wzbogacone w Mg i Ca
w przeciwieństwie do węglanów z Mazhiq, dodatkowo w Melenicy obserwuje się większy
udział węglanów o składzie bliższym rodochrozytowi.

MINERALOGICAL STUDIES OF LISTVENITES FROM THE TREPÇAMINERAL
BELT (VARDAR ZONE, KOSOVO): AN EXAMPLE FROMMAZHIQ AND

MELENICA LOCALITIES

Mineralogical studies were carried out on samples of listvenites from Trepça Mineral Belt,
which is located in the northern part of Kosovo, geologically located in the Vardar Zone. The
samples of hydrothermal altered mafic rocks – listvenites – collected from the Mazhiq – Pa-
norama and the Melenica localities were used for this study. These rocks host hydrothermal
polymetallic Pb-Zn mineralization and are composed of Fe-Mn-Mg-Ca carbonates, quartz,
ore minerals, Cr spinels and fuchsite. The aim of this research was to determine the minera-
logy of the studied rocks, to define the influence of silicification and carbonation processes,
as well as to determine the geochemistry of carbonates: oligonite series. Microscopic inve-
stigations in transmitted light were used, as well as investigations with EPMA. Quartz and
carbonates occur as lenses as well as veinlets intersecting in the listvenite rock. The zonality
of carbonates crystals observed in the samples is connected with the main substitutions in
the oligonite series (siderite-rhodochrosite): Mn-Fe and Mg-Ca. However, Fe-Mn carbonates
from Melenica are enriched in Mg and Ca in contrary to carbonates from Mazhiq. Moreover,
a higher proportion of carbonates with a composition closer to rhodochrosite is observed in
Melenica.

Opiekun naukowy:
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CYNKWHYDROTERMALNYCH DOLOMITACH Z OBSZARU SELAC (STREFA
VARDAR, KOSOVO): DOWÓDNA ZMIANY SUPERGENICZNE, CZY TEŻ

HIPOGENICZNĄ DZIAŁALNOŚĆ HYDROTERMALNĄ

Przedmiotem badań są próbki żyły dolomitowej pobrane ze zmineralizowanej strefy tek-
tonicznej w wychodni serpentynitu z obszaru Selac, w obrębie Strefy Vardar. Serpentynity
z tego obszaru są silnie zsylicyfikowane oraz skarbonatyzowane. Dolomity są głównym mi-
nerałem skałotwórczym budującym żyły o grubości do 1 m, dodatkowo występuje tu kwarc,
a także magnezyt i fuchsyt. Minerały kruszcowe reprezentują: nikielin, maucheryt, gersdorf-
fit, rammelsbergit, polidymit, galena, a także w mniejszej ilości markasyt, piryt, milleryt oraz
spinele Cr. Próbki skał poddane zostały szczegółowym badaniom w świetle przechodzącym,
a następnie wykorzystano badania przy pomocy mikrosondy elektronowej celem uzyskania
informacji dotyczących składu chemicznego węglanów, a także wykonano badania katodo-
luminescencji dolomitów. Szczególnie interesująca okazała się zonalność kryształów dolomi-
tów, zależna od zawartości żelaza oraz cynku. Dodatkowo w obrębie dolomitów obserwuje
się trzy główne substytucje: Zn-Mg, Fe-Mg oraz Mn-Ca. Obecność niecodziennego wzboga-
cenia w cynk w dolomitach może mieć dwie genezy, pierwszą- supergeniczną oraz drugą-
hipergeniczną (hydrotermalną). Relacje strukturalno-teksturalne wykazują, że druga z nich
jest bardziej prawdopodobna, a co za tym idzie jest dowodem na to, że w całym cyklu hy-
drotermalnym występował niskotemperaturowy etap krystalizacyjny, w którym fluidy były
ubogie w H2S. W związku z nietypowymi warunkami Zn wbudowywał się w strukturę dolo-
mitów, a nie krystalizował w postaci siarczkowej – sfalerytu.
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ZINC IN HYDROTHERMAL DOLOMITES FROM THE SELAC AREA (VARDAR
ZONE, KOSOVO): SUPERGENE ALTERATION EVIDENCE, OR EFFECT OF THE

HYPOGENE HYDROTHERMAL ACTIVITY

The subject of the studies are samples of dolomite vein collected from the mineralized
tectonic zone in a serpentinite outcrop from the Selac area. Serpentinites here are silicified
and carbonatized. Veins up to 1 m thick are mainly composed of dolomite, as well as qu-
artz, magnesite and fuchsite. Ore minerals are representated by: niccolite, maucherite, gers-
dorffite, rammelsbergite, polydymite, galena, as well as marcasite, pyrite, millerite and Cr –
spinels. Dolomite samples have been selected for microscopical studies in transmitted light,
EPM analyses and cathodoluminescence studies. Especially interesting was zonality of dolo-
mite’s crystals which is related on iron and zinc enrichment. Additionally, three substitutions
types in dolomites are observed: Zn-Mg, Fe-Mg and Mn-Ca. Unusual zinc-enriched dolomites
could have two origin: first – supergenic and second – hypogenic (hydrothermal). Structural
and textural relations show, that the second one is more possible and hence is a proof for that
in a whole hydrothermal cycle low-temperature crystalization stage in present, (characteri-
zed by presence of low-H2S fluids). Under these conditions Zn was built in dolomite structure
and not crystallized in sulfide form – sphalerite.

Opiekun naukowy:
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INTERAKTYWNA BAZA DANYCH I JEJ PRAKTYCZNEWYKORZYSTANIE NA
PRZYKŁADZIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

Rozwój nowych technologii stał się w ostatnich latach narzędziem do przeprowadzania
coraz szerszych analiz danych w wielu dziedzinach przemysłu naftowo-gazowniczego. Na
podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł, wykonano interaktywną bazę danych.
Metodyka pracy obejmowała szereg operacji na danych polegających między innymi na
przekształceniu danych analogowych do postaci cyfrowej, ich normalizację, a także połącze-
nie z innymi zasobami dostępnymi w domenie publicznej. Utworzona w ten sposób baza po-
zwala na przegląd historii „życia” złóż węglowodorów w skali prowincji naftowej, basenów
sedymentacyjnych ją budujących, a także pojedynczych złóż węglowodorów znajdujących
się w ich obrębie. W referacie przedstawiono studium przypadku historii wybranych złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego.

AN INTERACTIVE DATABASE AND ITS PRACTICAL USE ON THE EXAMPLE
OF OIL AND NATURAL GAS DEPOSITS

In recent years the development of the new technologies has become a tool for carrying
out more and more extensive data analyzes in many areas of the oil and gas industry. An inte-
ractive database was created based on information from various sources. The methodology
of the work included a number of data operations involving, inter alia, the conversion of ana-
log data to digital form, their normalization and connection with other resources available in
the public domain. The database created in this way allows for an overview of the history of
hydrocarbon deposits against of an oil province, the sedimentary basins that build it, as well
as individual hydrocarbon deposits located within them. The paper presents a case study of
the history of selected crude oil and natural gas deposits.

Opiekun naukowy:
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WERYFIKACJA DOKŁADNOŚCI POMIARÓW PARAMETRÓW ZALEGANIA
POWIERZCHNI GEOLOGICZNYCH POMIERZONYCH Z ZASTOSOWANIEM
APLIKACJI MOBILNYCH NA SMARTFONY TYPU KOMPAS GEOLOGICZNY

Urządzenia mobilne dzięki swojej powszechności i funkcjonalności coraz częściej wyko-
rzystywane są do wspomagania prac geologicznych. Jednym z popularniejszych zastosowań
urządzeń mobilnych w tej dziedzinie jest ich wykorzystanie jako kompasy geologiczne. Ce-
lem niniejszego projektu jest weryfikacja dokładności wykonywania pomiarów parametrów
zalegania powierzchni geologicznych przy użyciu smartfona oraz tradycyjnego kompasu
geologicznego. Przetestowano następujące aplikacje mobilne posiadające funkcję kompa-
su geologicznego: GC Free, FieldMove Clino, Geological Compass oraz Structrural Compass
Pro. Na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach terenowych z użyciem wymienio-
nych wyżej aplikacji oraz tradycyjnego kompasu, przeprowadzono analizę statystyczną do-
kładności niniejszych pomiarów.

THE VERIFICATION OF ACCURACY OF GEOLOGICAL FEATURES
ORIENTATIONMEASUREMENTSWITH SELECTED GEOLOGICAL

COMPASS-LIKE MOBILE APPLICATIONS

Owing to their popularity and functionality, mobile devices are more frequently used in
various geological surveys and studies. One of the most commonly used applications in this
field are those substituting the geological compass. The aim of the project was to verify accu-
racy of surveys performed with both traditional structural compass and mobile device appli-
cations. The following mobile applications were used: GC Free, FieldMove Clino, Geological
Compass and Structrural Compass Pro. On the basis of field measurements statistical analysis
was conducted in order to evaluate precision of each mobile application.

Opiekun naukowy:
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TURYSTYKA A OCHRONA PRZYRODYW TATRZAŃSKIM PARKU
NARODOWYM

Ze względu na unikalną wartość krajobrazu alpejskiego, Tatry są jedną z najpopularniej-
szych destynacji turystycznych w Polsce. Na stosunkowo niewielki obszar Tatrzańskiego Par-
ku Narodowego wchodzi kilka milionów osób rocznie, co niewątpliwie wpływa zarówno na
krajobraz jak i na faunę i florę tego niesamowitego miejsca. Coraz częściej możemy usłyszeć,
że Tatry są „zadeptywane”, a wyjątkowe walory mogą zostać utracone. Jednym z działań Par-
ku jest remontowanie szlaków turystycznych i przekształcanie infrastruktury, tak aby zapo-
biegać ich niszczeniu i chronić przyrodę. Do największych zagrożeń, szczególnie dla zwierząt,
zalicza się śmieci, które zostawiamy tam my – turyści. Bardzo ważnym aspektem jest również
edukacja. W dobie pandemii możemy posłuchać wielu podcastów czy webinarów na temat
Parku, jego wartości przyrodniczych oraz ochrony przyrody. Jakie jeszcze działania podej-
muje Tatrzański Park Narodowy, aby chronić przyrodę Tatr, ale dalej udostępniać to miejsce
dla turystów? Za pomocą tzw. „róży wiatrów” ocenione zostaną metody ochrony przyrody
w Tatrzański Parku Narodowym.

TOURISM AND NATURE PROTECTION IN THE TATRA NATIONAL PARK

Due to the unique value of the alpine landscape, the Tatra Mountains are one of the most
popular tourist destinations in Poland. The relatively small area of the Tatra National Park is
visited by several million people a year, which undoubtedly affects both the landscape and
the flora and fauna of this amazing place. More and more often we can hear that the Tatra
Mountains are being” trampled” and that unique values may be lost. One of the activities
of the Park is the renovation of tourist routes and the transformation of infrastructure so as
to prevent their destruction and protect nature. One of the greatest threats, especially for
animals, is the rubbish that we – tourists – leave there. Education is also a very important
aspect. In the era of a pandemic we can listen to many podcasts or webinars about the Park,
its natural values and nature protection. What other actions is the Tatra National Park taking
to protect the nature of the Tatra Mountains, but still make this place available to tourists?
Using the so-called” Wind Rose” methods of nature protection in the Tatra National Park will
be assessed.

Opiekun naukowy:
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WYKORZYSTANIE ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
WMULTITEMPORALNYM PRZEDSTAWIENIU ZABYTKÓW BIELSKA-BIAŁEJ

Technologie rozszerzonej rzeczywistości są jednymi z najszybciej rozwijających się w dzie-
dzinie IT. Połączenie obrazu świata rzeczywistego z wirtualnymi elementami stworzonymi
przy pomocy metod informatycznych znajduje coraz większe zastosowanie w wielu dziedzi-
nach życia, np. w instrukcjach montażowych, mapach nawigacyjnych i aplikacjach edukacyj-
nych. W referacie przedstawiono własną aplikację mobilną na system Android, która pozwala
użytkownikom na zapoznanie się z dawnym wyglądem zabytków Bielska-Białej. Użytkownik
w terenie może zobaczyć dawny wygląd budynków po odnalezieniu odpowiedniego miej-
sca, i tam, w oparciu o dane geolokalizacyjne uruchamia się moduł wirtualnej rzeczywistości.
Aplikację napisano z wykorzystaniem programu Unity z wtyczką Vuforia. Aplikacja zawiera
elementy grywalizacji i przez swoje podobieństwo do aplikacji typu Pokemon Go stanowi
nowoczesne narzędzie w poznawaniu historii miasta.

THE USE OF AUGMENTED REALITY IN THEMULTITEMPORAL
PRESENTATION OFMONUMENTS IN BIELSKO-BIAŁA

Augmented reality technologies are one of the fastest growing in the field of IT. The combi-
nation of the image of the real world with virtual elements created with the use of IT methods
is increasingly used in many areas of life, for example in assembly instructions, navigation
maps and educational applications. Paper presents its own mobile application for Android,
which allows users to get to know the former appearance of the monuments of Bielsko-Biała.
The user in the field can see the former appearance of the buildings after finding the right
place, and there, based on geolocation data, the virtual reality module is launched. The ap-
plication was written using Unity with the Vuforia plugin. The application contains elements
of gamification and, due to its similarity to Pokemon Go applications, it is a modern tool in
learning about the history of the city.

Opiekun naukowy:
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OCENA PRZYDATNOŚCI I DOKŁADNOŚCI SKANOWANIA
BATYMETRYCZNEGO DLA POTRZEB POZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT

DNA ZBIORNIKAWODNEGO

W dzisiejszych czasach skaning laserowy jest bardzo istotna technologią w pomiarach
geodezyjnych, a jego potencjał stale wzrasta. Jednym z bardziej interesujących kierunków
rozwoju jest możliwość skanowania dna zniorników wodnych. Obiektem naszych badań zo-
stało wybrane jezioro Białe w powiecie gostynińskim. Głównym celem projektu było zbada-
nie dokładności pomiaru przy użyciu nowoczesnej technologii lotniczego skanowania lase-
rowego z zastosowaniem skanera VQ-1560i DW przystosowanego do pomiaru dna zbiorni-
ka wodnego. Dokonano tego na drodze porównania jakości danych pozyskanych w wyniku
pomiarów batymetrycznych (echosonda + odbiornik GNSS) oraz danych pozyskanych z wy-
korzystaniem wyżej wymienionej technologii, które zostały udostępnione przez firmę OPE-
GIEKA w Elblągu. Na podstawie takiego materiału możliwe było stworzenie numerycznych
modeli pokrycia dna jeziora oraz porównanie ich między sobą. Dodatkowym benefitem wy-
konanych prac jest możliwość wyznaczenia terenów zalewowych wokół wybranego obiek-
tu. Pomiar z wykorzystaniem klasycznych metod batymetrycznych został wykonany dzięki
zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji opartej o technologie rowerka wodnego. W wyniku
prac terenowych uzyskano ponad 200.000 punktów, które posłużyły do dalszych analiz.

EVALUATION OF THE USEFULNESS OF THE BATIMETRIC SCANNING IN
TERMS OF THE NEED OF GAINING DATA CONCERNING THEWATER TANK

Laser scanning is one the most important technologies nowadays in terms of geodetic
measurements and its potential improves every day. An interesting direction of the deve-
lopment is possibility of scanning the bottom of water reservoirs. The object of our research
was the lake Białe located in the Gostynińskie district. The main goal of our project was to test
the accuracy of measurement using modern technology of airborne laser scanning using the
VQ-1560i DW scanner adapted to measure the bottom of the water reservoirs. It was done
by comparison data quality as a result of bathymetric measurements (sonar + GNSS receiver)
and data obtained using the above-mentioned technology shared by OPEGIEKA company in
Elbląg. Based on their data it was possible to make the numeric model coverage of the lake
bottom and compare them between with each other. An additional benefit is making desi-
gnation of floodplains around selected object possible. Measurement with the use of classic
bathymetric methods was made thanks to an innovation based on water bike tehcnology. As
a result of field work over 200.000 points were obtained and will be used for further analysis.

Opiekun naukowy:
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PORÓWNANIE DOKŁADNOŚCI POMIARÓW CZOŁAWYDMY ŁĄCKIEJ
METODAMI GNSS, FOTOGRAMETRII ORAZ SKANINGU LASEROWEGO

Podczas tegorocznego tradycyjnego 28 obozu naukowego „Łeba 2020” organizowane-
go przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta, została pomierzona Wydma Łącka znajdująca się
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Dokonano tego metodami satelitarnymi GNSS
poprzez pomiar pikiet w regularnej siatce oraz pomiar punktów charakterystycznych na czo-
le wydmy, metodami fotogrametrycznymi poprzez nalot bezzałogowym statkiem powietrz-
nym, a także metodą skaningu laserowego. Współrzędne stanowisk skanera zostały określo-
ne metodą wcięcia wstecz, każde niezależnie od siebie, a tarczki celownicze były pomierzone
odbiornikiem GNSS. Ten referat ma na celu porównanie dokładności uzyskanych z pomiarów
czoła wydmy każdą z tych metod oraz określenie, która z nich daje najlepsze dokładności przy
jednoczesnym minimalnym nakładzie pracy. Dodatkowo numeryczny model terenu zostanie
nałożony na mapy warstwicowe z poprzednich lat aby określić kierunek oraz prędkość prze-
mieszczania się wydmy na przestrzeni ostatnich lat. Wraz z postępującym rozwojem techno-
logicznym tego typu pomiary mogą być wykonywane z coraz lepszymi dokładnościami przy
jednoczesnym skracaniu czasu potrzebnego na dokonanie takich pomiarów.

COMPARISON OF THE ACCURACY OFMEASUREMENTS OF THE „WYDMA
ŁĄCKA” FOREHEAD BY GNSS, PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING

During this year’s traditional 28th The” Łeba 2020” scientific camp organized by KNG”
Dahlta” was measured at the Wydma Łącka located in the Slovenian National Park. This was
done using GNSS satellite methods by measuring the pickets in a regular grid and measuring
the characteristic points on the dunehead, photogrammetric methods by raiding an unman-
ned aerial vehicle and laser scanning. The coordinates of the scanner’s positions were de-
termined by the backward-cutting method, each independently of the other, and the target
plates were measured with a GNSS receiver. This paper is intended to compare the accuracy
obtained from measuring the duneheads of each of these methods and to determine which
of them gives the best accuracy with minimal effort. In addition, a numerical terrain model
will be superimposed on the layered maps from previous years to determine the direction
and speed of dune movement over recent years. As technology advances, such measure-
ments can be made with increasing accuracy while reducing the time needed to make such
measurements.

Opiekun naukowy:
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MINI-FOTOGRAMETRIA. ANALIZA DOKŁADNOŚCI MODELI 3D
POZYSKANYCH ZA POMOCĄ SKANINGU LASEROWEGO I TECHNIK
FOTOGRAMETRYCZNYCH ZWYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWEGO

STATKU POWIETRZNEGO DJI MAVIC MINI

DJI Mavic Mini oraz jego następca DJI Mini 2 w ciągu dwóch ostatnich lat podbijają rynek
bezzałogowych statków powietrznych. Modele te ze względu na dostosowanie masy star-
towej do najniższej kategorii konstrukcyjnej do 250 g zgodnie z nowym unijnym prawem
lotniczym mogą stać się wkrótce najpopularniejszymi modelami dronów. Kamera zamon-
towana na pokładzie DJI Mavic Mini dorównuje parametrami tym stosowanym od lat w fo-
togrametrii niskopułapowej w takich modelach jak DJI Phantom 3 czy DJI Mavic Air. Celem
referatu jest sprawdzenie możliwości wykorzystania zdjęć z tego statku powietrznego do ge-
nerowania produktów fotogrametrycznych. Model 3D wygenerowany za pomocą DJI Mavic
Mini porównano z modelami generowanymi ze zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym Ni-
kon D90 oraz skanerem laserowym Faro Focus 3D. Jako obiekt analiz wybrano pomnik św.
Wincentego á Paulo przy kościele Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie.

MINI-PHOTOGRAMMETRY. ACCURACY ANALYSIS OF 3DMODELS
OBTAINEDWITH LASER SCANNING AND PHOTOGRAMMETRIC

TECHNIQUES USING THE UNMANNED AERIAL VEHICLE DJI MAVIC MINI

DJI Mavic Mini and its successor DJI Mini 2 have been conquering the market of unman-
ned aerial vehicles in the last two years. These models due to customization take-off weight
to the lowest design category up to 250 g, in accordance with the new EU aviation law, they
may soon become the most popular drone models. The camera mounted on board of the DJI
Mavic Mini matches the parameters that have been used for years in low-ceiling photogram-
metry in models such as DJI Phantom 3 or DJI Mavic Air. The 3D model generated with the
DJI Mavic Mini was compared to models generated from photos taken with digital camera
Nikon D90 and the Faro Focus 3D laser scanner. A monument of St. Vincent de Paul at the
Church of the Parish of Our Lady of Lourdes in Krakow was selected as the object of analysis.
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OD RASTRA DOMODELU 3D – APLIKACJAW ŚRODOWISKU PYTHON QGIS
WSPOMAGAJĄCA PRZETWARZANIE DANYCH DLA DRUKAREK 3D

Python to język programowania, który od lat jest w ścisłej czołówce języków używanych
przez programistów, także w zastosowaniach z dziedziny geodezji i geoinformatyki. W refera-
cie zaprezentowano własną aplikację Print Your 3D. Aplikacja ta na podstawie wprowadzo-
nych danych rastrowych generuje model 3D w celu jego późniejszego wydruku. Aplikacja
została napisana jako wtyczka do programu QGIS, z wykorzystaniem języka Python. Działa-
nie wtyczki wymaga użycia licznych bibliotek, które m.in. implementują algorytmy triangu-
lacji Delaunaya czy też tworzenia modeli w formacie Standard Tessellation Language (STL).
Format STL jest wykorzystywany przez drukarki 3D. W efekcie pracy, na podstawie stworzo-
nej wtyczki do QGIS wydrukowano przeskalowany model 3D fragmentu miasta Tyczyn. Dane
których użyto podczas tworzenia przykładowego modelu pochodzą z lotniczego skaningu
laserowego z projektu ISOK.

FROM RASTER TO 3DMODEL – PREPARING DATA FOR 3D PRINTINGWITH
A PYTHON PLUGIN IN THE QGIS ENVIRONMENT

For a long time Python has been considered as the most popular programming language.
It is used in different fields, including geodesy, land surveying, geoinformatics and GIS. In this
project, I would like to present my application called Print Your 3D. This application genera-
tes a 3D model based on raster data. This data can be later 3D-printed since the procedure
provides formats native to 3D printers. The application was developed as a QGIS plugin using
Python language. The plugin requires importing numerous libraries to implement e.g., the
Delaunay Triangulation algorithm or the algorithm to create models in the Standard Tessella-
tion Language (STL by 3D printers) format. As the result of my work with Print Your 3D plugin,
I printed a scaled 3D model representing a part of the city of Tyczyn. Data used to create this
exemplary model were acquired from ALS from the ISOK project.
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WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA UNITYW PREZENTACJI CHMUR
PUNKTÓWUZYSKANYCH ZE SKANNINGU LASEROWEGO PRZY POMOCY

APLIKACJI AR

Aplikacja AR (rozszerzonej rzeczywistości) pozwala w czasie rzeczywistym nakładać na
zdefiniowaną wcześniej przestrzeń dowolny wirtualny obiekt, obsługiwany przez środowi-
sko Unity. W przypadku danych związanych z geoinformacją najczęściej jest to model 3D po-
wstających lub historycznych obiektów przemysłowych i budowlanych. Kompatybilna z Uni-
ty nakładka Vuforia Augmented Reality SDK umożliwia eksportowanie aplikacji do formatu
obsługiwanego przez smartfon. Na podstawie chmur punktów zostały utworzone zgenerali-
zowane modele 3D obiektów zabytkowych. Prezentacja samej chmury w Unity również jest
możliwa, ale nieporównywalnie bardziej wymagająca od modelu wektorowego. Sama apli-
kacja może natomiast zawierać wiele modeli i wyświetlać je jednocześnie. Chmury punktów
wykorzystane w tym projekcie zostały uzyskane dzięki pomiarom geodezyjnym, przy zasto-
sowaniu skanera laserowego Z+F Imager 5010c. Wykorzystane skany pochodziły z wcześniej-
szych wyjazdów naukowych Koła Naukowego Geoinformatyka, realizowanych dzięki Gran-
tom Rektora (Kościół w Miejscowości Miedzianka, Ruiny Klasztoru w Zagórzu).

THE USE OF THE UNITY ENVIRONMENT IN THE PRESENTATION OF POINT
CLOUDS OBTAINED FROM LASER SCANNING USING THE AR APPLICATION

The AR (augmented reality) applications allow overlay any modeled object onto prede-
fined surroundings. Unity environment allows to do that in real time. In the case of spatial
data, this application is most often used for historical or build-up civil engineering vector 3D
models or raw point clouds. Vuforia Augmented Reality SDK overlay allows to export appli-
cations to a format compatible with smartphones. On the basis of point clouds, models were
created, that required the use of generalization level adequate to the hardware capabilities.
The presentation of the point cloud itself in Unity is also possible, but it is incomparably mo-
re demanding than the simplified 3D model. The application itself can project many models
and display them simultaneously. The point clouds were obtained by during of to geode-
tic measurements using the Z + F Imager 5010c laser scanner and Structure-from-Motion
methods. The scans used in aplication came from earlier research trips of the KNGK Geoin-
formatyka Students Society. This includes a church in Miedzianka and Ruins of a Monastery
in Zagórz.
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PORÓWNANIE FUNKCJONALNOŚCI NARZĘDZI DO TWORZENIA ANIMACJI
KARTOGRAFICZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Wraz z postępem technologii mamy dostęp do coraz większej ilości danych przestrzen-
nych. Prezentowanie dużych ilości danych z odniesieniem przestrzennym w formie tabela-
rycznej może być niewystarczające dla prezentacji całej złożoności badanego zjawiska. Jed-
nym z możliwych rozwiązań jest redakcja mapy. Gdy badane zjawisko ma charakter dyna-
miczny, czyli zależny od czasu, z pomocą przychodzą metody animacji kartograficznych.
W swoim referacie prezentuję porównanie narzędzi do wykonywania animacji kartograficz-
nych pod względem ich funkcjonalności oraz wymaganego poziomu zaawansowania do ich
obsługi. Porównane zostały programy ArcGIS ArcMap 10.6, ArcGIS Pro 2.6 oraz biblioteka plo-
tly.express ze środowiska programistycznego Python. Na mapach animowanych przedsta-
wione zostały zachorowania na COVID-19. Animacjami objęto okres od 4 maja 2020r. do 17
czerwca 2020r. Zaprezentowane mapy stanowią dobry przykład wykorzystania metod kar-
tograficznych w prezentacji danych, ponieważ można porównać uzyskany efekt z licznymi
animacjami dostępnymi w przestrzeni publicznej.

COMPARISON FUNCTIONALITY OF TOOLS FOR CREATING CARTOGRAPHIC
ANIMATIONS ON THE EXAMPLE OF COVID-19 CASES

Along with the development of technology we have access to more and more spatial da-
ta. Presenting large amounts of data with a spatial reference in a tabular form may not be
sufficient to present the entire complexity of the phenomenon under study. One possible
solution is the redaction of the map. When the studied occurrence is dynamic, meaning it is
dependent on time, cartographic animation methods come with help. In my paper, I present
a comparison of tools for making cartographic animations in terms of their functionality and
the required level of advancement to use them. ArcGIS ArcMap 10.6, ArcGIS Pro 2.6 and the
plotly.express library from the python programming environment were compared. COVID-
19 cases are presented on animated maps. The animations cover the period from March 4,
2020 to June 17, 2020. The presented maps are a good example of the use of cartographic
methods in data presentation, because the obtained effect can be compared with numerous
animations available in public space.
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PROCES DIAGNOSTYCZNY ZABYTKOWEGOOBIEKTU BUDOWLANEGO

Proces diagnostyczny jest złożonym działaniem inżynierskim polegającym na ocenie sta-
nu technicznego obiektu budowlanego. Mnogość parametrów znacząco wpływa na stopień
skomplikowania zadania stojącego przed diagnostami budowlanymi. Szeroka wiedza, wy-
korzystywana w praktyce, pozwala na określenie ciągu przyczynowo skutkowego występu-
jącego w danym przypadku. Efektem pracy na analizowanych obiektach powinny być opi-
nie zawierające zalecenia, których wprowadzenie w życie umożliwia korzystanie z budowli
w sposób bezpieczny dla zdrowia i mienia. Celem referatu jest przedstawienie procesu dia-
gnostycznego zabytkowego obiektu budowlanego na przykładzie kościoła z przeszło pięć-
setletnią historią w tle. Główny nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych
technologii, pozytywnie oddziaływujące na bezpieczeństwo osób kierujących procesem i ich
wpływ na późniejsze analizy. Do efektów pracy zaliczyć można badania polowe, laborato-
ryjne, normowe ustalenie właściwości materiałowych, przeprowadzenie analiz stateczno-
wytrzymałościowych oraz przedstawienie zaleceń dla obiektu.

THE DIAGNOSTIC PROCESS OF A HISTORIC BUILDING OBJECT

The diagnostic process is a complex engineering activity based on the assessment of the
technical condition of a building. The variety of parameters significantly influences the level
of complexity of the task faced by construction site diagnosticians. The extensive knowled-
ge, used in practice, makes it possible to determine the causal sequence occurring in a given
case. The effect of work on the analyzed structures should be opinions containing recom-
mendations, the implementation of which enables the use of the structure in a manner safe
for health and property. The aim of the paper is to present the diagnostic process of a historic
building on the example of a church with over five hundred years of history in the backgro-
und. The main focus will be on the use of modern technologies which have a positive impact
on the safety of the people in charge of the process and their influence on subsequent ana-
lyses. The effects of the work include in situ and laboratory tests, Eurocodes requirements of
material properties, conducting structural analysis and presenting recommendations for the
facility.
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WYKORZYSTANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJW BADANIACH BETONU

Szczegóły mikrostrukturalne materiałów cementowych, jakimi są betony, mają kluczowe
znaczenie dla zrozumienia i poprawy ich właściwości materiałowych w zastosowaniach kon-
strukcyjnych w inżynierii lądowej. Różne metody badań niszczących i nieniszczących są sze-
roko stosowane w diagnostyce materiałów budowlanych. Jedną z najmniej rozpoznanych
i wykorzystanych w tym celu metod jest tomografia komputerowa. Referat podejmuje temat
wykorzystania tomografii komputerowej przy pomocy cyfrowej analizy obrazu w jakościo-
wej ocenie mikrostruktury betonów. Jej wyjątkową zaletą w porównaniu z tradycyjnymi me-
todami jest możliwość określenia dokładnej trójwymiarowej lokalizacji pustek powietrznych
i poszczególnych składników betonu. Badaniom tomograficznym poddano próbki wykona-
ne z betonu wysokowartościowego oraz betonu samozagęszczalnego. Analiza cyfrowych
modeli trójwymiarowych pozwoliła na wyodrębnienie poszczególnych składników betonu
(kruszywo grube, matryca cementowa) oraz pustek powietrznych z uwagi na ich odmienne
gęstości.

APPLICATION OF CT SCANNING IN CONCRETE TESTING

The microstructural details of cementitious materials such as concrete are crucial for un-
derstanding and improving their material properties for structural applications in civil en-
gineering. Different destructive and non-destructive testing methods are widely used in the
diagnosis of building materials. One of the least recognized and used methods for this purpo-
se is computed tomography. The subject of the presentation is the application of CT scanning
with the help of digital image analysis in qualitative assessment of concrete microstructure.
Its unique advantage compared to traditional methods is the ability to determine the exact
three-dimensional location of air voids and individual concrete components. CT scans we-
re performed on samples made of high-performance concrete and self-compacting concre-
te. The analysis of digital three-dimensional models allowed to separate individual concrete
components (coarse aggregate, cement matrix) and air voids due to their different densities.
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ZASTOSOWANIE WYTYCZNYCH EUROKODU 7 DLA PROJEKTOWANIA
OBUDOWY TUNELI

Obecnie w Polsce projektuje się i realizuje coraz więcej inwestycji drogowych i kolejowych.
Część z nich poprowadzona jest przez górzyste tereny naszego kraju, co implikuje potrzebę
budowy tuneli. W poniższej pracy zostanie przeanalizowany wpływ wyboru podejścia obli-
czeniowego na nośność obudowy tunelu. Obliczenia zostaną przeprowadzone przy pomocy
programu MES dla wybranych warunków geologiczno-inżynierskich, występujących w re-
jonie projektowanego tunelu drogowego. Do określenia stanu masywu skalnego, wykorzy-
stane zostaną wykorzystane klasyfikacje masywu skalnego – RMR, Q, GSI. Pozyskane wyniki
zostaną poddane analizie na podstawie której możliwe będzie sporządzenie odpowiednich
wniosków.

APPLICATION OF EUROCODE 7 GUIDELINES FOR TUNNEL LINING DESIGN

Currently, more and more road and rail investments are being designed and implemented
in Poland. Some of them are led through the mountainous areas of our country, which implies
the need to build tunnels. The paper will analyse Impact of the choice of the Design Approach
on the resistance of the tunnel lining. The calculations will be carried out with the help of the
LEM software for selected geological-engineering conditions, occurring in the area of the
designed road tunnel. To determine the condition of the rock mass, rock mass classifications
– RMR, Q, GSI – will be used. Finally, the results obtained will be analysed and conclusions will
be drawn.
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PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA SZEROKOŚCI FILARA
DWUNAWOWEGO TUNELU DROGOWEGO

Podczas projektowania tuneli dwunawowych należy dobrać szerokość filara pomiędzy
nitkami. Podjęta decyzja będzie niosła za sobą zarówno geomechaniczne jak i społeczne
skutki. Na potrzeby prezentacji sprawdzono wpływ odległości nitek tunelu na deformację po-
wierzchni. Przeprowadzone zostały analizy przy zastosowaniu programu metody elementów
skończonych. Na podstawie wykonanych symulacji określono wpływ szerokości filara zarów-
no na przemieszczenia masywu jak i wpływ na obudowę. Obliczenia zostały wykonane dla
tunelu drogowego w warunkach fliszu karpackiego. Dla rzeczywistych warunków została wy-
konana ocena masywu skalnego na podstawie klasyfikacji RMR, Q oraz GSI. Wstępny dobór
obudowy został dokonany na bazie klasyfikacji Q.

THE ISSUES OF DESIGNING THE PILLARWIDTH OF A PARALLEL ROAD
TUNNELS

During designing parallel tunnels, the pillar width between the tunnels must be selected.
The decision made will have both geomechanical and social consequences. For the purpose
of the presentation, the influence of the distance between the tunnels on the surface de-
formation was checked. The analyses were carried out using the Finite Element Method pro-
gram. On the basis of the simulations performed, the influence of the pillar width on both the
movements of the massif and the influence on the casing was determined. The calculations
were made for a road tunnel in the Carpathian Flysch conditions. For the actual conditions an
assessment of the rock massif was made on the basis of RMR, Q and GSI classification. Initial
selection of the casing was made on the basis of Q classification.
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KONSTRUKCJA DWUMODUŁOWEJ SCENY OBROTOWEJ O RUCHU
WSPÓŁBIEŻNYM I PRZECIWBIEŻNYM

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania konstrukcyjno-mechanicznego dwumodu-
łowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym oraz wykonanie modelu
w technologii druku 3D obrazującego strukturę nośną sceny i mechanizm jej działania. Dwu-
modułowa konstrukcja musi przenosić obciążenia pionowe i poziome pochodzące od ob-
ciążeń statycznych i dynamicznych. Największe z nich występują podczas widowisk tanecz-
nych i porównywalne są z oddziaływaniem dynamicznym tłumu na trybunach. Wyzwaniem
projektowym jest konieczność spełnienia warunków użytkowania przy jednoczesnym ruchu
obrotowym i pionowym sceny. Dodatkowo należy podkreślić, że ruch aktorów na obracają-
cej się scenie wiąże się z oddziaływaniem sił bezwładności, w tym sił Coriolisa – narzuca to
kolejne warunki ograniczające. Siły bezwładności muszą być bowiem ostatecznie kompen-
sowane i przenoszone przez stopy i stawy skokowe aktora. Niezależny obrót poszczególnych
elementów oraz możliwość podnoszenia daje twórcom przedstawień wolność kreacji, a od-
biorcom niezwykle realistyczne odczucia. Wykonanie takiego mechanizmu umożliwi tworze-
nie skomplikowanych inscenizacji. Nowe rozwiązania będzie można wykorzystać zarówno
podczas mikro spektakli, jak i wielkoformatowych widowisk.

CONSTRUCTION OF TWO-MODULE REVOLVING STAGEWITH
CONCURRENT AND CONTRA-ROTATINGMOVEMENT

The aim of the project is to develop a structural-mechanical solution for a two-module
rotational scene with concurrent and counter-rotating movement and to make a model in
3D printing technology showing the supporting structure of the scene and its mechanism of
operation. The two-module structure must be able to withstand vertical and horizontal loads
derived from static and dynamic loads. The largest of these occur during dance performances
and are comparable to the dynamic influence of the crowd in the stands.

The design challenge is to meet the conditions of use with simultaneous rotating and ver-
tical movement of the scene. Additionally, it should be emphasized that the movement of
actors on a rotating stage is connected with the influence of inertia forces, including Corio-
lis’ forces – this imposes further limiting conditions. The forces of inertia must ultimately be
compensated for and carried by the actor’s feet and ankle joints. The independent rotation
of individual elements and the possibility of raising them gives the creators of performances
the freedom of creation, and the audience an extremely realistic feeling. The execution of
such a mechanism will enable the creation of complex stagings. The new solutions can be
used for micro shows as well as large-format shows.
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ANALIZA STATYCZNA SPIRALNEJ KŁADKI DLA PIESZYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny spiralnej kładki dla pieszych, pod-
wieszonej na pylonie. Kładka ma za zadanie przeprowadzić ruch pieszych w kierunku pio-
nowym oraz dzięki spiralnej konstrukcji umożliwić obserwację obiektów znajdujących się
wokół. W części konstrukcyjnej wyróżnia się pylon oraz pomost żelbetowy o poprzecznym
przekroju skrzynkowym.Projekt zakłada obiekt mostowy o ustroju nośnym podwieszonym.
Geometrię ukształtowano na wzór spirali o stałym promieniu. W środku szklanego pylonu
przewidziane jest miejsce na windę, aby usprawnić poruszanie się osobom niepełnospraw-
nym. Konstrukcja pylonu składa się z 16 metalowych prętów o średnicy 100 mm, 3 spiralnych
prętów, do których przyczepione są cięgna, które podwieszają pomost oraz elementy rozpo-
rowe. Pierścienie mają za zadanie usztywnić całą konstrukcję oraz pełnią rolę nadproży nad
wejściami do szybu windy. Spirala posadowiona jest na stopie fundamentowej oraz oparta
na czterech elastomerowych łożyskach.

STATIC ANALYSIS OF A SPIRAL, CABLE-STAYED FOOTBRIDGE

The subject of the study is a conceptual design of a spiral footbridge, suspended from
a pylon. The footbridge is designed to guide pedestrians in a vertical direction and, thanks
to its spiral construction, enable them to observe objects around. The construction part fe-
atures a pylon and a reinforced concrete platform with a transverse box section. The project
assumes a bridge structure with a suspended superstructure. The geometry was shaped like
a fixed radius spiral. In the middle of the glass pylon there is room for a lift to improve the mo-
bility of people with disabilities. The construction of the pylon consists of 16 metal rods with
a diameter of 100 mm, 3 spiral rods, to which rods are attached, which suspend the platform,
and strut elements. The rings are designed to stiffen the whole structure and act as lintels
above the entrances to the lift shaft. The spiral is placed on a foundation foot and supported
by four elastomeric bearings.
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TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH GEOMETRII KŁADEK DLA PIESZYCH
PRZY POMOCY NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH PRZY PROJEKTOWANIU

STATKÓW I SAMOLOTÓW

Celem referatu jest prezentacja narzędzi przydatnych, a często niezbędnych przy tworze-
niu bardzo skomplikowanych geometrii kładek dla pieszych. Bardzo istotna część tych narzę-
dzi została opracowana indywidualnie jako program autorski. W pracy zostaną zaprezento-
wane przykłady kładek znanych z kraju i ze świata, których złożoność kształtu uniemożliwia
zaprojektowanie ich w sposób tradycyjny, oraz jedną autorskiego projektu. Prezentowane
przykłady opierają się na zmodyfikowanej w różny sposób helisie. Dla każdego z tych przykła-
dów zostanie wyprowadzony opis matematyczny oraz pokazana jego implementacja z wy-
korzystaniem m.in. Pythona 3.0 wraz z bibliotekami Math oraz MSC.Apex oraz programu do
wykonywania analiz mechanicznych. Podkreślone zostaną narzędzia tworzenia powłok i roz-
maitych geometrii wykorzystywane typowo w sektorze lotniczym i stoczniowym, a rzadko
w budownictwie.

CREATING COMPLEX GEOMETRIES OF FOOTBRIDGESWITH THE USE OF
TOOLS USED IN THE DESIGN OF SHIPS AND AIRCRAFT

The aim of the study was to present useful tools, and often necessary for creating very
complex geometries of footbridges. A very important part of these tools was developed in-
dividually as a proprietary program. In the paper, examples of footbridges known in the co-
untry and the world, the complexity of the shape of which makes it impossible to design
them in a traditional way, and one original project, are presented. The indicated examples
are based on a helix modified in a different way. For each of these examples, a mathemati-
cal description will be derived and its implementation will be shown, using e.g. Python 3.0
with the Math and MSC.Apex libraries and a program for performing mechanical analyzes.
The tools for creating coatings and various geometries typically used in the aerospace and
shipbuilding sectors and rarely in construction will be highlighted.
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WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE KOMPOZYTÓWNA BAZIE ZEOLITU I WĘGLA
AKTYWNEGOWZGLĘDEM P-KSYLENU

Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, konieczne jest opracowywanie proce-
sów umożliwiających maksymalne wykorzystanie użytych surowców, dlatego zwraca się co-
raz większą uwagę na technologię „End of pipe”. Zastosowanie odpowiednich sorbentów
wychwytujących zanieczyszczenia obecne w zużytej wodzie technologicznej zwiększa efek-
tywność i opłacalność stosowanych technologii, a produkty ich regeneracji mogą służyć za
surowiec wtórny. Zdolności sorpcyjne, zarówno zeolitów jak i węgla aktywnego są znane
i stosowane w przemyśle od lat. Natomiast nowe materiały funkcjonalne takie jak kompozy-
ty zeolitowo-węglowe są potencjalnymi sorbentami łączącymi cechy tych dwóch chemicz-
nie skrajnie różnych materiałów. Pierwszym etapem badań było określenie wielkości sorpcji
p-ksylenu na trzech materiałach kompozytowych NaX-C, NaA-C i NaP1-C, następnie prze-
prowadzenie desorpcji w celu określenia możliwości regeneracji sorbentów. Wydajność tych
procesów określono przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas
(GC-MS). Przeprowadzone analizy ciała stałego XRF, FTIR, CHNS oraz izotermy sorpcji BET po-
mogły określić rozmiary porów, skład chemiczny i fazowy badanych materiałów.

SORPTION PROPERTIES OF ZEOLITE-CARBON COMPOSITES IN RELATIONS
TO P-XYLENE

According to the idea of circular economy, it is indispensable to develop processes that
uses exploited raw materials maximally, therefore increasingly bigger attention has been pa-
id to „End of pipe” technologies. Application of proper sorbents which are able to capture
contaminants that appear in used industrial waters, increases efficiency and profitability of
applied technologies, and products of their regeneration may be treated as recyclable ma-
terials. Sorption properties of both zeolites and active carbon have been known and applied
in industry for years. Whereas now functional materials such as zeolite-carbon composites
are potential sorbents combining features of these two chemically different materials. First
stage of research contained examination of sorption capacity of p-xylene on three compo-
site materials NaX-C, NaAM-C, NaP1-C, then desorption of analytes was conducted in order
to define regeneration possibility. Performance of experiments was measured by gas chro-
matography – mass spectrometry apparatus (GC-MS). Solid state analysis XRF, FTIR, CHNS
and sorption isotherms BET provided information about pores diameter, chemical and pha-
se composition of examinated materials.
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ZASTOSOWANIE DRUKU 3D DOWYKONANIAMODELU ODLEWNICZEGO
STATUETKI BĘDĄCEJ NAGRODĄW KONKURSIE LAUR DYDAKTYKA

W ramach prezentowanego referatu zostanie przedstawione zastosowanie druku 3D do
wykonania statuetki. Stanowiła ona nagrodę w konkursie Laur Dydaktyka AGH. Praca obej-
muje wstęp teoretyczny oraz omówienie pracy z drukarką 3D pracującą w technologii FDM.
Zespół studentów z Koła Naukowego Zgarek zajął się przygotowaniem geometrii do wydru-
ku. Została przeprojektowana tak, aby możliwe było jej wykonanie metodą odlewania do
formy piaskowej. Dodatkowo dodany został napis” Laur Dydaktyka”. Po analizie technolo-
giczności wykonania napisu, przystąpiono do wykonania ostatecznej wersji wydruku, która
posłużyła jako model odlewniczy. Na podstawie przygotowanej geometrii zostały opracowa-
ne pliki, w których zdefiniowane zostały operacje do wykonania przez drukarkę 3D. W celu
określenia najlepszych parametrów wydruku zastosowano kilka wersji ustawień. Następnie
zostały wykonane próbne wydruki modelu odlewniczego statuetki. Ustawienia optymalne
zostały wykorzystane do wykonania modelu, który został wykorzystany do wykonania fizycz-
nego obiektu z brązu. Przedstawiona praca pokazuje nowe możliwości wytwarzania obiek-
tów artystycznych z wykorzystaniem metod przyrostowych.

APPLICATION OF 3D PRINT TO PREPARE CASTINGMODEL OF THE
STATUETTEWHICHWAS USED AS AN AWARD IN” LAUR DYDAKTYKA”

CONTEST

In the presentation, the use of 3D printing to make the statuette will be presented. It was
an award in the AGH University of Science and Technology” Laur Dydaktyka”. The work in-
cludes a theoretical introduction and an overview of working with a 3D printer working in
FDM technology. A team of students from KN Zgarek took care of preparing the geometry
for printing. It has been redesigned so that it can be made by casting into a sand mould.
Additionally, the inscription” Laur Dydaktyka” has been added. After analyzing the technolo-
gical efficiency of the inscription, the final version of the printout was made, which was then
used as a casting model. Based on the prepared geometry, files were developed in which the
operations to be performed by the 3D printer were defined. Several versions of the settings
were used to determine the best print performance. Then, trial prints of the statuette’s ca-
sting model were made. The optimal settings were used to make a model that was used to
make a bronze casting. The presented work shows new possibilities of producing art objects
with the use of modern additional techniques.
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KWALIFIKACJAWDROŻENIA TECHNOLOGII SPAWANIAWOPARCIU
O OCENĘMIKROSTRUKTURALNĄ ZŁĄCZA SPAWANEGO ZE STALI

DUPLEKS 2205

Stale odporne na korozję typu dupleks stanowią grupę materiałów konstrukcyjnych cha-
rakteryzującą się dobrym połączeniem własności mechanicznych oraz odporności na koro-
zję, co pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle morskim i petrochemicznym. W trakcie
wdrażania nowych technologii spawania szczególnej uwagi wymaga spawalniczy cykl ciepl-
ny, który niewłaściwie dobrany może znacząco pogorszyć własności stali. W pracy badawczej
przedstawiono charakterystykę mikrostruktury złącza stali dupleks 2205 spawanego metodą
MIG. Określono potencjalne czynniki mogące niekorzystnie wpływać na mikrostrukturę złą-
cza spawanego przy wdrażaniu nowej technologii. Plan badawczy obejmował obserwacje
mikrostrukturalne za pomocą mikroskopu świetlnego.

QUALIFICATION OF THE IMPLEMENTATION OFWELDING TECHNOLOGY
BASED ON THEMICROSTRUCTURAL OBSERVATION OF AWELDED JOINT

OF 2205 DUPLEKS STAINLESS STEEL

Duplex stainless steels are a group of construction materials characterized by a attracti-
ve combination of mechanical properties and corrosion resistance, which allows them to be
widely used in the marine and petrochemical industries. During the implementation of new
welding technologies, the welding thermal cycle requires special attention, which, if not pro-
perly selected, can significantly deteriorate the properties of the steel. The research presents
the microstructural characterization of the 2205 dupleks stainless steel after gas metal arc
welding. Potential factors that may adversely affect the microstructure of the welded joint
when implementing the new technology have been determined. The research plan included
microstructural observations using a light microscope.
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BADANIA POWIERZCHNI KOMPOZYTUWYKORZYSTANEGO DO BUDOWY
KADŁUBA ŁODZI SOLARNEJ

Projekt AGH Solar Boat zajmuje się budową wyścigowych łodzi solarnych. Do ich budowy
wykorzystuje się w większości materiały kompozytowe na bazie włókna węglowego z osno-
wą polimerową. W związku z budową nowej łodzi, wybrano najkorzystniejszy proces techno-
logiczny wytwarzania kompozytu, aby udoskonalić jakość powierzchni wykonanego kadłu-
ba oraz zredukować masę poszczególnych komponentów. Przeprowadzone badania miały
między innymi na celu porównanie splotów tkaniny węglowej typu biaxial oraz plain pod
względem jakości powierzchni, a dokładniej wtrąceń powietrza pod warstwą żywicy oraz
niepożądanej tekstury materiału na powierzchni. Sprawdzenie różnic przy zastosowaniu róż-
nych folii podczas procesu próżniowego, zestawienie zalet i wad poszczególnych środków
antyadhezyjnych i wybranie najkorzystniejszego. Istotnym aspektem była również wizualna
ocena skuteczności łączenia poszczególnych materiałów przy użyciu wybranych warstw ad-
hezyjnych. Aby dobrać najbardziej opłacalne materiały do budowy łodzi wykonano szereg
badań przy użyciu mikroskopu.

INVESTIGATIONS OF THE SURFACE OF THE COMPOSITE USED FOR THE
HULL OF A SOLAR BOAT

The AGH Solar Boat project deals with the construction of solar racing boats. Construction
of the boat is primarily made of composite materials based on carbon fiber with a polymer
matrix. The conducted tests were aimed at comparing the weave of biaxial and plain carbon
fabric in terms of surface quality, and more specifically air inclusions under the resin layer
and undesirable surface texture of the material. Checking the differences using various fo-
ils during the vacuum process, comparing the advantages and disadvantages of individual
release agents and choosing the most advantageous one. An important aspect was also the
visual assessment of the effectiveness of joining individual materials using selected adhesive
layers. In order to select the most cost-effective materials for the boat construction, a number
of tests were carried out using a microscope.

Opiekun naukowy:
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KAWA CZY HERBATA? O PROZDROWOTNYCH (I NIE TYLKO)
ZASTOSOWANIACH KOFEINY

Kofeina to substancja występująca między innymi w kawie, kakao czy herbacie. Jest zna-
na ze swoich pobudzających właściwości i z tego powodu jest głównym składnikiem napo-
jów energetycznych. Jednakże, substancja ta posiada wiele innych właściwości w tym rów-
nież prozdrowotne. Umiarkowane spożycie kofeiny (przy spożyciu napojów ją zawierających)
wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób układu krwionośnego, zmniejsza stężenie glukozy
w osoczu krwi jak i wpływ neuroprotekcyjny. Kofeina znalazła zastosowanie także w lecznic-
twie jak i kosmetologii oraz w inżynierii biomateriałów a jej pozytywne właściwości mogą
przewyższać te negatywne. Niniejszy referat ma na celu przedstawić prozdrowotne właści-
wości tej substancji oraz potencjał w zastosowaniach i możliwych badaniach.

COFFE OR TEA? ABOUT THE PRO-HEALTH (AND NOT ONLY) APPLICATIONS
OF CAFFEINE

Caffeine is a substance found in coffee, cocoa and tea, among others. It is known for its
stimulant properties and is, therefore, the main ingredient in energy drinks. However, this
substance has many other properties, including health-promoting. Moderate consumption
of caffeine (with the consumption of beverages containing it) is associated with a lower risk
of cardiovascular diseases, reduces the concentration of glucose in the blood plasma and
also the neuroprotective effect. Caffeine has also been used in medicine and cosmetology
as well as in biomaterials engineering, and its positive properties may exceed the negative
ones. This paper aims to present the health-promoting properties of this substance as well
as its potential in applications and possible research.
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WPŁYW PARAMETRÓW SYNTEZY ZOLI NA STRUKTURĘ
I MIKROSTRUKTURĘ POWŁOK NA BAZIE OKSYWĘGLIKA KRZEMU (SIOC)

OTRZYMYWANYCHMETODĄ ZOL-ŻEL

Oksywęglik krzemu (SiOC) pośród innych właściwości posiada dwie, które przyciągają
uwagę: czarny kolor, przez który nazywany jest często czarnym szkłem oraz przewodnictwo
elektryczne. Za obie te cechy odpowiedzialna jest tak zwana faza wolnego węgla, pojawiają-
ca się w trakcie procesu ceramizacji szkieł. Ponadto czarne szkła cechują się lepszymi właści-
wościami termicznymi w porównaniu do klasycznych szkieł, co pozwala pracować im w wy-
sokich temperaturach. Celem moich badań było otrzymanie spójnej i amorficznej powłoki
metodą zol-żel, poprzez optymalizację parametrów syntezy zoli. Otrzymane warstwy zosta-
ły przebadane między innymi przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
oraz dyfrakcją rentgenowską pod kątem ślizgowym (GIXRD).

IMPACT OF SOL SYNTHESIS PARAMETERS ON THE STRUCTURE AND
MICROSTRUCTURE OF COATINGS BASED ON SILICON OXYCARBIDE (SIOC)

OBTAINED BY THE SOL-GEL METHOD

Silico oxycaride (SiOC), among other properties, has two that attract attention: black color,
which is the reason why it’s also called black glass, and electrical conductivity. The so-called
free carbon phase, that occurs during the ceramization process, is responsible for both of
these features. In addition, black glasses have better thermal properties compared to clas-
sic glasses, that allows them to work at high temperatures. This research has been done to
obtain a consistent and amorphous coating with the sol-gel method by optimizing the para-
meters of sol synthesis. Obtained layers were examined, inter alia, using a scanning electron
microscope (SEM) and grazing incidence X-ray diffraction (GIXRD).
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ANALIZA PORÓWNAWCZAWŁASNOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
KADŁUBÓW ŁODZI SOLARNYCH

Podczas budowy jachtów i łodzi coraz częściej wykorzystuje się materiały kompozytowe,
głównie ze względu na korzystny stosunek wytrzymałości materiału do jego gęstości w po-
równaniu do konwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Koło Naukowe Solar Boat wy-
korzystuje kompozyty oparte na włóknie węglowym, żywicy epoksydowej a także różnego
rodzaju przekładkach, m.in. piankach czy rdzeniach o strukturze plastra miodu do zbudowa-
nia wyścigowych łodzi solarnych. Przy projektowaniu nowego kadłuba dokonano porówna-
nia między materiałem z jakiego wytworzona została łódź Baśka, a materiałem nowej łodzi –
Celki. Obie zostały wykonane z kompozytu przekładkowego, jednak wykorzystano do tego
różne technologie ich wytworzenia, które były uzależnione od wybranych materiałów. Anali-
za własności mechanicznych tych kompozytów opierała się na przeprowadzeniu serii badań
wytrzymałościowych a następnie skorelowaniu otrzymanych wartości z wynikami symulacji
komputerowych podstawowych prób wytrzymałościowych. Różnice pomiędzy rezultatami
w głównej mierze są uzależnione od jakości wytworzenia danego kompozytu, dlatego aby
móc przeprowadzić miarodajne analizy komputerowe konieczne było stworzenie rzeczywi-
stej bazy danych materiałowych.

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS OF SOLAR BOATS’
HULLS

Composite materials are more and more often used in the construction of yachts and bo-
ats, mainly due to the advantageous strength to density ratio compared to conventional con-
struction materials. The AGH Solar Boat uses composites based on carbon fiber, epoxy resin
and various types of core structures, including honeycomb panels and rigid foams, to build
solar racing boats. When designing the new hull, a comparison was made between the mate-
rial from which the Baśka boat was made and the material for the new boat – Celka. Both we-
re made of sandwich composite, but different technologies were used to manufacture them,
depending on selected materials. The analysis of mechanical properties of these composites
was based on a series of strength tests and then the obtained results were used to validate
the computer simulations of basic strength tests. The differences between the results mainly
depend on the quality of manufacturing, so in order to be able to perform reliable computer
analyses it was necessary to create a realistic material database.
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WPŁYWWIĄZKI ELEKTRONOWEJ MIKROSKOPU TEM NA TEMPERATURĘ
NANOCZĄSTKI STOPU AU-GE

Wiadomo, że wysoko energetyczna wiązka elektronów mikroskopu TEM może lokalnie
ogrzać badaną próbkę. Problem stanowi jednak dokładny lokalny pomiar temperatury. Wiel-
kość tego efektu zależy silnie od prądu wiązki, badanego materiału i przewodności cieplnej
podłoża. Miejscowe ogrzanie próbki zazwyczaj ignoruje się w przypadku materiałów dobrze
przewodzących ciepło badanych w temperaturze pokojowej. Znajomość dokładnej tempe-
ratury próbki jest jednak kluczowa w obserwacjach in situ przy pomocy TEM ze względu
na jej istotny wpływ na kinetykę zachodzących w materiale procesów. W trakcie opisanych
w tej pacy badań zmierzono wzrosty temperatur pojedynczych nanocząstek przy różnych
wartościach gęstości prądu wiązki TEM. Nanocząstki stopu Au-Ge o rozmiarach rzędu 50 nm
i składzie bliskim eutektycznemu wytworzono poprzez stopienie cienkiej dwuwarstwy tych
materiałów na podłożu wykonanym z azotku krzemu (SiN). Próbki przebadano wiązką z mi-
kroskopu FEI Tecnai G2 w zakresie 20 – 380oC, wykorzystując uchwyt oparty na technologii
MEMS (firmy DensSolutions). Do wyznaczenia właściwej temperatury topnienia poszczegól-
nych cząstek wykorzystano znajomość temperatury topnienia dla stopu o składzie eutektycz-
nym. W wyniku pomiarów wyznaczono lokalny wzrost temperatury badanych nanocząstek
w funkcji parametrów wiązki elektronowej w kilku cyklach ogrzewania i chłodzenia. Ponad-
to otrzymane wyniki porównano z wartościami otrzymanymi z obliczeniami korzystającymi
z modeli teorerycznych.

Sekcja V – Chemia i Inżynieria Materiałowa 50



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

EFFECT OF ELECTRON BEAM IRRADIATION IN TEMON THE LOCAL
TEMPERATURE OF AU-GE NANOPARTICLE

It is well known that high energy electron beam irradiation might induce the local heating
of a specimen in TEM, however, the precise measurement of the local temperature is still an
issue. The magnitude of the effect strongly depends on the e-beam current, material of the
specimen, and the thermal conductivity of the substrate. The local heating in TEM is usually
ignored for materials with good thermal conductivity studied at room temperature. Howe-
ver, the knowledge of the actual temperature of the specimen is of crucial importance for
in-situ TEM investigations since it greatly affects the kinetics of the processes. In this work,
we have measured the increase of the temperature of an individual nanoparticle in TEM at
different values of the e-beam current density. Au-Ge nanoparticles (ca. 50 nm in size) with
near eutectic composition have been formed by melting of bi-layer film on SiN substrate. Au-
Ge nanoparticles have been heated in FEI Tecnai G2 electron microscope in 20-380°C tempe-
rature range using MEMS-based holder (DensSolutions). The eutectic melting of the binary
nanoparticle has been used to accurately determine its temperature. As a result, the local in-
crease of the temperature of the nanoparticle has been measured as a function of the e-beam
parameters in several heating-cooling cycles. Furthermore, the temperature rise induced by
e-beam has been calculated for the nanoparticles using theoretical models and compared
with the experimental observations.
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NEGATYWNYWPŁYWWWANA ŚRODOWISKO ORAZ SZKODLIWE ICH
EFEKTY ZDROWOTNE

Obecnie narasta świadomość człowieka na temat ochrony środowiska oraz skutków czę-
sto nieumyślnego działania. Jednym z największych zagrożeń są wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne na stałe występujące w ekosystemie. Ich wadę stanowi fakt, że są sta-
bilne i odporne na biodegradację, niezależnie od masy. Węglowodory te przedostają się do
wód naturalnych ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Nie istnieje jednolita metoda
oznaczania WWA w ściekach, ale najbardziej rekomendowaną jest chromatografia cieczowa.
Znajdziemy je w powietrzu, glebie, wodzie, czy żywności. Są silnie genotoksyczne, mutagen-
ne, czy kancerogenne. Pośród 16 WWA najbardziej niebezpiecznym jest benzo(a)piren. WHO
szacuje, że narażenie na WWA jest w 99% wynikiem konsumpcji żywności, reszta dostaje się
do organizmu wskutek wdychania lub z wodą pitną. Powstają w procesach niecałkowitego
spalania związków organicznych. U ludzi narażonych zawodowo na obecność WWA, w wyni-
ku ekspozycji inhalacyjnej i dermalnej, stwierdzono obecność związków tej grupy i ich me-
tabolitów w moczu i krwi. Najważniejsze jest ich monitorowanie, by zmniejszyć skalę zagro-
żenia.

THE NEGATIVE IMPACT OF PAHS ON THE ENVIRONMENT AND THEIR
HARMFUL HEALTHEFFECTS

Currently, human awareness of environmental protection and the consequences of often
unintentional actions is growing. One of the greatest threats are polycyclic aromatic hydro-
carbons permanently present in the ecosystem. Their disadvantage is that they are stable
and resistant to biodegradation, regardless of weight. These hydrocarbons get into natural
waters along with municipal and industrial sewage. There is no uniform method for determi-
ning PAH in wastewater, but liquid chromatography is the most recommended. We find them
in air, soil, water and food. They are highly genotoxic, mutagenic or carcinogenic. Among the
16 PAHs, benzo(a)pyrene is the most dangerous. The WHO estimates that 99% of exposure
to PAHs is the result of food consumption, the rest enters the body through inhalation or
with drinking water. They are formed in the processes of incomplete combustion of organic
compounds. In people professionally exposed to PAH, as a result of inhalation and dermal
exposure, the presence of compounds of this group and their metabolites in urine and blo-
od was found. The most important thing is to monitor them to reduce the scale of the threat.
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ZRÓŻNICOWANIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWEGO
WDZIELNICACH KRAKOWAW ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

W referacie określono zróżnicowanie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi
PM2.5 i PM10 w dzielnicach Krakowa. Przedstawiono nasilenie pyłów zawieszonych związane
z warunkami pogodowymi, na przykładzie narzędzia badawczego, jakim jest współczynnik
korelacji liniowej Pearsona. Następnie omówiono charakterystykę pyłów pochodzenia natu-
ralnego i antropogenicznego oraz ich negatywny wpływ na zdrowie. Przytoczono również
przepisy prawne, a także aktualne działania w ramach Programów Ochrony Powietrza, ma-
jące na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Następstwa wprowadzenia zakazu spalania
paliw stałych opisano na przykładzie Krakowa. Zapylenie w Polsce wyróżnia się na tle innych
krajów Unii Europejskiej i przekracza dopuszczalne normy. Zjawisko jest efektem energe-
tyki opartej na paliwach stałych. Zanieczyszczenie powoduje wiele negatywnych skutków
zdrowotnych i środowiskowych, a także wiąże się ze stratami materialnymi w wyniku dodat-
kowych nakładów na konserwację materiałów budowlanych. Podkreślenia wymaga fakt, że
trudno jest określić próg, przy którym nie obserwuje się negatywnych efektów, gdyż nawet
niewielkie ilości pyłów są szkodliwe dla organizmów żywych.

VARIATION OF THE DEGREE OF PARTICULATE POLLUTION IN THE
DISTRICTS OF KRAKOW IN VIEW OF EMPIRICAL RESEARCH

Paper presents the variation of air pollution by particulate matter identified as PM2.5 and
PM10 in selected districts of Cracow. The intensity of particulate matter related to weather
conditions was analyzed with the Pearson correlation coefficient. The characteristics of natu-
ral and anthropogenic particulate matter and their negative health effects are discussed. Cur-
rent pro-ecological solutions under the Air Protection Programmes are also cited. The after-
math of the ban on burning solid fuels is presented on the example of Cracow. Air pollution in
Poland exceeds acceptable values and stands out from other European Union countries. The
problem is an effect of power industry based on solid fuels. Suspended particles cause many
negative health and environmental effects, as well as the destruction of building materials.
It should be emphasized that it is difficult to determine the threshold at which no negative
effects are observed because even low concentrations of particulate matter in the air can be
dangerous to live organisms.
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CHARAKTER CHEMICZNY POWIERZCHNI ADSORBENTÓWWĘGLOWYCH

Węgiel aktywny jest powszechnie stosowanym adsorbentem w przemyśle chemicznym,
procesach uzdatniania wody, oczyszczania gazów odlotowych, odzyskiwania lotnych związ-
ków z gazów poreakcyjnych. Zdolności adsorpcyjne węgla aktywnego wynikają z jego silnie
rozwiniętej powierzchni właściwej i porowatości. Adsorbent ten najczęściej jest otrzymywa-
ny z organicznych surowców o budowie polimerycznej takich jak drewno, węgiel kamienny,
węgiel brunatny, torf, bądź produkty odpadowe, np. skorupy orzechów. W pierwszym eta-
pie produkcji adsorbentu surowiec jest poddawany karbonizacji. Na tym etapie wytworzo-
na zostaje pierwotna struktura porowata. Jest ona jednak niewystarczająca, dlatego w celu
jej rozwinięcia materiał zostaje poddany aktywacji (częściowemu zgazowaniu materiału), co
prowadzi do zwiększenia udziału zawartości mikroporów (<2 nm) i mezoporów (2-50 nm).
Powierzchnia właściwa w typowych węglach aktywnych wynosi 600 –1500 m2/g, niekiedy
może sięgać 3000 m2/g. Charakter chemiczny struktury powierzchniowej węgli aktywnych
jest oceniany głównie przez określenie ilości kwasowych i zasadowych grup funkcyjnych. Na-
tura chemiczna materiału organicznego, warunki karbonizacji i aktywacji mają decydujący
wpływ na otrzymanie adsorbentów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych.

CHEMICAL NATURE OF THE SURFACE OF CARBON ADSORBENTS

Activated carbon is a widely used adsorbent in the chemical industry, water treatment
processes, waste gas treatment, recovery of volatile compounds from reaction gases. The ad-
sorption capacity of activated carbon results from its highly developed specific surface and
porosity. This adsorbent is most often obtained from organic polymeric raw materials such as
wood, hard coal, lignite, peat, or waste products such as nutshells. In the first stage of adsor-
bent production, the raw material is carbonised. At this stage the original porous structure
is produced. However, it is insufficient and therefore, in order to develop it, the material is
activated (partial gasification of the material), which leads to an increase in the proportion
of micropores (<2 nm) and mesopores (2-50 nm). The specific surface area in typical activa-
ted carbon is 600-1500 m2/g, sometimes it may reach 3000 m2/g. The chemical nature of
the surface structure of activated carbon is assessed mainly by determining the amount of
acidic and alkaline functional groups. The chemical nature of organic material, carbonization
and activation conditions have a decisive influence on obtaining adsorbents with different
physicochemical properties.
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BADANIE ZDOLNOŚCI SORPCYJNYCHWYTYPOWANYCH ADSORBENTÓW
WCELU USUWANIA TOKSYCZNYCH GAZÓW

Celem przeprowadzonych badań było porównanie wytypowanych sorbentów do zdolno-
ści sorpcji amoniaku. W tym celu użyto próbki węgla aktywnego, zeolitu naturalnego oraz
zeolitu syntetycznego. Usuwanie amoniaku jest jednym z ważniejszych problemów, które
należy uwzględnić w przemyśle z tego względu, że jest to gaz toksyczny dla ludzi oraz cha-
rakteryzujący się właściwościami korozyjnymi. Jedną z możliwości usuwania amoniaku jest
zastosowanie adsorpcji przez porowate ciała stałe. Dzięki odwracalności procesu, adsorben-
ty można regenerować przez odpowiedni proces desorpcji. Zachodzące procesy polegają
na oddziaływaniach powierzchniowych, dlatego podstawowym parametrem używanym do
charakterystyki adsorbentów jest zdolność adsorpcyjna. W tym celu, uwzględniając zrówno
aspekt ekonomiczny jak i środowiskowy zastosowanie zsyntezowanych materiałów z popio-
łów lotnych oraz porównanie ich zdolności sorpcyjnej z dostępnymi komercyjnie sorbenta-
mi. Przygotowane próbki poddano badaniom w manostacie sorpcyjnym w celu wyznaczenia
izoterm adsorpcji i desorpcji w celu porównania zdolności adsorpcyjnych poszczególnych
sorbentów. Taki sposób zaplanowania prac badawczych wpisuje się zarówno w politykę go-
spodarki obiegu zamkniętego jak i generuje niższe koszty procesu.

TESTING THE SORPTION CAPACITY OF SPECIFIED ADSORBENTS TO
REMOVE TOXIC GASES

The aim of the conducted research was to compare the selected sorbents to the ammonia
sorption capacity. For this purpose, active carbon, natural zeolite and synthetic zeolite were
used. The removal of ammonia is one of the most important problems that should be applied
in the classification as it is a gas that is toxic to humans and is corrosive. One possibility of
removing ammonia is to use adsorption through porous solids. Due to the reversibility of
the process, the adsorbents can be regenerated by an appropriate desorption process. The
occurring processes involving interactions on surface, references, the parameter used for the
parameters of adsorbents is the adsorption capacity. For this purpose, both the economic
and environmental aspects of using the synthesized fly ash materials and comparing their
sorption capacity with commercially available sorbents. The prepared samples were tested in
a sorption manostat in order to determine the adsorption and desorption isotherms in order
to compare the adsorption capacity of individual sorbents. This way of planning researches is
working as part of circular economy and generates lowers costs of production of adsorbents.
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PERSPEKTYWA RECYKLINGU POPIOŁÓW LOTNYCH JAKO SUROWCÓWDO
WYTWARZANIA MATERIAŁÓWOGNIOTRWAŁYCH

Produkcja energii wiąże się z wytwarzaniem stałych produktów ubocznych spalania (solid
by-product of combustion CBP), jednym z których jest popiół lotny. Jego skład pozwala na
wykorzystanie go jako materiału bazowego do produkcji materiałów aktywnych alkalicznie
(alkali activated materials AAM), zwanych również goepolimerami. Geopolimery są klasą syn-
tetycznych polimerów glinokrzemianowych o doskonałych właściwościach fizycznych i che-
micznych oraz stanowią ekologiczną i ekonomiczną alternatywę dla cementu portlandzkie-
go. Istotną właściwością geopolimerów jest ich odporność na wysokie temperatury. Źródłem
popiołu lotnego jest również termiczna konwersja odpadów komunalnych. Popiół ten nie
był dotychczas rozpatrywany jako surowiec do syntezy geopolimerów. Aczkolwiek w wyni-
ku wstępnych badań przeprowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw uzyskano materiały
o ogniotrwałości zwykłej 115 sP po 7 dniach i 100 sP po 28 dniach (PN-EN 993-12). Wymo-
giem dla materiałów ogniotrwałych jest ogniotrwałośc zwykła co najmniej 150 sP.

THE PROSPECT OF RECYCLING FLY ASHES AS RAWMATERIALS FOR
REFRACTORYMATERIALS

Energy production is associated with the generation of solid by-product of combustion
(CBP) one of which is fly ash. Its composition allows it to be used as base material for produc-
tion of alkali activated materials (AAMs) also called goepolymers. Geopolymers are class of
synthetic aluminosilicate polymers with excellent physical and chemical properties and an
ecological and economical alternative to Portland cement. A significant property of geopo-
lymers is resistance to high temperatures. Another source of fly ash is the thermal conversion
of municipal waste. This ash has not yet been considered as aw material for synthesis of geo-
polymers. But preliminary studies conducted at the Faculty of Energy and Fuels resulted in
obtaining materials with the ordinary fire resistance 115 sP after 7 days and 100 sP after 28
days (PN-EN 993-12). The requirement for refractory materials is a fire resistance of at least
150 sP.
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OTRZYMYWANIE ADSORBENTÓWWĘGLOWYCH DO UKŁADÓW
MAGAZYNOWANIAWODORU

W ostatnich latach węgiel stał się pierwiastkiem budzącym duże zainteresowanie w inży-
nierii materiałowej. Stanowi podstawowy budulec m.in. nanorurek węglowych, grafenu i sze-
regu materiałów adsorpcyjnych. Rosnąca emisja zanieczyszczeń, związana z intensywnym
wzrostem uprzemysłowienia ciągnie za sobą coraz ostrzejsze wymagania dotyczące ochro-
ny środowiska. Powoduje to poszukiwanie efektywnych a zarazem tanich adsorbentów. Ze
względu na dostępność i neutralność względem środowiska adsorbenty węglowe znalazły
szerokie zastosowanie na rynku. Pod pojęciem adsorbenty węglowe znajdują się materia-
ły takie jak: węgiel aktywny, membrany węglowe czy też węglowe sita cząsteczkowe. Są to
produkty o wysokiej zawartości substancji węglowej, dużej powierzchni właściwej oraz roz-
winiętej porowatości wewnętrznej. Adsorbenty węglowe stosowane są do adsorpcji zanie-
czyszczeń z fazy ciekłej lub gazowej, w katalizie jako katalizatory lub też ich nośniki, wyko-
rzystywane są również w magazynowaniu gazów. Opracowanie ekonomicznych i bezpiecz-
nych metod magazynowania wodoru jest podstawowym warunkiem jego zastosowania np.
w transporcie lub w ogniwach paliwowych. Skutecznym sposobem na jego magazynowanie
może być użycie technologii adsorpcyjnej. W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania
węgla aktywnego jako czynnika zwiększającego gęstość magazynową wodoru.

PRODUCTION OF CARBON ADSORBENTS FOR HYDROGEN STORAGE
SYSTEMS

In recent years, coal has become an element of great interest in material engineering. It
is the basic building block of, among others carbon nanotubes, graphene and a number of
adsorption materials. Rising emissions of pollutants, associated with the intensive growth of
industrialization, are leading to ever more stringent environmental protection requirements.
This results in the search for effective yet cheap adsorbents. Due to their availability and envi-
ronmental neutrality, carbon adsorbents are widely used on the market. Carbon adsorbents
are materials such as activated carbon, carbon membranes or carbon particle screens. These
are products with a high carbon content, large specific surface area and developed internal
porosity. Carbon adsorbents are used to adsorb contaminants from the liquid or gaseous
phase, as catalysts or their carriers, and are also used in gas storage. The development of
economical and safe hydrogen storage methods is a basic condition for its use, e. g. in trans-
port or in fuel cells. An effective way to store it can be to use adsorption technology. The
paper presents the concept of using active carbon as a factor increasing the storage density
of hydrogen.
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OTRZYMYWANIE REPLIK WĘGLOWYCH ZWYKORZYSTANIEMMATRYC
KRZEMIONKOWYCH

Repliki węglowe są interesującymi węglowymi materiałami aktywnymi posiadającymi
szczególne właściwości sorpcyjne. W pracy przedstawiono analizę najnowszych doniesień
literaturowych dotyczących uzyskiwania uporządkowanych materiałów węglowych. Przybli-
żono metody otrzymywania tych sorbentów (twarde odwzorowanie – koloidalne odwzoro-
wanie, impregnacja matryc) z wykorzystaniem krzemionkowych templatów strukturotwór-
czych. Powyższe rozwiązania zestawiono z metodą miękkiego odwzorowania. Prowadzone
aktualnie na świecie badania mają na celu pozyskanie replik charakteryzujących się mak-
symalnie rozwiniętą powierzchnią właściwą, zdolnością selektywnej sorpcji, optymalizacją
rozmieszczenia mezoporów, a także możliwością efektywnej desorpcji. Istotne jest również
określenie wpływu poszczególnych parametrów (temperatura, czas trwania, rodzaj odczyn-
ników) na kontrolowany wzrost mikro i mezoporów. Otrzymane sorbenty badane są metoda-
mi adsorpcyjnymi. W pracy przedstawiono również obszary zastosowań omawianych mate-
riałów (adsorpcja, funkcja magazynowania nośników energii, ogniwa paliwowe, medycyna).
Kluczowym wnioskiem jest stwierdzenie, iż mezoporowate materiały węglowe będą odgry-
wać w najbliższym czasie istotną rolę szczególnie w oczyszczaniu powietrza, wody oraz ga-
zów przemysłowych. W oparciu o przedstawione opracowanie zaproponowano koncepcje
badań laboratoryjnych.

RECEIVING CARBON REPLICESWITH THE USE OF SILICAMATRIX

Carbon replicas are interesting active carbon materials with special sorption properties.
The paper presents an analysis of the latest literature reports on obtaining ordered carbon
materials. The methods of obtaining these sorbents (hard mapping – colloidal mapping, ma-
trix impregnation) with the use of silica structure-forming templates were presented. The
above solutions were compared with the soft mapping method. The research currently con-
ducted in the world is aimed at obtaining replicas characterized by a maximally developed
specific surface, the ability of selective sorption, optimization of mesopore distribution, as
well as the possibility of effective desorption. It is also important to determine the influence
of individual parameters (temperature, duration, type of reagents) on the controlled growth
of micro and mesopores. The obtained sorbents are tested with adsorption methods. The
paper also presents the application areas of the discussed materials (adsorption, energy sto-
rage function, fuel cells, medicine). The key conclusion is that mesoporous carbon materials
will play an important role in the near future, especially in the purification of air, water and
industrial gases. Based on the presented study, the concepts of laboratory tests were propo-
sed.
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA POPIOŁU ZE SPALENIA ROPY NAFTOWEJ

Przemysł energetyczny oraz petrochemiczny opiera się na pozyskiwaniu energii elektrycz-
nej z surowców energetycznych: stałych, gazowych oraz ciekłych. Jednym z nich jest ropa
naftowa. Jest ona ciekłą mieszaniną węglowodorów parafinowych, cyklicznych oraz aroma-
tycznych. W jej skład wchodzą również organiczne związki tlenu, siarki i azotu. Ropę naftową
wykorzystuje się głównie do produkcji benzyny, nafty oraz olejów różnego rodzaju. Podob-
nie jak w przypadku węgla kamiennego i brunatnego podczas spalania ropy naftowej po-
wstają uboczne produkty spalania, jakimi są popioły lotne. Są one zbudowane głównie z faz
krystalicznych tlenków metali: krzemu, glinu, wapnia oraz magnezu. Ze względu na swój bo-
gaty skład chemiczny, popioły lotne stosuje się między innymi do produkcji materiałów kon-
strukcyjnych oraz produkcji cementu. Jedną z możliwości zastosowania popiołów lotnych
jest proces karbonatyzacji mineralnej ditlenku węgla. Dzięki temu skład chemiczny popio-
łów lotnych zmienia swoją budowę co umożliwia ich zastosowanie w przemyśle.

POSSIBLE USE OF ASH FROM BURNING OF CRUDE OIL

The energy and petrochemical industry is based on obtaining electricity from solid, ga-
seous and liquid energy sources. One of them is crude oil. It is a liquid mixture of paraffin,
cyclic and aromatics hydrocarbons. It also contains of organic oxygen, sulphur and nitrogen
compounds. Crude oil is mainly used to produce petrol, paraffin and various types of oils. As
in the case of hard coal and lignite, the burning of crude oil produces by-products of com-
bustion, which are fly ash. They are mainly composed of crystalline phases of metal oxides:
silicon, aluminium, calcium and magnesium. Due to its rich chemical composition, fly ash is
used, among other things, for the production of construction materials and cement produc-
tion. One of the possibilities of using fly ash is the process of mineral carbonation of carbon
dioxide. As a result, the chemical composition of fly ash changes its structure, which enables
its use in industry.
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KONWERSJA UKŁADU SMEKTYT-SUBSTANCJA ORGANICZNAWWĘGIEL
AKTYWNY

W pracy opisano smektyt, na przykładzie powszechnie znanego montmorillonitu zwra-
cając szczególną uwagę na jego budowę, dzięki której możliwe są jego różne rodzaje mo-
dyfikacji. Kolejno przedstawiono podział sorbentów mieszanych przyjmując jako kryterium
klasyfikacji stopień hydrofilowości składników, z których składa się dany sorbent. Szczególnie
skupiono się na sorbentach mieszanych, w których jednym ze składników jest substancja wę-
glowa. W ostatnim rozdziale opisano przebieg eksperymentalny, w którym przeprowadzono
polikondensację fenolu z aldehydem mrówkowym w obecności wody amoniakalnej w ce-
lu otrzymania żywicy fenolowo-formaldehydowej. Kolejno żywicę rozpuszczono w etanolu.
Równocześnie próbkę montmorillonitu nasycono wodą uzyskując znaczny wzrost objętości
próbki w stosunku do próbki suchej. Tak przygotowaną próbkę minerału wysuszono liofi-
lizacyjnie. Następnie próbkę montmorillonitu nasycono etanolowym roztworem żywicy po-
przez mechaniczne zmieszanie, po odparowaniu etanolu nadano jej kształt pastylek i peletek
i całość wygrzewano w suszarce (130-150°C) przez 8-10 godzin. Otrzymany układ mineralno-
organiczny poddano termicznej pirolizie w celu rozkładu i zwęglenia polimeru. Ostatecznie
z takiego układu mineralno-węglowego usunięto część mineralną w roztworze kwasu HF.
Otrzymany materiał węglowy będzie wymagał dalszych badań w celu potwierdzenia jego
właściwości, lamelarnej budowy i szczegółowego wyznaczenia parametrów teksturalnych.
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CONVERSION OF THE SMECTITE-ORGANIC SUBSTANCE SYSTEM INTO
ACTIVATED CARBON

The work describes smectite, on the example of the commonly known montmorillonite,
paying special attention to its structure, thanks to which its various types of modification are
possible. Subsequently, the division of mixed sorbents is presented, assuming the degree of
hydrophilicity of the components that make up the given sorbent as classification criterion.
The focus was especially on mixed sorbents in which one of the components is a carbona-
ceous substance. The last chapter describes the experimental process in which the polycon-
densation of phenol with formaldehyde was carried out in the presence of ammonia water in
order to obtain a phenol-formaldehyde resin. The resin was subsequently dissolved in etha-
nol. At the same time, the montmorillonite sample was saturated with water, resulting in
a significant increase in the volume of the sample in relation to the dry sample. The mineral
sample prepared in this way was freeze-dried. Then the montmorillonite sample was satu-
rated with ethanolic resin solution by mechanical stirring, after ethanol evaporation it was
shaped into pellets and pellets and it was heated in an oven (130-150°C) for 8-10 hours. The
obtained mineral-organic system was subjected to thermal pyrolysis in order to decompose
and carbonize the polymer. Ultimately, the mineral part in the HF acid solution was remo-
ved from such a carbon-mineral system. The obtained carbon material will require further
research to confirm its properties, lamellar structure and detailed determination of textural
parameters.
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ANALIZA SKŁADU EMISJI PARW ZBIORNIKU PALIWA ZWYKORZYSTANIEM
PROGRAMU CHEMCAD

Paliwo wewnątrz zbiornika samochodowego pod wpływem wahania temperatury i ciśnie-
nia powoduje emisje par. Emisja par paliwa zachodzi nie tylko podczas jazdy samochodem,
ale również podczas postoju i tankowania. Ze względu na wiele norm międzynarodowych
oraz europejskich takich jak Euro 5, Euro 6 dotyczących dopuszczalnych emisji spalin jak rów-
nież emisji par paliw zagadnienie to jest interesujące dla przemysłu samochodowego. Celem
pracy była analiza składu pary w zależności od temperatury i ciśnienia w programie Chem-
Cad. Układ opisano modelem Soave-Redlich-Kwong (SRK), który najlepiej przewiduje rów-
nowagę fazową dla układów węglowodorowych. Następnie wykonano obliczenia w różnych
warunkach za pomocą jednostek funkcyjnych mających symulować zbiornik paliwa. Stwier-
dzono znaczne różnice składu fazowego w układzie ciecz-para w zależności od temperatury
i ciśnienia. Przeprowadzone badania mogą być użyteczne w rozwiązaniach, które zapobiega-
ją emisji par ze zbiornika na przykład: adsorbentów, filtrów, pochłaniaczy par oraz produkcji
zbiorników z nowych materiałów.

ANALYSIS OF VAPOUR EMISSION COMPOSITION IN THE FUEL TANK USING
THE CHEMCAD PROGRAM

The fuel inside the car tank emits vapour under the influence of temperature and pressure
variations. The emission of fuel vapours occurs not only while driving the car, but also when
it is parked and refuelled. Due to many international and European standards, such as Euro
5 and Euro 6, which deal with exhaust and fuel vapours emissions, this issue is interesting
for the automobile industry. The aim of the study was to analyze the vapour composition
depending on temperature and pressure in the ChemCad programme. The system was de-
scribed with the Soave-Redlich-Kwong (SRK) model, which best predicts a phase equilibrium
for hydrocarbon systems. Then calculations were made under various conditions with the use
of functional units to simulate the fuel tank. Significant differences were found in the phase
composition of the liquid-steam system depending on temperature and pressure. Further re-
search can be used for solutions that prevent vapour emissions from the tank, for example:
adsorbents, filters, fuel vapor canisters and production of tanks from new materials.
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OPTYMALIZACJA PROCESUWYTWARZANIA BIOBUTANOLU DO
ZASTOSOWAŃ TRANSPORTOWYCH

Projekt Koła Naukowego ChemTech AGH dotyczy optymalizacji procesu otrzymywania
biobutanolu i badania jego właściwości jako biopaliwa do silników spalinowych. Biobutanol
wytwarzany jest przy użyciu wybranych surowców i szczepów bakterii w procesie fermen-
tacji alkoholowej. Biobutanol jest paliwem o charakterze ekologicznym, bo zarówno proces
jego otrzymywania oraz użytkowanie są korzystne dla środowiska. Alkohol jako paliwo ce-
chuje się łatwością transportu oraz przechowywania, ponieważ może być transportowany
w istniejącej sieci rurociągów w porównaniu z pozostałymi alkoholami używanymi jako pa-
liwo. Biobutanol może być stosowany w silnikach użytkowanych z benzyną i nie wymaga
modyfikacji urządzeń i silników. Jego zaletą jako alternatywą również właściwości, które Za-
letą jest również analogowość do benzyny dla silników. Dotyczy to również jego właściwości
energetycznych, podobnych do właściwości benzyny.

OPTIMIZATION OF THE BIOBUTANOL PRODUCTION PROCESS FOR
TRANSPORT APPLICATIONS

The project of the students of the ChemTech AGH research club concerns the optimiza-
tion of the process of obtaining biobutanol and testing its properties as a biofuel for internal
combustion engines. Biobutanol is produced using selected raw materials and bacterial stra-
ins in the process of alcoholic fermentation. Biobutanol is an ecological fuel because both
the production process and its use are beneficial for the environment. Alcohol as a fuel is
easy to transport and store because it can be transported through the existing pipeline ne-
twork compared to other alcohol used as fuel. Biobutanol can be used in engines used with
gasoline and does not require modification of devices and engines. Its advantage as an al-
ternative also properties, which also has the advantage of being analogous to gasoline for
engines. This also applies to its energy properties, similar to those of gasoline.
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DRUGIE ŻYCIE FILTRA – AKCJA SPOŁECZNA

Koło Naukowe ChemTech AGH zrzesza studentów kierunku Technologia chemiczna, głów-
nie z Wydziału Energetyki i Paliw, ale również z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cerami-
ki. Studenci wykazujący się szerokimi zainteresowaniami nie tylko naukowymi, ale również
ochroną środowiska i nowoczesnymi technologiami, postanowili połączyć te wszystkie ob-
szary w jednym grancie konstrukcyjno-badawczym uzupełnionym o elementy akcji społecz-
nościowej i seminariów naukowych (w sumie szeroki interdyscyplinarny zakres merytorycz-
ny i wszystkie kategorie projektu). W prezentacji zaprezentowano przebieg akcji społecznej
przeprowadzonej na Miasteczku Studenckim AGH, mającej na celu zwrócenie uwagi studen-
tów na aspekty wtórnego wtykorzystania zużytych filtrów do oczyszczania wody. Akcja oka-
zała się dużym sukcesem, a wydarzenie przerodziło się w stały element życia studenckiego
w domach studenckich AGH. Projekt realizowany w ramach Grantu Rektora 23/GRANT/2020
realizowanego przez KN ChemTech AGH.

THE SECOND LIFE OF THE FILTER – SOCIAL ACTION

The second life of the filter – social action conducted by the ChemTech AGH student re-
search group brings together students of Chemical Technology, mainly from the Faculty of
Energy and Fuels, but also from the Faculty of Materials Science and Ceramics. Students with
broad interests, not only in science, but also in environmental protection and modern tech-
nologies, decided to combine all these areas in one construction and research grant sup-
plemented with elements of a community campaign and scientific seminars (in total, a wi-
de interdisciplinary substantive scope and all project categories). The presentation presents
the course of a social action carried out at the AGH UST Student Camp, aimed at drawing
students’ attention to the aspects of reusing used filters for water purification. The campa-
ign turned out to be a great success, and the event turned into a permanent element of
student life in AGH student dormitories. Project implemented as part of the Rector’s Grant
23/GRANT/2020 implemented by ChemTech AGH student research group.
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ODZYSK CIEPŁAW SYSTEMACHWENTYLACJI I KLIMATYZACJI

W nowoczesnym budownictwie odzysk ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji jest
niezwykle ważny i ma istotny wpływ na całkowity bilans energetyczny budynku. W przypad-
ku budynków o dobrej izolacyjności termicznej, wyposażonych w systemy wentylacji mecha-
nicznej lub klimatyzacji, dominującymi stratami cieplnymi stają się strumienie ciepła usuwa-
ne z pomieszczeń wraz z powietrzem wywiewanym. Ważną rolę odgrywa tu wykorzystanie
strumienia powietrza usuwanego w celu ogrzewania lub chłodzenia powietrza dostarczane-
go do pomieszczeń. W referacie przedstawiono ideę i teoretyczne podstawy odzysku ciepła,
omówiono metody odzysku ciepła, a także dokonano porównania i wskazano zalety i wady.

HEAT RECOVERY IN VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS

In modern construction, heat recovery in ventilation and air conditioning systems is
extremely important and has a significant impact on the building’s overall energy balan-
ce. For buildings with good thermal insulation, equipped with mechanical ventilation or air-
conditioning systems, the dominant heat losses become the heat streams removed from the
rooms together with the exhaust air. An important role is played here by using the exhaust
air stream to heat or cool the air supplied to the premises. The paper presents the idea and
theoretical basis of heat recovery, discusses the methods of heat recovery, compares and
indicates advantages and disadvantages.
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CZY TOWGÓRACH CZY NADMORZEM – GDZIE FREE-COOLING
ZASTOSOWAĆMOŻESZ?

Free-cooling nazywany jest inaczej metodą swobodnego chłodzenia. Wykorzystuje ona
potencjał zawarty w powietrzu zewnętrznym w momencie, gdy jego temperatura jest niższa,
niż parametry pracy instalacji chłodniczej. Na potencjał jego wykorzystania wpływa tempe-
ratura czynnika zasilającego chłodnice powietrza. Analizując warunki klimatyczne, oceniono
możliwość efektywnego wykorzystania free-coolingu w Polsce. Metoda swobodnego chło-
dzenia, przy założeniu odpowiednich warunków może stać się bardzo opłacalna. Jej skutecz-
ność omówiono na przykładzie wybranego zakładu przemysłowego.

IN THE MOUNTAINS OR BY THE SEA –WHERE CAN YOU USE
FREE-COOLING?

Free-cooling is also known as the free cooling method. It uses the potential contained in
the outside air, when its temperature is lower than the parameters of the cooling system. The
potential of its usage is influenced by the temperature of the cooling medium supplying air
coolers. The possibility of effective use of free-cooling in Poland was assessed by analyzing
the climatic factors. Given the right conditions, the free cooling method can become very
profitable. Its effectiveness is discussed on the example of a selected industrial plant.
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ROZWIĄZANIE TŁUMIENIA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE MODELU STACJI
WENTYLATORÓWGŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA

W sektorze przemysłowym hałas emitowany przez instalacje wentylacyjną stanowi niejed-
nokrotnie problem. W celu redukcji hałasu stosuje metody pasywne lub aktywne. Na przykła-
dzie stanowiska laboratoryjnego stacji wentylatorów głównego przewietrzania, która gene-
rowała duży hałas przedstawiono rozwiązanie jego ograniczenia. Zastosowano metodę pa-
sywną polegającą wykorzystaniu materiałów akustycznych. W przypadku obiektów takich
jak stacja wentylatorów głównego przewietrzania wybrane rozwiązanie powoduje zmianę
charakterystyki stacji. Przeprowadzono pomiary parametrów stacji przed i po wprowadze-
niu zmian.

NOISE REDUCTION SOLUTION ON THE EXAMPLE OF THEMAIN
VENTILATION FAN STATIONMODEL

In industry, the noise emitted by ventilation systems is a repeatedly problem. In order to
reduce noise level, it is common to use passive or active methods. A passive method was
used, consisting in soundproofing the installation from the inside using an acoustically ab-
sorbing material. In the case of facilities such as the main ventilation fan station, the selected
solution changes the station characteristics. The suppression solution is presented on the
example of a laboratory stand of the main ventilation fan station, which generated a lot of
noise. For this purpose, measurements of the station parameters were carried out before and
after the soundproofing.
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MOŻLIWOŚĆWYKORZYSTANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA
ZASILANEJ GAZEM JAKO ALTERNATYWA DOOGRZEWANIA DOMU

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Służą nie tylko do podgrzewania
wody użytkowej, ale również całego domu. Wykorzystując ten sposób wytwarzania ciepła
trzeba pamiętać o konieczności zapewnienia dostępu do zasilania, którym najczęściej jest
prąd elektryczny. Okazuje się, że nie jest to najbardziej ekonomiczne ani wydajne rozwią-
zanie. Dużo lepsze efekty pracy urządzenia można uzyskać wykorzystując gaz ziemny lub
płynny LPG. W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania absorpcyjnej pompy cie-
pła zasilanej gazem jako alternatywa do ogrzewania domu. Silniki gazowe przeznaczone do
pomp ciepła odznaczają się dłuższą żywotnością w stosunku do zasilanych prądem elektrycz-
nym. Najczęściej można spotkać gazowe pompy ciepła w formie powietrze-powietrze lub
powietrze-woda. Absorpcyjny układ chłodniczy pozwala wykorzystać energię zawartą w ni-
skotemperaturowych źródłach ciepła.

POSSIBILITY OF USING GAS-FIRED ABSORPTION HEAT PUMP AS AN
ALTERNATIVE TO HEATING THE HOUSE

Heat pumps are becoming more and more popular. They are used not only to heat utility
water but also the entire home. While using this method to produce the heat, it is important
to ensure the access to power, typically the electricity. However, this solution is neither the
most economical nor the most efficient. Much better results of the device’s operation can be
obtained from natural gas or liquid LPG. The paper presents the possibility of using a gas-fired
absorption heat pump as an alternative to house heating. Gas engines designed for a heat
pump are characterized by a longer service life in comparison to the engines powered by
electricity. Gas heat pumps in the form of air-to-air or air-to-water can be found. Absorption
cooling system allows to use the energy contained in low-temperature heat sources.
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KRIOGENIKA – TECHNIKA NISKICH TEMPERATUR

Dla najlepszego samopoczucia organizm człowieka powinien przebywać w temperatu-
rze zbliżonej do 20°C. Wartość ta zależna jest od naszych osobistych preferencji, ale pomimo
różnic w odczuwaniu przez nas ciepła lub zimna jesteśmy zgodni, że wartość -150°C to zdecy-
dowanie za dużo, a w praktycznym ujęciu – za mało. Poniżej tej umownej wartości technika
chłodnicza i klimatyzacyjna wkracza w swoje własne ekstremum – kriogenikę. W referacie
zostają omówione wybrane zagadnienia z techniki niskich temperatur, takie jak podstawo-
we założenia, aspekty techniczne, zjawiska fizyczne towarzyszące oraz nakłady energetycz-
ne. Dodatkowo zostają przedstawione praktyczne dziedziny wykorzystania techniki niskich
temperatur w przemyśle oraz nauce. Poprzez przegląd współczesnych osiągnięć nauki i tech-
niki, wskazana zostaje rola jaką odgrywają układy chłodnicze o ekstremalnej mocy oraz ich
wkład w nasze codzienne życie, jednocześnie kontrastując to z możliwościami oferowanymi
przez przyszłość w dziedzinach takich jak niskoemisyjny transport, informatyka kwantowa
czy badania cząstek elementarnych. Prezentacja w sposób aktywizujący słuchacza, stara się
przybliżyć najważniejsze aspekty tej dziedziny techniki, jednocześnie prognozując jej poten-
cjalne możliwości w nowoczesnych technologiach.

CRYOGENICS – LOW TEMPERATURE ENGINEERING

For the best well-being human should stay at temperature of 20°C. This value depends
on our personal preferences but despite of the way we feel the warm and the cold we have
to agree that the temperature of -150°C is way too low. Under this value HVAC engineering
enters its own extreme – cryogenics. This presentation talks about selected issues of the ve-
ry low temperatures engineering like: technical aspects, physical phenomena and energy
consumption. What is more, the practical ways of use of the cryogenics in science research
and engineering are being presented. By view on the contemporary achievements of science
and technology the presentation points out the role these extremely powerful refrigeration
systems does and its contribution to our daily life. It contrasts to possibilities offered by futu-
re in areas like low emission transport, quantum computing and molecular researches. The
presentation in activating way shows the major aspects of cryogenics and anticipates its po-
tential possibilities in modern technologies.
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NOWA KONCEPCJA KLIMATYZATORÓW

Montaż klimatyzatora w istniejącym domu lub w mieszkaniu może być problematyczny.
Wymaga rozplanowania umiejscowienia go w odpowiednim miejscu i ingerencji ze strony
monterów. Dodatkowo nie każda spółdzielnia mieszkaniowa wyraża zgodę na montaż kli-
matyzacji w elewacji budynku. W referacie przedstawiono koncepcję klimatyzatora, który nie
wymaga specjalistycznego montażu. W ramach rozważań przedstawione zostały najważniej-
sze cechy proponowanego rozwiązania, takie jak: rozmiar, poziom hałasu i łatwość w mon-
tażu.

A NEW CONCEPT OF AIR CONDITIONERS

Installing an air conditioner in an existing home or apartment can be problematic. It requ-
ires planning its placement in the right place and interference by the installers. Additionally,
not every housing association agrees to install air conditioning in the facade of the building.
The paper presents the concept of an air conditioner that does not require specialized as-
sembly. The considerations include the most important features of the proposed solution,
such as: size, noise level and ease of assembly.
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ANALIZA UKŁADÓWOGRZEWANIA I WENTYLACJI W DOMACH
INTELIGENTNYCH

Dom inteligentny stanowi coraz szerszy obiekt zainteresowania wśród osób, które są na
etapie planowania budowy czy też remontu domu. Chociaż nazwa brzmi bardzo nowo-
cześnie, to kryją się pod nią standardowo wykorzystywane systemy, które stanowią powią-
zaną całość. W szereg stosowanych rozwiązań wchodzą inteligentne systemy ogrzewania
oraz wentylacji, których celem jest optymalizacja parametrów cieplno-wilgotnościowych
w pomieszczeniach. Dodatkowo automatyczne sterowanie pozwala na zmniejszenie kosz-
tów oraz skierowanie się w stronę bardziej ekologicznych rozwiązań. W referacie przedsta-
wiono zagadnienia związane m.in. z funkcjonowaniem, kosztami, zaletami i wadami inteli-
gentnych systemów ogrzewania i wentylacji oraz ich przykłady. Chociaż rozwiązania takie
nie są jeszcze bardzo popularne, to ze względu na dynamiczne zmiany w otaczającym świe-
cie bardzo prawdopodobne jest, że w najbliższej przyszłości większość budynków będzie wy-
korzystywała inteligentne systemy.

ANALYSIS OF HEATING AND VENTILATION SYSTEMS IN SMART HOMES

Smart home is an increasingly popular object of interest among people who are at the
stage of planning building or a house renovation. Although the name sounds very modern,
it is meant by standard systems that are being used as a linked whole. A number of applied
solutions include intelligent heating and ventilation systems, the aim of which is to optimise
thermal and humidity parameters in rooms. Additionally, automatic control allows to redu-
ce costs and move towards more ecological solutions. The paper presents issues related to
the functioning, costs, advantages and disadvantages of intelligent heating and ventilation
systems and their examples. Although such solutions are not very popular yet, due to the
dynamic changes in the surrounding world it is very likely that in the nearest future most
buildings will use intelligent systems.
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KLIMATYZACJA TECHNOLOGICZNAW BRANŻY IT

Tematem referatu są systemy klimatyzacji stosowane w branży IT do technologicznego
chłodzenia pomieszczeń przechowywania oraz przetwarzania danych. Omówiono metody
i znaczenie stosowania klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach przechowywania infra-
struktury teleinformatycznej pod kątem wrażliwości elektroniki na wilgoć oraz temperatu-
rę powietrza. W artykule scharakteryzowano źródła ciepła występujące w Data Center oraz
systemy klimatyzacji w nich stosowane z wyszczególnieniem szaf CRAC. W referacie przed-
stawiono instalacje klimatyzacji z wykorzystaniem systemu Free cooling, który przyczynia się
do znacznej redukcji zużycia energii. Scharakteryzowano również sposoby zabezpieczeń sys-
temów klimatyzacji w przypadku nagłej awarii oraz wyjaśniono pojęcie redundancji w sys-
temie klimatyzacji. Systemy klimatyzacji w branży IT do chłodzenia to układy wyposażone
w zaawansowane systemy sterowania oraz automatyki, służące do ciągłej kontroli pracy oraz
utrzymania zadanych parametrów powietrza.

TECHNOLOGICAL AIR CONDITIONING IN IT INDUSTRY

The subject of the delivered project is the systems of air conditioning in the IT industry.
The main topic is the treatment about substance of applying air conditioning in Data Center.
The next part of the project is making the audience familiar with the requirements of air
parameters which must be provided, talking into consideration the sensitivity of electronics.
Later, heat sources occuring in such places and air condition systems for levelling them will
be presented with the details of CRAC cabinets and using Free cooling system. An important
point of the presentation will be the exposition of the security features of the air conditioning
system in the event of a sudden breakdown and the introduction to the term of redundancy.
Moving to the end of the project, everyone who is interesed will be familiarized with control
and automation systems used in air conditioning systems.
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CERTYFIKACJA BUDYNKÓW LEED

Referat dotyczy jednego z systemów oceny środowiskowej tzw. „zielonych” budynków ist-
niejących lub nowych – systemu LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), któ-
ry dostarcza komfortowe środowisko wewnętrzne, zapewniające dużą efektywność pracy
i dobre samopoczucie użytkowników pomieszczenia. W opracowaniu zostały przedstawio-
ne rodzaje obiektów oraz kryteria poddawane ocenie w budynkach tj. wykorzystanie energii
i ochrona atmosfery, zrównoważona lokalizacja inwestycji, wykorzystanie materiałów i za-
sobów oraz jakość środowiska wewnętrznego. W referacie szczególną uwagę zwrócono na
właściwą ilość powietrza wentylacyjnego oraz kontrolę poziomu CO2 i innych szkodliwych
substancji w powietrzu, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki zgodne ze zdrowiem pu-
blicznym i wytycznymi branżowymi w czasie pandemii.

LEED CERTIFICATION BUILDING SYSTEM

Paper concerns one of the environmental assessment systems, recognized green buil-
dings certification system of existing or new – the LEED system (The Leadership in Energy &
Environmental Design), which provides a comfortable internal environment, ensuring high
work efficiency and well-being of the room users. The study presents the types of facilities
and the requirements to be assessed in buildings, i.e. energy use and atmosphere protec-
tion, sustainable investment location, use of materials and resources, and the quality of the
internal environment. In the paper, particular attention was paid to the right amount of ven-
tilation air and the control of the level of CO2 and other harmful substances in the air, using
the best practices consistent with public health and industry guidelines during a pandemic.
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STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIAMINIATUROWEGO SILNIKA
TURBOODRZUTOWEGO GTM140

W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost popularności małych obiektów latających,
do napędu których, stosuje się miniaturowe silniki turboodrzutowe. Znaczący postęp w tech-
nologii pozwolił na zmniejszenie wymiarów tych silników. Miniaturowe silniki turboodrzu-
towe są również dobrymi obiektami do prowadzenia badań laboratoryjnych nad tego ty-
pu silnikami. W referacie omówiony zostanie obiekt badań – miniaturowy silnik turboodrzu-
towy GTM140. Kolejno przedstawiony zostanie projekt kompletnego stanowiska laborato-
ryjnego z wyszczególnioną aparaturą pomiarową umożliwiającą badanie parametrów pracy
silnika tj.: a) Temperaturę i ciśnienie w dwóch punktach pomiarowych tj; za dyfuzorem sprę-
żarki oraz przed wieńcem dyszowym turbiny; b) Strumień masy przepływającego powietrza
przez układ silnika; Przeprowadzone badania pozwoliły na sporządzenie wykresów pomia-
rowych, obliczenie parametrów charakteryzujących pracę silnika oraz wykreślenie charakte-
rystyk prędkościowych silnika. Na zakończenie omówione zostaną kolejne etapy.

LABORATORY STATION FOR TESTINGMINI TURBOJET ENGINE GTM140

In recent years, there has been a large increase in the popularity of small flying objects,
which are powered by miniature turbojet engines. Significant advances in technology have
allowed the dimensions of these engines to be reduced. Miniature turbojet engines are al-
so good objects for laboratory research on these types of engines. During the presentation,
the research object will be discussed – the miniature GTM140 turbojet engine. Subsequently,
a project of a complete laboratory stand will be presented with the specified measuring ap-
paratus enabling the examination of engine operating parameters, i.e. : a) Temperature and
pressure at two measuring points, i.e. after the compressor diffuser and in front of the turbine
nozzle ring; b) Air mass flow through the engine system; The conducted tests allowed for the
preparation of measurement charts, calculation of the parameters characterizing the engine
operation and the drawing of the engine speed characteristics. Finally, the next stages of the
project will be discussed.
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CYFROWE PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZUW REALIZACJI ZADAŃ
POJAZDÓW PODWODNYCH

Systemy wizyjne robotów podwodnych należą do ich najważniejszych modułów. W zdal-
nie sterowanych pojazdach podwodnych (ROV) wykorzystuje się je do wspomagania i au-
tomatyzacji pracy operatora. W użyciu są różne algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazu
do rozwiązywania zadań rozpoznawania i śledzenia obiektów oraz analizy i cech geometrycz-
nych. Konstrukcja ROV przygotowana przez AGH Marines na zawody MATE ROV Competition
2021 jest w stanie samodzielnie przeanalizować strukturę koralowca i wyznaczyć historyczne
zmiany w jego strukturze oraz śledzić wyznaczoną trasę jednocześnie mapując znajdujące się
po drodze obiekty. Nadchodzącym projektem jest w pełni autonomiczny robot podwodny,
który wystartuje w międzynarodowym konkursie RoboSub w Kalifornii. Jego system wizyj-
ny będzie musiał samodzielnie rozpoznać obiekty znajdujące się w otoczeniu, aby wyzna-
czyć trasę, omijać przeszkody i rozwiązywać zadania manipulacyjne. W tym celu zastosowa-
ne będą Konwolucyjne Sieci Neuronowe. Systemy Głębokiego Nauczania są obecnie jednym
z najbardziej efektywnych rozwiązań, używanymi między innymi w autonomicznych samo-
chodach i medycynie. Aby osiągnąć najlepsze wyniki wykorzystany będzie algorytm gene-
tycznego generowania struktur neuronowych. Sieci Konwolucyjne wymagają również dużej
ilości etykietowanych obrazów do nauczania. Ponieważ środowisko podwodne jest trudno
dostępne, baza danych treningowych zostanie wygenerowana za pomocą wirtualnego śro-
dowiska 3D.
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DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF
THE TASKS OF UNDERWATER VEHICLES

Vision systems for underwater robots are among their most important modules. In remo-
tely operated underwater vehicles (ROVs), they are used to support and automate the ope-
rator’s work. Various digital image processing algorithms are in use for solving the tasks of
object recognition and tracking, as well as geometric analysis and features.The ROV structu-
re prepared by AGH Marines for the MATE ROV Competition 2021 is able to independently
analyze the structure of the coral and determine historical changes in its structure and follow
the designated route while mapping objects along the way. The upcoming project is a fully
autonomous underwater robot that will compete in the international RoboSub competition
in California. Its vision system will have to independently recognize objects in the environ-
ment in order to determine the route, avoid obstacles and solve manipulation tasks. For this
purpose, the Convolutional Neural Networks will be used. Deep Learning Systems are cur-
rently one of the most effective methods, used in autonomous cars and medicine, among
others. To achieve the best results, an algorithm of genetic generation of neural structures
will be used. Convolutional networks also require a large amount of labeled images to be
taught. As the underwater environment is difficult to access, the training database will be
generated using a virtual 3D environment.

Opiekun naukowy:
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ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH NARZĘDZI INŻYNIERSKICH DO
REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH POJAZDU HYDRIVE 1 NA

PRZYKŁADZIE KÓŁ JEZDNYCH

Minimalizacja masy, zużycia materiałów, optymalizacja wytrzymałości oraz zapewnienie
złożonych funkcjonalności projektowanych obecnie form inżynierskich jest jednym z głów-
nych kierunków rozwoju współczesnych nauk inżynieryjnych. Szeroka gama nowoczesnych
instrumentów inżynierskich wykorzystywana jest w ramach prowadzenia prac rozwojowych
wokół prototypowego pojazdu wodorowego HYDRIVE 1. W pracy zaprezentowano wyniki re-
alizacji projektu kół jezdnych do prototypowego pojazdu charakteryzującego się ultraniskim
zapotrzebowaniem na moc napędową. Konstrukcja powstała z wykorzystaniem iteracyjnych
metod obliczeniowych w środowisku Matlab, mechanizmów optymalizacji geometrii za po-
mocą narzędzi do modelowania generatywnego. Opracowana geometria została poddana
analizę wytrzymałościowej przy użyciu metody elementów skończonych. W pracy przedsta-
wiono wyniki analiz oraz wskazano na istotne aspekty konstrukcji złożonych geometrii o spe-
cjalnych wymaganiach eksploatacyjnych

APPLICATION OFMODERN ENGINEERING TOOLS FOR THE DEVELOPMENT
WORKS OF HYDRIVE 1 VEHICLE ON THE EXAMPLE OF THE ROADWHEELS

Minimizing weight and material consumption, optimizing strength and providing com-
plex functionalities of currently designed engineering forms is one of the main directions of
development of engineering nowadays. A wide range of advanced engineering tools is used
in the development work around the prototype HYDRIVE 1 hydrogen vehicle. A wide ran-
ge of advanced engineering tools is used in the development work around the prototype
HYDRIVE 1 hydrogen vehicle. The paper presents the results of the realisation of the project
of road wheels for a prototype vehicle characterised by an ultra-low requirement for driving
power. The structure was designed using, among other things, iterative calculation methods
and geometry optimisation mechanisms using generative modelling tools. The developed
geometry was analysed for strength using the finite element method. The work contains the
results of the analyses and indicates important aspects of construction of complex geome-
tries with special operational requirements.

Opiekun naukowy:

dr inż. Wojciech Horak

Sekcja VIII – Inżynieria Mechaniczna 80



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Krzysztof NOWIŃSKI
Michał KRYSKA
Marcin CHRUŚCIŃSKI
Koło Naukowe AGHMedical Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej

MECHANIKA I UKŁAD STEROWANIA BIONICZNEJ PROTEZY DŁONI
W RAMACH KONKURSU “GRANT REKTORA 2020”

Celem referatu jest przedstawienie wyników pracy koła naukowego nad projektem pro-
tezy bionicznej, dotyczącej mechaniki i sterowania. Opracowanie układu sterowania, mają-
cego za zadanie wykorzystać funkcję siły przetworzoną na sygnał PWM do sterowania ser-
womechanizmem. Zaprojektowanie i wydrukowanie modelu chwytaka, który zademonstru-
je sterowanie sygnałem EMG bezpośrednio przez serwomechanizm. Przy realizacji projektu
wykorzystano oprogramowanie Matlab do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń. Do za-
projektowania i symulacji mechanizmu posłużono się programem SAM 7.0. Ostateczny mo-
del prototypu przeznaczonego do wydruku wykonano w Fusion360. Układ kontrolny oparty
jest o platformę RPi 4B 2GB oraz serwomechanizm PowerHD HD-1250MG. Kod sterowania
wykonany jest w języku Python. Rozwinięcie modelu prostego chwytaka do modelu dłoni
z indywidualnie sterowanymi palcami. Wykonanie układu sterowania ze sprzężeniem zwrot-
nym Sygnałem zwrotnym jest rezystancja rezystora FSR, określająca dotknięcie chwytanego
przedmiotu. Słowa kluczowe: druk 3D, kinematyka manipulatora, zamknięty układ sterowa-
nia, serwomechanizm.

MECHANICS AND CONTROL SYSTEMOF A BIONIC HAND PROSTHESIS AS
PART OF THE COMPETITION “GRANT REKTORA 2020”

The objective of the lecture is to present results of work of the science club concerning the
project of bionic prosthesis, precisely in mechanics and control. Development of a control
system employed in our project, using a force function converted to PWM signal to control
the servomechanism. Designing and printing a model of a gripper which will demonstrate
EMG signal control through the servomechanism. In realisation of the project we used Matlab
software to pursue necessary calculations. Design and simulate mechanism was conducted
in SAM 7.0 and prototype model to print created in Fusion360. Control system is based on
RPi 4B 2GB and servomechanism on PowerHD HD-1250MG. The program code is written in
Python. Developing actual gripper to artificial hand model with a separate mechanism for all
fingers. Implementation control system with feedback, generated from FSR resistor, which
will notify the system when the gripper touches it.

Opiekun naukowy:
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ZASTOSOWANIE SFERYCZNEGO RÓWNOLEGŁEGOMANIPULATORA ZE
WSPÓŁOSIOWYMNAPĘDEM JAKO STÓŁ ROBOCZY DRUKARKI 3D FDMDO

WYTWARZANIA NIEPLANARNYCH STRUKTUR DRUKOWANYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w ramach prezentowanej pracy, została opra-
cowana koncepcja zastosowania sferycznego, równoległego manipulatora ze współosio-
wym napędem jako stół roboczy drukarki 3D FDM. W pierwszej kolejności dokonano prze-
glądu literatury związanej z technologią druku 3D FDM. Opisano proces tworzenia niepla-
narnych struktur drukowanych oraz omówiono dostępne na rynku rozwiązania pokrewne
umożliwiające ten rodzaj druku 3D. Następnie przedstawiono odpowiednią koncepcję ukła-
du mechanicznego drukarki 3D oraz przedstawiono założenia prototypu, kierując się wybo-
rem konstrukcji manipulatora. Ponadto autor zajął się analizą geometrii mechanizmu. Zapro-
ponowano konstrukcję mechanizmu równoległego manipulatora sferycznego z napędem
współosiowym, uzupełnioną o modele 3D poszczególnych części wykonane w programie
Fusion 360. Następnie pokrótce przedstawiono analizy numeryczne, które są potrzebne do
sprawdzenia poprawności projektu mechanicznego. Autor opisuje również dobór kompo-
nentów elektronicznych i elektrycznych oraz konstrukcję układu elektronicznego. Analizo-
wana jest również kwestia oprogramowania urządzenia i generowania odpowiednich ście-
żek potrzebnych do sterowania mechanizmem w sposób automatyczny. Na koniec przedsta-
wiono prototyp, stanowisko testowe, wykonane testy i wyniki weryfikacji eksperymentalnej
oraz plany dalszego rozwoju projektu.
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APPLICATION OF SPHERICAL PARALLEL MANIPULATORWITH A COAXIAL
DRIVE AS A PRINT BED FOR FDM 3D PRINTERS TO BUILD NON-PLANAR

STRUCTURES

To meet the market demands regarding the components manufactured using 3D printing
technology, the concept of a spherical parallel manipulator with a coaxial drive, considered
as a positioning table of a FDM printer, is presented in the presented work. In particular, the
following content is addressed in the paper. First, a literature review related to the FDM 3D
printing technology is conducted. The process of creating non-planar printed structures is
described and a discussion on the related solutions available on the market enabling this
type of 3D printing is included. Next, the relevant concept of the 3D printer’s mechanical
system is presented and the prototype assumptions are introduced refereeing to the choice
regarding manipulator structure. Moreover, the authors address the analysis of mechanism
geometry. Adequately, the mechanical design of a parallel spherical manipulator with a co-
axial drive is proposed, complemented with explanation of 3D models of individual parts of
the mechanism made in the Fusion 360 program. Next, the numerical analyzes, which are ne-
eded to check the correctness of the mechanical design, are briefly reported. The authors also
describe the selection of electronic and electrical components and as well as design of the
electronic system. The issue of device software and generation of appropriate paths needed
to control the mechanism in an automatic manner is analyzed as well. Finally, the prototype,
test stand, performed tests and the results of experimental verification are presented as well
as the plans for future development of the project.

Opiekun naukowy:
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POTENCJAŁ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO
W BUDOWIE BAZY KSIĘŻYCOWEJ

Tematyka referatu dotyczy wybranych problemów zagospodarowania Księżyca. Wśród
wielu aspektów, które muszą zostać przeanalizowane przed podjęciem decyzji o budowie
bazy na Księżycu wyłania się problem budowy tamtejszych obiektów. Z racji dużych kosztów
transportu budulca z naszej planety musi zostać opracowana technologia stawiania budyn-
ków z materiałów obecnych na Księżycu. Początkowym etapem niniejszej analizy jest prze-
studiowanie własności mechanicznych regolitu księżycowego pod kątem użycia go w budo-
wie obiektów z wykorzystaniem technologii wytwarzania przyrostowego. Wyjątkowo niska
grawitacja na Księżycu sprawia, że przed podjęciem jakichkolwiek poczynań należy zasta-
nowić się jak bardzo wpłynie to na wykorzystanie stosowanych na Ziemi urządzeń urabiają-
cych, transportujących i przeróbczych. Konieczne jest przeanalizowanie możliwości adapta-
cji ziemskich technologii, a także rozważenie tego czy urządzenia technologiczne i drukarki
3D na podobieństwo tych dostępnych na Ziemi znajdą zastosowanie w warunkach księżyco-
wych. W referacie zostaną przedstawione również podstawowe cechy obiektów powstałych
na Księżycu, które muszą być odporne na promieniowanie, uderzenia mikrometeoroidów,
a także mało wrażliwe na wahania temperatury.

POTENTIAL OF ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR
BUILDING THE LUNAR BASE

The subject matter of the paper concerns selected problems of the exploitation of the Mo-
on. Among many aspects that must be analysed before a decision is made to build a base on
the Moon, there is the problem of constructing the buildings there. Due to the high cost of
transporting the material from our planet, the technology of constructing buildings from ma-
terials present on the Moon must be developed. The initial stage of this analysis is to study
the mechanical properties of lunar regolith in terms of its use in the construction of facili-
ties using additive manufacturing technology. Exceptionally low gravity on the Moon makes
it necessary to think about how much it will affect the use of the Earth’s mining, transpor-
ting and processing equipment. It is necessary to analyse the possibilities of adapting Earth’s
technologies, and also to consider whether technological devices and 3D printers similar to
those available on Earth will be used in lunar conditions. The paper will also present the basic
features of objects created on the Moon, which must be resistant to the radiation, impact of
micrometeoroids and also resistant to temperature fluctuations.

Opiekun naukowy:
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ANALIZA FALKOWAWDIAGNOSTYCE LIN KOMPAKTOWANYCH
ZWYKORZYSTANIEMMAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU

Celem referatu jest przedstawienie możliwości wspomagania procesu decyzyjnego w dia-
gnostyce magnetycznej lin stalowych przy użyciu metody magnetycznej pamięci metalu
MPM. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z oceną stanu technicznego stalowych
lin kompaktowanych. Opisano możliwości oraz podstawowe zagadnienia i narzędzia zwią-
zane z analizą falkową w diagnostyce lin. Omówiony został również magnetometr LCS050G
wykorzystywany do badań.

APPLICATION OFWAVELET TRANSFORM IN DIAGNOSIS OF COMPACTED
STEEL ROPES USINGMETALMAGNETIC MEMORY

The aim of the presentation is to present the possibilities of supporting the decision-
making process in the magnetic diagnosis of steel compacted ropes using the method of
metal magnetic memory. Basic issues related to the assessment of the technical condition of
compact steel ropes are discussed. The possibilities, basic issues and tools related to wave-
let analysis in rope diagnostics are described. The LCS050G magnetometer used for research
was also discussed.

Opiekunowie naukowi:
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TECHNOLOGIA SZTYWNYCH ŁAŃCUCHÓW ŚCISKANO ROZCIĄGANYCH
WNAPĘDACH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

W artykule omówiona została koncepcja wykorzystania łańcuchów ściskano-rozciąganych
RTC w urządzeniach transportu pionowego. Na przykładzie opracowanego modelu zapre-
zentowana została konstrukcja oraz zasada działania tego rozwiązania. Zaprezentowano cie-
kawe aplikacje łańcuchów RTC w urządzeniach dźwigowych, technice scenicznej i wojsko-
wej. Przedstawiono koncepcję napędu urządzenia dźwigowego przeznaczonego do trans-
portu samochodów z wykorzystaniem technologii sztywnych łańcuchów RCT. Omówiono
również korzyści wynikające z wykorzystania kolumn łańcuchowych w urządzeniach podno-
szących.

TECHNOLOGY OF OF THE COMPRESSION – STRAIN RIGID CHAINS USED IN
LIFTING DEVICES DRIVES

The article tackles the concept use of the compression – strain rigid chains technology
in vertical transport devices. The design and principle of operation of the RCT solution was
presented on the example of developed model. The autor showed interesting applications of
the RCT chains in lifting devices, stage and military technology and introduced the concept
drive of cargo lift designed for transporting cars using the RCT technology. The benefits of
using chain columns in lifting devices were also discussed.

Opiekun naukowy:
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UKŁAD ŚLEDZENIA PROMIENI SŁONECZNYCH – PROJEKT I BUDOWA
FIZYCZNEGO PROTOTYPU

Celem projektu jest zbudowanie urządzenia podążającego za ruchem słońca. Dzięki te-
mu promienie słoneczne będą zawsze padać na panel solarny pod kątem zbliżonym do 90°.
Niweluje to spadek mocy, a co za tym idzie, maksymalizuje wydajność panelu słonecznego.
Założenia projektowe uwzględniają wykonanie jak największej części konstrukcji z elemen-
tów powstałych w technologii druku 3D. Układ oczywiście przewiduje zamontowanie na nim
panelu słonecznego oraz jest przystosowany do dalszej rozbudowy, np. samowystarczalność
prądowa dzięki energii słonecznej zgromadzonej w akumulatorach.

SUNLIGHT TRACKING DEVICE – DESIGN AND CONSTRUCTION OF
A PHYSICAL PROTOTYPE

Purpose of the project is to build a device that follows the movement of the sun. It causes
that the sunlight will always fall on the solar panel at an angle close to 90°. This eliminates the
power drop, and maximizes the efficiency of the solar panel. The design assumptions inclu-
de as much as possible construction elements created in 3D printing technology. Of course,
device provides installation of a solar panel on it and the system is adapted for further expan-
sion, for example electricity self-sufficiency thanks to solar energy stored in the batteries.

Opiekun naukowy:
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A.I. REJSER – AUTONOMICZNY DRON

Celem projektu “A.I. Rejser” jest stworzenie całkowicie autonomicznego drona opierające-
go swoje pozycjonowanie głównie na obrazie z kamery. Dron będzie mógł swobodnie poru-
szać się zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku sterowania
w oparciu o graficzną analizę otoczenia nie trzeba rozstawiać drogich radio-nadajników nie-
zbędnych przy dotychczasowej metodzie pozycjonowania robotów w pomieszczeniach za-
mkniętych. Pozwala to zatem na badanie wcześniej niezbadanych pomieszczeń i środowisk.
Ogromne hale magazynowe, ciasne tunele techniczne, środowiska jaskiń staną się możliwe
do szybkiej penetracji i precyzyjnego mapowania. Jednym z wielu celów komercyjnych tego
projektu jest wykorzystanie do transportu przesyłek w trudnych dla drona warunkach nawi-
gacyjnych bez konieczności ingerencji człowieka. Sprawdzanie stanu magazynowego, oraz
logistyka obiektu wymaga obecnie dozoru i obsługi przez pracowników. Automatyzacja te-
go zadania z wykorzystaniem robotów sterowanych przez A.I. Pozwoli na szybką adaptację
do otoczenia, oraz wykonania tego zadania szybciej i bezbłędnie.

A.I. RACER – AUTONOMOUS DRONE

The aim of the project” A.I. Rejser ”is to create a completely autonomous drone basing its
positioning mainly on the image from the camera. The drone will be able to move freely both
outdoors and indoors. In the case of control based on graphical analysis of the environment,
there is no need to set up expensive radio transmitters necessary for the current method of
positioning robots in closed rooms. It therefore allows for the study of previously unexplored
rooms and environments. Huge storage halls, tight technical tunnels, cave environments will
become possible for quick penetration and precise mapping. One of the many commercial
goals of this project is to use for the transport of shipments in difficult navigation conditions
for the drone without the need for human intervention. Checking the inventory and logistics
of the facility currently requires supervision and service by employees. Automation of this
task using robots controlled by A.I. It will allow you to quickly adapt to the environment and
perform this task faster and without errors.

Opiekun naukowy:
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PROJEKT PIĘCIOOSIOWEJ, GÓRNOWRZECIONOWEJ, FREZARKI
NUMERYCZNEJ

W referacie przedstawiony jest projekt pięcioosiowej, górnowrzecionowej, frezarki nume-
rycznej. Jest on realizowany przez członków KN NewTECH w ramach grantu rektora. Elemen-
tem projektu jest budowa serwonapędów, składających się z silników krokowych, zaprojek-
towanych przez nas enkoderów, oraz mikrokontrolera z zaimplementowanym układem re-
gulacji. Pozwola to na uzyskanie zamkniętej pętli sterowania, przez co znacząco wzrasta do-
kładność i prędkość obróbki. Obudowy enkoderów wykonane są w technologii druku 3D,
polegającej na utwardzaniu materiału za pomocą światła emitowanego przez diody UV. Wy-
brano konstrukcję z ruchomym stołem oraz uchylnym wrzecionem. Jest to opcja optymalna
ze względu na niezawodność oraz stosunkowo niski koszt, przy zachowaniu dużego pola ro-
boczego. Obsługa maszyny odbywa się za pomocą dotykowego ekranu oraz klawiatury nu-
merycznej. Jako chłodzenie obrabianego przedmiotu oraz narzędzia wykorzystana została
technologia mgły olejowej. Taka frezarka pozwola na szybkie, precyzyjne oraz wysoce po-
wtarzalne wytwarzanie kształtów o bardzo dużym stopniu skomplikowania.

THE DESIGN OF A FIVE-AXIS, TOP-SPINDLE, NUMERICAL MILLING
MACHINE

Paper presents the design of a five-axis, top-spindle, numerical milling machine. It is im-
plemented by members of KN NewTECH as part of the Rector’s grant. The element of the
project is the construction of servo drives, consisting of stepper motors, encoders designed
by us, and a microcontroller with an implemented regulation system. This allows for a closed
loop control, which significantly increases the accuracy and speed of machining. Encoder ho-
usings are made in 3D printing technology, which consists of curing the material with light
emitted by UV diodes. The design with rotatory table and tilting spindle was chosen. It is an
optimal option due to its reliability and relatively low cost, while maintaining a large working
area. The machine is operated by means of a touch screen and numerical keyboard. Oil mist
technology is used to cool the workpiece and tools. Such a milling machine allows for quick,
precise and highly repeatable production of shapes with a very high degree of complexity.

Opiekun naukowy:
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T.S.O. – ZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY

W referacie przedstawieniowy jest innowacyjny, załogowy statek powietrzny The Smaller
One, zbudowany w oparciu o konstrukcję drona typu X. Octocopter wyposażony jest w czte-
ry pary napędów, gdzie silniki odwrócone są do siebie korpusami zamontowanymi w sposób
współosiowy. Podczas lotu jeden z silników pary obraca się w przeciwnym kierunku w stosun-
ku do drugiego silnika. Rozwiązanie to pozwali TSO osiągać prędkość rzędu 80 km/h podczas
lotu wzdłużnego przy stabilnym locie. Rama statku bazuje na włóknie węglowym, przez co
masa własna jest na tyle mała, że statek uniesie ze sobą nieosiągalny dotąd maksymalny za-
ładunek wynoszący 100 kg. Pozycja pilota statku jest bardzo zbliżona do pozycji kierowcy
motocykla sportowego. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo osoby pilotującej statek
oraz możliwość wykonywania akrobacji powietrznych, zachowując wygodę sterowania. TSO
można również kontrolować radiowo, co pozwala przenosić większy ciężar w trudno dostęp-
ne miejsca. Planowane jest wykorzystanie statku w dziedzinach takich jak: transport medycz-
ny, ratownictwo górskie, transport przemysłowy, transport publiczny.

T.S.O. – MANNED AIRCRAFT

Paper introduces the topic of the innovative, manned aircraft The Smaller One, built on the
basis of the construction of the X-type drone. The Octocopter is equipped with four pairs of
drives, with the motors facing each other with bodies mounted in a coaxial manner. In flight,
one of the steam engines rotates in the opposite direction to the other engine. This solution
allows the T.S.O. to reach speeds of 80 km / h during longitudinal and stable flight. The frame
of the ship is based on carbon fiber, thanks to which its own weight is so small that the ship
can carry a previously unattainable maximum load of 100 kg. The position of the ship’s pilot
is very similar to position of a sports motorcycle driver. This solution ensures the safety of the
person piloting the ship and the ability to perform aerial acrobatics, while maintaining the
comfort of control. T.S.O. can also be controlled by radio controll, which allows you to move
more weight to hard-to-reach places. It is planned to use the ship in areas such as: medical
transport, mountain rescue, industrial transport, public transport.
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PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMUWBUDOWANEGO NA ZDALNIE
STEROWANYM ROBOCIE PODWODNYM

Jednym z kluczowych komponentów zdalnie sterowanego robota podwodnego jest mi-
krokontroler. Odpowiada on za obsługę czujników położenia robota w przestrzeni, sterowni-
ków silników, systemów zabezpieczających oraz pozostałych niezbędnych do jego popraw-
nej pracy peryferii. System zaimplementowany na nim odpowiada za wykonywanie tych za-
dań i składa się z wielu niezależnie działających modułów, komunikujących się między sobą
oraz obsługujących asynchroniczne zdarzenia wywoływane przez czynniki zewnętrzne. Kwe-
stie te powodują, że tradycyjne podejście programistyczne oparte o paradygmat sekwen-
cyjny lub tradycyjny system czasu rzeczywistego stają się niewystarczające, więc zdecydo-
wano się na próbę znalezienia bardziej odpowiedniego podejścia. Niniejsza praca skupia
się na przedstawieniu analizy sposobu projektowania i implementacji systemu wbudowa-
nego dla robota podwodnego, który został stworzony na dwurdzeniowym mikrokontrole-
rze STM32H7, z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii Event Driven Development (EDD)
i systemu czasu rzeczywistego Free Real Time Operating System (FRTOS).

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EMBEDDED SYSTEMON
A REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE

One of the key components of a remotely controlled underwater robot is the microcon-
troller. It is responsible for handling sensors of the robot’s position in space, motor controllers,
security systems and other peripherals necessary for its correct operation. The system imple-
mented on it is responsible for performing these tasks and consists of many independently
operating modules communicating with each other and handling asynchronous events cau-
sed by external factors. Due to these considerations, the traditional programming approach
based on the sequential paradigm or traditional real-time system becomes insufficient, so it
was decided to try to find a more appropriate approach. This paper focuses on the analysis
of the design and implementation of an embedded system for an underwater robot, which
was created on a dual-core STM32H7 microcontroller, using the modern Event Driven Deve-
lopment (EDD) methodology and the Free Real Time Operating System (FRTOS).
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MODELOWANIE TERMODYNAMICZNE PRACY OTWARTEGO UKŁADU
TURBINY GAZOWEJ ZASILANEJ MIESZANINĄWODORU I METANU

Rosnące potrzeby energetyczne, wyczerpywanie zasobów paliw organicznych oraz przede
wszystkim kwestie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, są głównymi impulsami napę-
dzającymi światowy przemysł energetyczny do ciągłego rozwoju. Poszukiwanie nowych roz-
wiązań skłania do analizowania i oceny wykorzystania nowych mieszanin paliw jakim może
być mieszanina wodoru i gazu ziemnego oraz możliwość zastosowania jej jako paliwo w tur-
binach i silnikach gazowych. Wiąże się to z ich specyfiką – wysoką wartością opałową oraz ob-
niżoną emisyjnością gazów cieplarnianych. W pracy zostanie przeprowadzona ocena wpły-
wu współspalania wodoru na parametry termodynamiczne i emisyjne w turbinach dużej mo-
cy. Paliwo wprowadzone do turbiny jest mieszaniną gazu ziemnego i wodoru w odpowienio
zmieniających się proporcjach. Układ turbiny gazowej z silnikiem gazowym LM6000PF zo-
stał zaprojektowany w programie Ebsilon Professional. Zasada działania opiera się na obiegu
Joule’a-Braytona i jest następująca: do komory spalania dostarczane jest sprężone powietrze
i oraz paliwo gazowe o odpowiednich parametrach. W wyniku procesu spalania dochodzi do
wytworzenia energii kinetycznej czynnika roboczego kosztem energii chemicznej zawartej
w paliwie. Następnie produkty spalania o odpowiedniej prędkości kierowane są przewoda-
mi do turbiny gazowej. Czynnik napiera na łopatki turbiny i generuje siłę, która prowadzi do
powstania momentu obrotowego na wale (energia kinetyczna zamienia się na energię me-
chaniczną). W wyniku zachodzącego procesu praca zestawu (nadmiar energii) jest oddawana
do generatora (energia mechaniczna � energia elektryczna). Duża część wytworzonej energii
mechanicznej w procesie jest przekazywana do sprężarki w celu wykonania pracy niezbęd-
nej do sprężania powietrza. Celem pracy jest wyznaczenie zmian parametrów pracy turbiny,
takich jak skład i temperatura spalin, ilość powietrza i paliwa, moc elektryczna na zaciskach
generatora oraz moc mechaniczna potrzebna do napędu sprężarki, w zależności od udziału
wodoru i gazu ziemnego w mieszaninie. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolą wskazać
najbardziej zadowalające parametry pracy turbiny gazowej przy jak najmniejszym negatyw-
nym wpływie na środowisko naturalne.

THERMODYNAMIC MODELING OF OPEN CYCLE GAS TURBINE SYSTEM
SUPPLIEDWITH FUEL MIXTURE OF HYDROGEN ANDMETHANE

Growing energy needs, the depletion of organic fuel resources and, above all, environ-
mental pollution issues, are the main impulses driving the global energy industry to conti-
nuous development. The search for new solutions leads to the analysis and evaluation of the
use of new fuel mixtures, such as a mixture of hydrogen and natural gas, and the possibility
of using it as a fuel in turbines and gas engines. This is due to their specificity – high calorific
value and reduced greenhouse gas emissions.
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The study will assess the impact of hydrogen co-firing on thermodynamic and emission
parameters in high power turbines. The fuel introduced into the turbine is a mixture of natu-
ral gas and hydrogen in varying proportions. The LM6000PF gas turbine system was designed
in Ebsilon Professional (Fig. 1). The principle of operation is based on the Joule-Brayton cir-
cuit and is as follows: compressed air and gaseous fuel with the appropriate parameters are
supplied to the combustion chamber. As a result of the combustion process, kinetic energy
of the working medium is generated at the expense of chemical energy contained in the fuel.
Then the products of combustion at the appropriate speed are routed through the pipes to
the gas turbine. The factor presses against the turbine blades and generates a force that le-
ads to a torque on the shaft (kinetic energy is converted into mechanical energy). As a result
of the process, the set’s operation (excess energy) is returned to the generator (mechanical
energy � electrical energy). A large part of the mechanical energy generated in the process
is transferred to the compressor to perform the work required to compress the air.

The aim of the work is to determine changes in turbine operating parameters, such as
composition and temperature of exhaust gases, amount of air and fuel, electric power at ge-
nerator terminals and mechanical power needed to drive the compressor, depending on the
share of hydrogen and natural gas in the mixture. The results of the analysis will allow to
indicate the most satisfactory parameters of gas turbine operation with the least negative
impact on the environment.
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ANALIZAMOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Niniejsza praca dotyczy zagadnienia efektywności energetycznej w budynkach jednoro-
dzinnych. Wstępem do analizy tematu jest ukazanie kontekstu sytuacji związanej z energią –
jej źródłami, zużyciem i jego konsekwencjami – na świecie. Poruszono temat wyczerpywania
się zasobów paliw kopalnych oraz postępującego efektu cieplarnianego i zanieczyszczeń śro-
dowiska wywołanych przez energetykę w różnych skalach – w skali energetyki zawodowej
oraz w skali energetyki budynków jednorodzinnych. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo
energetyczne w skali lokalnej, na które wpływa efektywność energetyczna. W celu określenia
elementów dających możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynku jednoro-
dzinnego w pracy dokonano analizy strat energii występujących w budynkach, a następnie
przeglądu rozwiązań zapewniających efektywniejsze wykorzystanie energii, takich jak do-
cieplenia ścian, uszczelnienie stolarki okiennej, wymiana źródła ciepła, itd. W pracy zawar-
to analizę energetyczną konkretnego, istniejącego budynku jednorodzinnego oraz analizę
możliwości zwiększenia jego efektywności energetycznej poprzez podjęcie różnych działań
modernizacyjnych które porównano pod względem skuteczności oraz opłacalności ekono-
micznej.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY
OF A SINGLE-FAMILY HOUSE

This work concerns an issue of energy efficiency in single-family buildings. In the begin-
ning, the author showed the context of energy situation in the world – its sources, consump-
tion and its consequences. There are raised issues of the fossil fuel depletion, propagation of
the greenhouse effect and the energetics-caused environment pollution – both in professio-
nal and single-family buildings scale. The attention was paid to a problem of energy security
in a local scale, where the energy efficiency has a big impact on. To define elements that give
possibilities of increasing energy efficiency in single-family house, there was an analysis ma-
de regarding the energy losses in buildings and a research of ways to increase efficiency of
energy use, such as wall non-isolation, windows sealing, heat source replacement, etc. After-
wards, the author made an energy analysys of one, already existing, single-family house and
proposed ways to increase its energy efficiency by different modernization activities, which
were compared in case of effectiveness and economic profitability.
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ANALIZAMOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA
ENERGII WWYBRANYM BUDYNKUMIESZKALNYM

Wraz z początkiem rewolucji przemysłowej światowe zapotrzebowanie na energię stale
rośnie, powoduje to wyczerpywanie się paliw konwencjonalnych, zwiększa się emisja szko-
dliwych substancji takich jak np. gazy cieplarniane. Niesie to za sobą katastrofalne skutki
dla środowiska. Świadomi tego, w jakim kierunku zmierza przyszłość naszej planety musimy
wprowadzić w życie wiele trudnych i kosztownych rozwiązań w wielu dziedzinach życia co-
dziennego. Jedną z takich dziedzin jest budownictwo jednorodzinne czego tematem jest ta
praca. Budynki jednorodzinne odpowiadają za sporą część wszystkich emisji gazów cieplar-
nianych oraz zużycia energii w Polsce jak i na świecie. Istnieje wiele dostępnych technologii
pozwalających na ograniczenie zużycia energii na cele ogrzewania oraz redukujących emi-
sję gazów cieplarnianych. W poniższej pracy posłużono się przykładem istniejącego budynku
jednorodzinnego, przeanalizowano dostępne rozwiązania, rozpatrzono koszty i możliwe zy-
ski dzięki inwestycji. Przy analizie wzięto również pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne
budynku oraz komfort użytkowania po modernizacji.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF
ENERGY USE IN A SELECTED APARTMENT BUILDING

With the beginning of the industrial revolution, the global demand for energy is constantly
growing, this causes the depletion of conventional fuels, and the emission of harmful sub-
stances such as greenhouse gases increases. This has disastrous consequences for the envi-
ronment. Being aware of the direction in which the future of our planet is heading, we must
implement many difficult and costly solutions in many areas of everyday life. One of such
areas is single-family housing, the subject of which is this work. Single-family buildings are
responsible for a large part of all greenhouse gas emissions and energy consumption in Po-
land and in the world. There are many technologies available to reduce energy consumption
for heating purposes and to reduce greenhouse gas emissions. The following work uses the
example of an existing single-family building, analyzes the available solutions, considers the
costs and possible gains from the investment. The analysis also took into account the energy
safety of the building and the comfort of use after modernization.
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ANALIZA DOBORU SYSTEMU GRZEWCZEGO DLAWYBRANEGO DOMU
JEDNORODZINNEGO

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pełnej analizy doboru systemu grzewczego dla
domu jednorodzinnego. Dom poddany analizie to nowo wybudowany budynek zlokalizo-
wany w III strefie klimatycznej w województwie małopolskim, projektowana temperatura ze-
wnętrzna dla danego obszaru to −20◦. Budynek powstał na podstawie projektu biura pro-
jektowego ARCHON – dom w Alwach 3, w projekcie zrezygnowano jednak z obu kominów
ze względu na fakt montażu w domu wentylacji nawiewowo-wywiewnej z rekuperacją cie-
pła. Dom wolnostojący, nieosłonięty, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieogrze-
wanym. Obiekt powstał w technologii tradycyjnej i spełnia wymagania Rozporządzenia Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynku i ich usy-
tuowanie. Doboru systemu grzewczego dokonano na podstawie wykonanej projektowanej
charakterystyki energetycznej budynku. Wykonano analizę porównawczą dwóch wariantów
ogrzewania, wcześniej wybranych na podstawie dostępnych możliwości i orientacyjnej eko-
nomicznej opłacalności. Ekonomicznej analizy dokonano zakładając 20-letni okres eksplo-
atacji posiłkując się metodami dynamicznymi: LCC, PBP i NPV, jako rozwiązanie porównawcze
założono kocioł elektryczny. Dla wybranego rozwiązania zaproponowano dodatkową insta-
lację paneli fotowoltaicznych i oszacowano czas zwrotu poniesionych nakładów.

ANALYSIS OF THE SELECTION OF A HEATING SYSTEM FOR A SELECTED
SINGLE-FAMILY BUILDING

The aim of this study was to present a complete analysis of the selection of a heating sys-
tem for a single-family house. The house under analysis is a newly built building located in
the 3rd climatic zone in the Małopolskie Voivodeship, the designed outside temperature for
a given area is -20 ◦. The building was built on the basis of a design by the ARCHON design
office – a house in Alwy 3, but chimneys were abandoned in the project due to the installa-
tion of supply and exhaust ventilation with heat recovery in the house. A detached house,
unprotected, without a basement, one-story house with an unheated attic. The facility was
built in traditional technology and meets the requirements of the Regulation of the Minister
of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the regulation on
technical conditions to be met by buildings and their location. The selection of the heating
system was made on the basis of the designed energy performance of the building. A com-
parative analysis of two heating options was performed, previously selected on the basis of
available options and indicative economic profitability. The economic analysis was made as-
suming a 20-year service life with the use of dynamic methods: LCC, PBP and NPV, an electric
boiler was assumed as a comparative solution. For the selected solution, an additional instal-
lation of photovoltaic panels was proposed and the payback time was estimated.
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ELEKTROMOBILNOŚĆW LOTNICTWIE NA PRZYKŁADZIE SAMOLOTÓW
AGH SOLAR PLANE

Elektromobilność jest pojęciem wykorzystywanym w kontekście pojazdów z napędem
elektrycznym – silnik jest odpowiedzialny za przemianę energii elektrycznej na mechaniczną.
E-pojazdy są alternatywą dla pojazdów tradycyjnych napędzanych benzyną czy też ropą. Jest
to aspekt ważny i godny uwagi, ponieważ pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych
do atmosfery, a także innych zanieczyszczeń. Bardzo duże ilości zanieczyszczeń są generowa-
ne w lotnictwie. Z uwagi na ten problem powstały samoloty elektryczne oraz w późniejszym
czasie samoloty napędzane energią słoneczną. SKN AGH Solar Plane zajmuje się budową bez-
załogowych statków powietrznych czerpiących energię ze Słońca. Jest to możliwe poprzez
zastosowanie ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na skrzydłach samolotów. To rozwią-
zanie powoduje, że modele są całkowicie bezemisyjne oraz bardzo ciche co jest przyjazne
dla środowiska.

ELECTROMOBILITY IN AVIATION ON THE EXAMPLE OF AGH SOLAR PLANE

Electromobility is a term used in the context of electric powered vehicles – the motor is re-
sponsible for converting electrical energy into mechanical energy. E-vehicles are an alterna-
tive to traditional petrol or oil-powered vehicles. This is an important and noteworthy aspect
as it helps to reduce gas emissions into the atmosphere. Nowadays, very large amounts of
pollution are generated in aviation. Due to this problem, electric planes were created, and la-
ter planes powered by solar energy. SKN AGH Solar Plane’s mission is building an unmanned
aerial vehicles that draw energy from the sun. This is possible through the use of photovoltaic
cells placed on the wings of aircraft. This solution makes the models completely emission-free
and very quiet, which is environmentally friendly.
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII W BUDYNKUWIELORODZINNYMWWARUNKACH POLSKICH

Duży potencjał w kwestii globalnej redukcji emisji oraz oszczędności energii związany
jest ze sferą budynków. Stanowią one trzeci pod względem konsumpcji energii sektor na
świecie. W warunkach polskich spora część budynków, w tym wielorodzinnych, odznacza się
znacznym zapotrzebowaniem na energię. Głównym celem pracy jest szczegółowa analiza
wybranego budynku pod kątem zastosowania OZE. Część pracy poświęcona jest tematyce
efektywności energetycznej budynków, której poprawa stanowi punkt wyjścia dla wdrażania
tych rozwiązań. Dokonano przeglądu i omówienia metod wykorzystujących źródła odnawial-
ne w budownictwie mieszkalnym. Wybrany budynek wielorodzinny poddano ocenie co do
możliwości implementacji OZE. Uwzględniając szereg czynników, m.in. technologię budo-
wy oraz lokalizację zdecydowano się na analizę zastosowania w nim kolektorów słonecznych
oraz paneli fotowoltaicznych. Wykonano obliczenia pozwalające na oszacowanie efektywno-
ści pracy obu instalacji. Zidentyfikowano trudności techniczne mogące wystąpić w ich wdra-
żaniu. Opracowana została również analiza ekonomiczna, pozwalająca na ocenę opłacalno-
ści i czasu zwrotu. Wskazano również te obszary budynku, których usprawnienie mogłoby
poprawić efektywność energetyczną oraz wpłynąć pozytywnie na komfort życia mieszkań-
ców. Przeprowadzone w pracy analizy umożliwiły ocenę zasadności inwestycji w odnawialne
źródła energii w wybranym budynku.

ANALYSIS ON THE EFFICIENCY OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES
IN AMULTI-DWELLING BUILDING UNDER POLISH CONDITIONS

The area of buildings, which represents the third largest global sector in terms of ener-
gy consumption, has a great potential for global emission reductions and energy savings.
In Polish conditions a significant proportion of buildings, including multi – family buildings
are characterized by a huge demand for energy. The purpose of this study was to investi-
gate a selected building regarding the use of RES. Taking into account a number of factors,
including construction technology and location, it was concluded to analyse the usage of
solar thermal collectors and PV modules. Necessary calculations were made to estimate the
efficiency of both systems. Difficulties that may occur in terms of their application were also
assessed. The profitability of the investment and payback time of the investment funds has
been evaluated economically. Finally, other areas of the building have been identified who-
se optimisation could improve energy performance of the building as well as have positive
impact on residents’ living environment. Conducted studies allowed to estimate validation
of this investments.
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ANALIZA KONCEPCJI BUDYNKU ZRÓWNOWAŻONEGO

Pierwszym z poruszanych tematów jest omówienie problemów doskwierających dzisiej-
szej cywilizacji. Jest to bardzo rozległy temat zahaczający o takie zjawiska jak postępujący
efekt cieplarniany, zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego przez człowieka, choroby
cywilizacyjne, wyczerpywanie się zasobów kopalnych czy chociażby syndrom chorego bu-
dynku, w kontekście konieczności projektowania oraz budowy mieszkań mogących przyczy-
nić się do zaprzestania pogłębiających się wyżej wymienionych tendencji. Drugim przedsta-
wianym zagadnieniem jest przegląd rozwiązań w zakresie budownictwa zrównoważonego,
czyli pomysłów i koncepcji mogących znaleźć swoje zastosowanie w budownictwie przyszło-
ści. Kolejną kwestią jest autorska koncepcja budynku zaprojektowanego w stylu budownic-
twa zrównoważonego. Następnie została ona poddana technicznej oraz ekonomicznej ana-
lizie, aby lepiej to zobrazować porównana została z budynkiem klasycznym. Cały ten zabieg
ma na celu ustalenie czy pomimo swoich pozytywnych aspektów koncepcja ta ma racje bytu
w rozwijającym się świecie, a jeśli tak, to jakie rozwiązania techniczne możliwie najlepiej by
ten cel realizowały.

ANALYSIS OF THE SUSTAINABLE CONSTRUCTION CONCEPT

The first topic discussed is the explanation of problems from which today’s civilization
suffers. It is very vast subject which consists of such a occurrences as progressing greenhouse
effect, pollution of nature environment caused by human, civilization diseases, depletion of
fossil resources or even sick building syndrome, in context of necessity to design and build
houses which can contribute to the delay tendencies mentioned above. Second depicted
topic is the overview of the solutions in the field of sustainable construction, which means
all the ideas and concepts capable to be included in construction of future. The next thing is
author’s sustainable construction building concept. It will be analyzed both in technical and
economical aspects. Moreover in order to the best depiction of this analysis the concept will
be put in comparison to the classic building. The main idea of this entire divagation is whether
despite its obvious pros this concept will find it is implementation in constantly developing
world, and if so, which technical solutions will be the most suitable to reach that goal.
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BADANIAWYDAJNOŚCI MOBILNEGO OGNIWAWODOROWEGO PEM

Ogniwa wodorowe należą do jednych z najlepiej rokujących, alternatywnych źródeł słu-
żących do wytwarzania energii elektrycznej. Dostępność paliwa, wysoka niezawodność, do-
bre właściwości eksploatacyjne, prostota budowy i niskie obciążenie środowiska to cechy
które wskazują, że już teraz dynamiczny rozwój technologii ogniw paliwowych będzie coraz
bardziej intensywny. W pracy przedstawiono zarys zagadnień dotyczących konstrukcji oraz
właściwości ogniw wodorowych PEM, ze zwróceniem uwagi na możliwość zastosowania ich
do zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym. Zasadnicza część pracy dotyczy omówienia
metodologii badań oraz wyników eksperymentów, których celem było wyznaczenie charak-
terystyk pracy ogniwa paliwowego PEM. Badane ogniwo przewidziane jest do zastosowania
w eksperymentalnym pojeździe, przeznaczonym do startu w zawodach z cyklu Shell Eco-
Marathon. Ze względu na specyfikę konkursu, kluczowym jest zapewnienie optymalnego
wykorzystania możliwości ogniwa przy spełnieniu warunku minimalizacji zużycia paliwa.

INVESTIGATION OF HYDROGEN PEM FUEL CELL EFFICIENCY

Fuel cells are one of the most promising alternative energy sources of electricity. Its main
advantages are availability of fuel, high reliability, good operational properties, simplicity of
construction and low impact on the environment. Due to all this factors, rapid development
of fuel cells is going to increase. In this paper the outline of information about construction
and properties of PEM hydrogen fuel cells is presented. Particular attention was paid to ap-
plication of such fuel cells for the electric vehicles power supply. Main part of this paper is
the overview and the methodology of experiments co ducted in order to investigate the hy-
drogen fuel cell. Object of the investigation is the fuel cell used as the power supply of the
vehicle which is going to participate in the Shell Eco-Marathon competition. Due to compe-
tition requirements it is essential to ensure the best fuel cell performance while maintaining
low hydrogen usage.
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PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA POLSKI

Nie ma wątpliwości co do faktu, że jeżeli jako kraj chcemy się rozwijać, musimy zużywać
więcej energii. Można to zaobserwować w zachodzącej korelacji między PKB, a wykorzysta-
niem energii elektrycznej. Dlatego jeśli mamy aspiracje do rozwoju, to musimy sobie zapew-
nić wydajne źródło energii, ponieważ dotychczas używany węgiel po pierwsze powoli się
kończy, a po drugie Polska należąc do UE jest zobowiązana do redukcji pozyskiwania energii
z węgla i przejścia na bardziej ekologiczny system. Celem referatu jest omówienie obecnej sy-
tuacji energetycznej w Polsce. Porównaniu jej na tle Europy i Świata oraz czy lepiej się skupić
na energii odnawialnej, czy może na jądrowej? Prognozy na przyszłość i jakie zmiany oraz in-
westycje należy wykonać, żeby stworzyć efektywny mix energetyczny, który pozwoli na unie-
zależnienie się kraju od pozyskiwania i zakupywania energii od innych państw. Jakie korzyści
wynikną z zastosowania nowych technologii i czy lepiej się skupić na sprawdzonych meto-
dach, czy wybrać te innowacyjne. Zostaną w nim poruszone kwestie m. in. ekologii, elektrow-
ni jądrowych, odnawialnych źródeł energii, reaktorów wysokotemperaturowych i symbiozy
węglowo-jądrowej, która może okazać się idealnym rozwiązaniem.

THE FUTURE OF ENERGY PRODUCTION IN POLAND

There is no doubt, that if the country wants to develop, it has to use much more energy.
We can observe a simple correlation between GDP and electrical energy consumption. That
is why, if Poland has an aspiration to become a highly developed country in Europe, it has to
offer an efficient source of energy, because coal which has been used until now to produce
power, might end in the near future. Another reason is that Poland is obliged by EU to reduce
air pollution. The purpose of my report is to analyse the Polish energy sector. My goal is to
compare it to the rest of Europe, to the whole World and to find out whether one should focus
on renewable or nuclear energy. To predict which investments are worth making, to create
an energetic mix which would allow us to have the energy independence. What will be the
advantages of using new technologies and whether it is better to focus on proven concepts,
or to choose the innovative ones. Issues brought up are ecology, nuclear power plants, re-
newable sources of energy, high-temperature reactors and carbon-nuclear symbiosis, which
may end up being a perfect solution.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH

Sekcja IX – Energetyka 102



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Gabriela CHMURA
Koło Naukowe Indygo
Wydział Energetyki i Paliw

MODYFIKACJAWŁAŚCIWOŚCI HYDROFOBOWYCH ADSORBENTÓW
MINERALNYCH DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Mineralne materiały adsorpcyjne są szeroko stosowane do usuwania zanieczyszczeń ro-
popochodnych. Ich stosunkowo niska cena, dostępność, a przede wszystkim wysoka po-
jemność adsorpcyjna ¬ powodują, że są one częściej używane niż inne typy adsorbentów
w ochronie środowiska. Ich wadą jest wysoka chłonność wody. Stosowanie ich w środowi-
sku wodnym wymaga wcześniejszej modyfikacji tej cechy. W technice przemysłowej wodo-
odporność sorbentów mineralnych zmniejsza się poddając surowe materiały procesom hy-
drofobizacji. W pracy przeprowadzono analizę metod hydrofobizacji, opisanych w pracach
badawczych wielu autorów. Przeprowadzona analiza wskazuje na duży wpływ procesów hy-
drofobizacji na polepszenie właściwości użytkowych sorbentów mineralnych w zastosowa-
niu do usuwania zanieczyszczeń olejowych w środowisku wodno-glebowym. Modyfikowane
sorbenty charakteryzują się wyraźnie wyższymi wartościami pojemności sorpcyjnej. Szcze-
gólnie interesujące efekty uzyskuje się dla perlitu oraz wermikulitu modyfikowanych kwa-
sem stearynowym lub preparatami silikonowymi. W oparciu o zebrane informacje, w pra-
cy zaprojektowano i przeprowadzono proces hydrofobizacji wermikulitu ekspandowanego
z użyciem par kwasu stearynowego. Otrzymany produkt przebadano pod kątem chłonności
wody oraz skuteczności w usuwaniu związków olejowych ze środowiska wodnego. Uzyskane
wyniki wskazuje na duży wpływ procesów hydrofobizacji na polepszenie właściwości użyt-
kowych wermikulitu. Chłonność wody z poziomu 7,23 g wody na g sorbentu surowego po
modyfikacji zmniejszyła się do wartości 5,6 g/g. Zdolność sorpcyjna materiału po procesie
modyfikacji wzrosła prawie dwukrotnie. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość stosowa-
nia kwasu stearynowego jako modyfikatora sorbentów mineralnych w celu poprawienia ich
skuteczności w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych ze środowiska.

MODIFICATION OF THE PROPERTIES OF HYDROPHOBIC MINERAL
ADSORBENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION

Mineral materials are widely used for the removal of petroleum pollutants. Their relatively
low price, availability and high adsorption capacity make them more frequently used than
other types of adsorbents in environmental protection. These adsorbents require prior mo-
dification to use them in the aquatic environment because of their high water absorption.
In industrial technology, the water resistance of mineral sorbents is reduced by hydropho-
bization processes. This work presents an analysis of hydrophobization methods described
in many research works. The conducted analysis shows a large impact of hydrophobization
processes on the improvement of the functional properties of mineral sorbents. Modified
sorbents are characterized by clearly higher values of sorption capacity in relation to oil pol-
lutants. Particularly interesting effects are obtained for perlite and vermiculite modified with
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stearic acid or silicone preparations. Based on the collected information the process of hy-
drophobization of expanded vermiculite with the use of stearic acid vapors was designed
and carried out. The obtained product was tested in terms of water absorption and effective-
ness in removing oily compounds from the water environment. The obtained results indicate
a great influence of the hydrophobization processes on the improvement of the functional
properties of vermiculite. Water absorption capacity from 7.23 g of water per g of crude sor-
bent decreased to 5.6 g / g after modification. The sorption capacity of the material after the
modification process almost doubled. The obtained results shows the possibility of using ste-
aric acid as a modifier of mineral sorbents in order to improve their effectiveness in removing
petroleum pollutants from the environment.
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WPŁYW SPOSOBU LAMINOWANIA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA
OPTYMALIZACJĘ ENERGETYCZNĄ I AERODYNAMICZNĄ SAMOLOTU

SOLARNEGO AGH SOLAR PLANE

AGH Solar Plane jest kołem naukowym mającym na celu stworzenie bezzałogowego stat-
ku powietrznego zasilanego ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi na jego skrzydłach.
Energia elektryczna pozyskiwana w ciągu dnia jest wykorzystywana do podtrzymania lotu
oraz do ładowania pakietów baterii litowo-jonowych, służących jako źródło zasilania w nocy.
Najtrudniejszym do zrealizowania celem przy konturowaniu tego typu konstrukcji jest stwo-
rzenie maszyny jak najlżejszej, przy jednocześnie najbardziej efektywnym systemie zasilania.
Kluczowym krokiem realizacji tych celów jest odpowiednie zalaminowanie ogniw fotowol-
taicznych. Jak wykazują testy, laminowanie przy pomocy kompozytu z włókna szklanego,
w stosunku do użycia laminatu plastikowego, znacznie poprawia wytrzymałość konstrukcji,
a także pozytywnie wpływa na sprawność systemu zasalania. Dodatkowo, ogniwa PV są le-
piej zabezpieczone przez działaniami sił aerodynamicznych występujących w trakcie lotu, co
pozytywnie wpływa na ich żywotność.

THEMETHODOF LAMINATION PHOTOVOLTAIC CELLS AND ITS INFLUENCE
TO AERODYNAMIC EFFICIENCY DURING AGH SOLAR PLANE FLIGHT

AGH Solar Plane is a student research group that is aiming to build unmanned plane po-
wered by the solar energy. The main goal is to create such a plane capable of flying over
Poland from south to north, along the eastern border. Energy collected by photovoltaic cells
is used to power the main engine and to charge battery package. Theoretically, such a plane
could fly infinitely without landing, assuming good weather conditions. The key element for
long flight is efficient management of the collected energy. The greatest challenge is making
powering system as light and as efficient as possible. The method of lamination photovoltaic
cells has the biggest influence on achieving both goals. As tested, use of fiberglass compo-
site (instead of plastic laminate) makes wings lighter and stronger. Furthermore, PV cell are
better protected before aerodynamic forces, what results in higher efficiency and extended
lifespan of the whole panels.
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AUTOMATYCZNE STEROWANIE ŚREDNICĄ DYFUZORA TURBINY
WIATROWEJ ZALEŻNIE ODWARUNKÓWATMOSFERYCZNYCH ORAZ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DRUKU 3D PRZY PROCESIE
PROTOTYPOWANIA I WYKONYWANIA KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ

Przedmiotem niniejszego referatu jest omówienie systemu, który automatycznie reguluje
wielkość średnicy wylotowej dyfuzora w turbinie o poziomej osi obrotu oraz opisanie prak-
tycznego zastosowania druku 3D przy jej wykonywaniu. Ze względu na zmienny i szeroki za-
kres prędkości wiatru realizowany jest projekt zakładający dopasowanie dyfuzora do prędko-
ści wiatru. Dane zadanie będzie nadzorowanie poprzez programowalny sterownik logiczny
z panelem operatorskim, który może pozwolić również na wizualizację danych i ręczne zmia-
ny nastawów. W referacie zwrócona zostanie uwaga na sposoby pomiaru m.in. prędkości
wiatru, ale także sam model walidacyjny przebadany w tunelu aerodynamicznym. Model ten
powstał przy użyciu technologii druku 3D, tak jak zostanie wykonana część komponentów
użytych do budowy końcowego urządzenia. Zastosowanie tych elementów znacznie ułatwia
wykonanie złożonej konstrukcji o skomplikowanej geometrii.

AUTOMATIC CONTROL OF THE DIAMETER OF AWIND TURBINE DIFFUSER
DEPENDING ONWEATHER CONDITIONS AND THE PRACTICAL USE OF 3D

PRINTING IN THE PROTOTYPING PROCESS ANDMECHANICAL
CONSTRUCTION

The subject of this paper is to discuss the system that automatically regulates the size of
the outlet diameter of the diffuser in a turbine with a horizontal axis of rotation and to de-
scribe the practical application of 3D printing in its production. Due to the variable and wide
range of wind speed, a project is being implemented to adjust the diffuser to the wind speed.
The given task will be supervised by a programmable logic controller with an operator pa-
nel, which may also allow data visualization and manual settings changes. The presentation
will focus on the methods of measuring, among others wind speed, but also the validation
model itself tested in a wind tunnel. This model was manufactured using 3D printing techno-
logy, just like some of the components used to build the final device will be made. The use of
these elements greatly facilitates the implementation of a complex structure with advanced
geometry.
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ANALIZA PARAMETRYCZNA PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ DYFUZOR
DLA RÓŻNYCH ZAKRESÓW ŚREDNIC

W niniejszej pracy została przedstawiona analiza numeryczna przepływu powietrza przez
dyfuzor dla zmiennych parametrów geometrycznych. Wstępne obliczenia były przeprowa-
dzone dla modelu dwuwymiarowego, natomiast w celu analizy przepływu przez dyfuzor
z uwzględnieniem wirnika turbiny wiatrowej posłużono się modelem trójwymiarowym. W ra-
mach symulacji modelu dwuwymiarowego przeprowadzono optymalizację kształtu dyfu-
zora dla prędkości wiatru 3 i 8 m/s. Celem optymalizacji było osiągnięcie najwyższej śred-
niej prędkości wiatru w gardzieli dyfuzora poprzez zmianę kąta rozwarcia, kąta wylotu, dłu-
gości kanału wlotowego oraz długości kanału wylotowego. Celem symulacji przestrzennej
jest zbadanie wariantów współczynnika szybkobieżności i jego wpływ na stosunek wartości
prędkości średnich na wlocie oraz wylocie z dyfuzora. Skorzystano z metody referencji jed-
nostrefowej oraz periodycznego warunku brzegowego.

PARAMETRIC ANALYSIS OF AIR FLOW THROUGH THE DIFFUSER FOR
DIFFERENT DIAMETER RANGES

This paper presents a numerical analysis of the air flow through the diffuser for variable
geometric parameters. Initial calculations were made for a two-dimensional model, while in
order to analyze the flow through the diffuser, taking into account the wind turbine rotor,
a three-dimensional model was used. As part of the simulation of the two-dimensional mo-
del, the diffuser shape was optimized for wind speeds of 3 and 8 m/s. The aim of optimization
was to achieve the highest average wind speed in the diffuser throat by changing the ope-
ning angle, outlet angle, length of the inlet channel and the length of the outlet channel. The
main goal of three-dimensional simulation is to check impact of Tip-Speed Ratio on mean ve-
locities at diffuser’s inlet and outlet. Single Reference Frame method was used and periodic
boundary condition.
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WPŁYW KONCENTRACJI PROMIENI SŁONECZNYCH NAWYDAJNOŚĆ
ELASTYCZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

W pracy przeanalizowany zostanie wpływ koncentracji promieni słonecznych na wydaj-
ność elastycznych ogniw fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna to obecnie jeden z naj-
szybciej rozwijających się sektorów wśród odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że dal-
szy wzrost mocy w instalacjach skupiających promieniowanie słoneczne będzie wykładniczy.
Zastosowanie systemów koncentrujących promieniowanie jest uzasadnione ekonomicznie
w krajach o wysokich poziomach nasłonecznienia, jednak wraz z rozwojem technologii mate-
riałowych ilość potencjalnych lokalizacji takich instalacji zwiększa się. Badanie ma na celu po-
szerzenie wiedzy na temat działania ogniw fotowoltaicznych o elastycznej strukturze w wiąz-
ce skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Mimo relatywnie niewielkiej sprawno-
ści, ogniwa takie są znacząco bardziej odporne na wysokie temperatury w stosunku do stan-
dardowych ogniw krzemowych. W pracy wykorzystano stanowisko składające się z dwóch
układów luster, lampy oraz elastycznego ogniwa fotowoltaicznego. Umożliwiło ono pomiar
irradiacji, ciepła oraz mocy wytworzonej przez ogniwo. Otrzymane wyniki zostały następnie
poddane analizie numerycznej, która pozwoliła dokonać analizy techniczno-ekonomicznej
w szerszym aspekcie – Europejskim oraz Światowym.

THE IMPACT OF THE CONCENTRATION OF SOLAR RAYS ON THE
EFFICIENCY OF FLEXIBLE PHOTOVOLTAIC CELLS

The research work will analyze the impact of the concentration of solar rays on the efficien-
cy of flexible photovoltaic cells. Solar energy is currently one of the fastest-growing sectors
among renewable energy sources. It is estimated that further power increase in installations
concentrating solar radiation will be exponential. The use of radiation concentrating systems
is economically justified in countries with high levels of sunlight but with the development of
material technologies, the number of potential locations for such installations increases. The
aim of the research is to broaden the knowledge about the operation of photovoltaic cells
with a flexible structure in a beam of concentrated solar radiation. Despite their relatively
low-efficiency such cells are significantly more resistant to high temperatures than standard
silicon cells. The research work used a stand consisting of two mirror systems, a lamp, and
a flexible photovoltaic cell. It made it possible to measure the irradiation, heat, and power ge-
nerated by the cell. The obtained results were then subjected to a numerical analysis which
allowed for a technical and economic analysis in a wider aspect – European and Global.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Maciej Żołądek

Sekcja IX – Energetyka 108



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Olga TĘCZA
Koło Naukowe Eko-Energia
Wydział Energetyki i Paliw

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONCENTRATORÓWW INSTALACJACH
SŁONECZNYCH NA PRZYKŁADZIE INSTALACJI NA DACHU BUDYNKU D9

Przedmiotem niniejszego referatu jest analiza możliwości wykorzystania koncentratorów
promieniowania w instalacjach słonecznych na przykładzie instalacji umieszczonej na dachu
budynku D9, należącego do Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ze względu na rosną-
ce zapotrzebowanie na energię i postępujące zmiany klimatyczne, konieczne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na rozwój technologii OZE. Energia promieniowania słonecznego, jako
energia czysta i powszechnie dostępna wydaje się być więc przyszłością. Potencjał promie-
niowania słonecznego jest ogromny, należy go tylko dobrze wykorzystać. Technologią war-
tą uwagi są koncentratory, które poprzez zagęszczenie promieniowania w jego polu, mogą
wykorzystać promieniowanie słoneczne w jak najbardziej produktywny sposób. W referacie
przedstawiony zostanie ogólny sposób działania koncentratorów, ich podział ze względu na
stopień koncentracji, a także opis pracy wybranych typów: soczewki Fresnela, koncentratora
rynnowego oraz talerzowego. Następnie na przykładzie instalacji składającej się z koncentra-
tora talerzowego, wyposażonego w dwuosiowy system nadążny, połączonego hybrydowo
z kolektorami zostanie omówione ich praktyczne zastosowanie. Przedstawiony zostanie rów-
nież wpływ koncentratora na efektywność instalacji.

POSSIBILITIES OF USING CONCENTRATORS IN SOLAR INSTALLATIONS ON
THE EXAMPLE OF INSTALLATION ON THE TOP OF THE D9 BUILDING

The subject of this paper is the analysis of the possibilities of using concentrators in solar
installations, based on the example of the installation located on the top of the D9 building,
belonging to the AGH University of Science and Technology in Krakow. Due to the growing
demand for energy and the progress of climate change, it is necessary to pay special atten-
tion to the development of renewable energy technologies. Solar energy, as clean and widely
available energy, maybe the future. The potential of solar radiation is enormous, it just needs
to be used well. Technology noteworthy are concentrators which by condensing the radia-
tion in its field which by reducing the price in its field can use solar radiation in the most
productive way. In the paper, we present the general method of operation of concentrators,
their classification according to the degree of concentration, as well as a description of the
work of selected types: Fresnel lens, gutter, and disc concentrator. Then, on the example of
an installation consisting of a disc concentrator, equipped with a two-axis tracking system,
hybrid connected with collectors, their application will be discussed. The concentrator’s in-
fluence on the efficiency of the installation will also be presented.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Maciej Żołądek

Sekcja IX – Energetyka 109



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Anna JAROSZ
Koło Naukowe Eko-Energia
Wydział Energetyki i Paliw

TURBINAWIATROWA Z DYFUZOREM

Klasa turbin wiatrowych, które wykorzystują dyfuzor do przyspieszania i kierowania prze-
pływu powietrza na wirnik turbiny wiatrowej, aby napędzać go przy wyższych obrotach i mo-
cy wyjściowej niż bez dyfuzora. Optymalizacja konstrukcji łopatki i kształtu dyfuzora w celu
uzyskania maksymalnej mocy turbiny w zakresie różnych prędkości wiatru jest złożonym pro-
cesem, który poprawia wydajność turbin wiatrowych poprzez zwiększenie prędkości wiatru
przed turbiną. Moc wyjściowa jest zwykle oceniana pod względem zwiększenia mocy. In-
nowacje w zagadnieniach związanych ze zwiększoną masą dyfuzora, wpływem obciążenia,
stabilnością turbiny, efektami drgań podczas pracy i efektami kąta odchylenia są niezbędne
w rozwoju turbiny wiatrowej ze wzmocnieniem dyfuzora.

WIND TURBINEWITH DIFFUSER

A class of wind turbines that use a diffuser to accelerate and direct air flow onto a wind
turbine rotor to drive it for higher rpm and power output than without the Diffuser. Optimi-
sing the design of the blade and the shape of the diffuser for maximum turbine power over
a range of wind velocities is a complex process, which improve the efficiency of the wind tur-
bines by increasing the wind speed upstream of the turbine. The power output is typically
rated in terms of the power augmentation. Innovations in issues associated with the incre-
ased weight of a diffuser, the effects of loading, turbine stability, vibrational effects during
operation and yaw angle effects are necessary in the advancement of diffuser augmented
wind turbine.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Maciej Żołądek

Sekcja IX – Energetyka 110



X
AKUSTYKA



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Michaela MURZYNIEC
Emilia PUCHAŁA
Kinga SAPIEJA
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WPŁYWOSŁON TWARZY NA STI

Podczas pandemii COVID-19 obowiązkowe stało się zasłanianie ust i nosa oraz zwiększe-
nie dystansu społecznego między rozmówcami. W ramach projektu badano wpływ różne-
go rodzaju osłon twarzy na parametry akustyczne. Szczególną uwagę zwrócono na analizę
wskaźnika transmisji STI oraz na ogólne, subiektywne odczucia słuchacza. Do pomiarów wy-
korzystano źródło kierunkowe – symulator ust. Osłony twarzy badano pod kątem wpływu
na zrozumiałość wypowiadanych głosek. Do tego celu porównano charakterystyki częstotli-
wościowe uzyskanych wyników z modelami formantów poszczególnych dźwięków. Podczas
badań subiektywnych odczuć słuchacza parametry akustyczne zostały ocenione przez bada-
nych za pomocą ankiety. W eksperymencie uwzgledniono również osoby, dla których język
polski nie jest językiem ojczystym.

IMPACT OF FACEMASKS AND COVERS ON STI SPEECH PARAMETER

During the pandemic of COVID-19 it has been obligatory to cover mouth and nose as well
as keeping a distance of at least 1.5 m between one another within the areas of social interac-
tion. The project aimed to measure the impact of different face covers on acoustic parameters
such as speech transmission index (STI) and general, subjective feelings of participants. The
mouth simulator was used as a directional source in order to conduct the experiment pro-
perly. Furthermore, the face masks and covers used while measurement were scrutinized by
comparison of frequency characteristics to formant model for the purpose of determining
intelligibility of spoken phones. The analysis of subjective acoustic parameters was perfor-
med by a survey in which candidates involved were polish speakers but not all of them were
native.

Opiekun naukowy:

dr inż. Adam Pilch

Sekcja X – Akustyka 112



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Urszula TOMANA
Jakub NASPIŃSKI
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

ANALIZA AKUSTYCZNA ROZPRASZAJĄCEJ SOCZEWKI AKUSTYCZNEJ
WYKONANEJ W TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO

Soczewka akustyczna to element mechaniczny montowany na powierzchni głośnika wy-
korzystujący siatkę kanałów do kierunkowania i zmiany fazy fali akustycznej. Dzięki temu,
uzyskuje się efekt większego rozproszenia lub skupienia wiązki akustycznej. Zastosowa-
nie soczewki rozpraszającej w budowie zestawów głośnikowych redukuje efekt skupienia
energii na osi głośnika, dzięki czemu zmienia się charakterystyka kierunkowości takiego
układu. Era powszechnej dostępności technologii druku 3D pozwala na wykorzystanie jej
do projektowania i produkcji soczewek o skomplikowanej, wielokanałowej budowie. Ce-
lem prowadzonych badań była analiza właściwości soczewki akustycznej dedykowanej dla
głośników średnio i wysokotonowych, wydrukowanej w Laboratorium Akustyki Technicz-
nej AGH. Pomiary obejmują porównanie charakterystyki kierunkowości oraz charakterystyki
amplitudowo-częstotliwościowej głośnika z przymocowaną soczewką akustyczną oraz bez
niej. W trakcie referatu przedstawiony zostanie model wydrukowanej soczewki oraz wyniki
analizy jej efektywności.

ACOUSTIC ANALYSIS OF A DIFFUSING ACOUSTIC LENSMADEWITH
ADDITIVE MANUFACTURING

The acoustic lens is a mechanical element mounted on the surface of a loudspeaker using
a grid of channels to direct and change the acoustic wave phase. Thanks to this, the effect
of greater dispersion or focus of the acoustic beam is obtained. Using a diffusing lens in the
construction of loudspeakers reduces the impact of focusing energy on the speaker axis, thus
changing such a system’s directivity characteristics. The era of the widespread availability of
3D printing technology allows it to be used to design and manufacture lenses with a compli-
cated, multi-channel structure. The research aimed to analyze the properties of the acoustic
lens dedicated to midrange and tweeters, printed at the AGH University of Science and Tech-
nology Laboratory of Technical Acoustics. Measurements include comparing the directivity
characteristics and the amplitude-frequency characteristics of the loudspeaker with and wi-
thout an acoustic lens attached. During the lecture, the printed lens model and the results of
the analysis of its efficiency will be presented.
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WPŁYW ROZMIESZCZENIA PERFORACJI NAWSPÓŁCZYNNIK
POCHŁANIANIA DŹWIĘKU USTROJU AKUSTYCZNEGO

Płyty perforowane znajdują szerokie zastosowanie w akustyce pomieszczeń. Zasada ich
działania opiera się na wykorzystaniu zjawiska rezonansu. Pozwala to na swobodny dobór
parametrów takich jak np. stopień perforacji czy średnica zastosowanych otworów w celu
uzyskania dużej skuteczności w interesującym nas zakresie częstotliwości. Odpowiednio za-
montowane płyty perforowane poprawiają komfort akustyczny pomieszczenia. Mogą one
również spełniać funkcję płyt ozdobnych i stać się ciekawym elementem aranżacji wnętrz.
Możemy spotkać się z różnymi próbami wykorzystania ich możliwości wizualnych. Jednak
przypadkowe i nieprzemyślane rozmieszczenie otworów w płycie perforowanej może nie-
korzystnie wpłynąć na jej właściwości akustyczne. Celem projektu jest określenie wpływu
rozmieszczenia perforacji na współczynnik pochłaniania dźwięku ustroju akustycznego. Na
podstawie analiz w programie COMSOL Multiphysics wyznaczono wartości graniczne odle-
głości między otworami pozwalające na zachowanie własności pożądanych tj. maksymalnej
wartości współczynnika pochłaniania dźwięku oraz częstotliwości rezonansowej. Dzięki uzy-
skanym granicom projektanci płyt perforowanych mogą pozwolić sobie na estetyczne roz-
mieszczenie otworów, nie tracąc przy tym dobrej jakości akustycznej.

THE IMPACT OF PERFORATION DISTRIBUTION ON THE SOUND
ABSORPTION COEFFICIENT OF THE ACOUSTIC SYSTEM

Perforated acoustic panels are widely used in room acoustics. Their principle of operation
is based on the use of resonance phenomenon. This allows to freely select parameters such as
the degree of perforation or the diameter of the holes used in order to achieve a high efficien-
cy in the frequency range, we are interested in. Properly installed perforated panels improve
the acoustic comfort of the room. They can also serve as decorative plates and become an
interesting element of interior design, as there are various attempts to use their visual capa-
bilities. However, random and ill-considered placement of holes in the perforated panel may
adversely affect its acoustic properties. The aim of the project is to determine the impact of
perforation distribution on the sound absorption coefficient of the acoustic system. Based on
the analyzes in COMSOL Multiphysics software, limit values were determined for the distan-
ce between the holes, allowing to maintain the desired properties, i.e. the maximum value
of the sound absorption coefficient and resonance frequency. Thanks to the achieved limits,
the designers of perforated panels can afford to arrange the holes aesthetically without lo-
sing good acoustic quality.
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OPRACOWANIE METODYWYZNACZANIA ZMNIEJSZENIA POZIOMU
UDERZENIOWEGO NA PODSTAWIE POMIARÓWDRGAŃ

W referacie przedstawione zostaną analizy otrzymanych wyników zmniejszenia pozio-
mu uderzeniowego wyznaczonych z pomiarów przy wykorzystaniu czujników drgań. Zostały
one wykonane w komorze pogłosowej w trzech rejonach: na podłodze w pobliżu stukacza,
na podłodze przy przeciwległej ścianie oraz na ścianie najbardziej oddalonej od stukacza. Po-
równane zostaną one z wartościami wyznaczonymi według metody inżynierskiej, która obję-
ta jest normą ISO 10140. Polega ona na pomiarze poziomów ciśnienia akustycznego w komo-
rze pogłosowej, gdy stukacz zamknięty jest w skrzyni izolującej od dźwięków powietrznych.
Badania mają na celu opracowanie metody wyznaczania zmniejszenia poziomu uderzenio-
wego, posługującej się pomiarem drgań. Określone zostaną punkty pomiarowe oraz pokry-
cia podłogowe, dla których metoda ta może być wykorzystywana, czyli dla których wyniki
pomiarowe jak najbardziej będą się pokrywać z wynikami otrzymanymi z metody unormo-
wanej. Określone zostanie również w jakiej formie powinny być dane wykorzystywane do
obliczeń – przyspieszenia lub prędkości drgań. Jeżeli metoda okaże się być skuteczna, po-
zwoli ona na szybsze i mniej kosztowne przeprowadzanie badań.

ELABORATION OF THE IMPACT SOUND REDUCTIONMETHOD BASED ON
THE VIBRATIONMEASUREMENTS

The report includes the analyses of the results of the impact sound reduction based on the
vibration measurements. The measurements were conducted in the reverberation chamber
in three certain places: on the floor next to the tapping machine, on the floor next to the
wall opposite to the tapping machine, and on the outermost wall. The results will be compa-
red with the results obtained by the engineering method which is covered by the ISO 10140
standard. That method describes the sound pressure level measurement in the reverberation
chamber whereas the tapping machine is inside the insulation case, which separates the air-
borne sounds from the structure borne sounds. The purpose of the research is to develop
the method of determining impact sound reduction based on the vibration measurements.
The report will include the positions of the measurement points and floor coverings which
can be used in this method. It will be specified by comparing results of both methods. The
next step will be to define the form of the data used for the calculations – the acceleration
or the velocity of vibration. If the method proves to be effective, faster and less expensive
measurements will be possible.
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IDENTYFIKACJA DRGAŃ O NIEHARMONICZNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
PŁYTYWIERZCHNIEJ GITARY

Brzmienie gitary klasycznej zależy od wielu technicznych czynników, między innymi od ro-
dzaju drewna, geometrii poszczególnych elementów i sposobu belkowania. Niektóre układy
prowadzą do powstawania składowych nieharmonicznych, które mogą negatywnie wpły-
wać na jakość brzmienia. Celem projektu jest analiza przyczyn wzbudzania się niepożąda-
nych częstotliwości. Pomiary przeprowadzono dla 20 wybranych punktów umieszczenia wi-
brometru na płycie wierzchniej. Dla każdej pozycji zarejestrowano za pomocą wibrometru
i mikrofonu serię pojedynczych dźwięków. W celu zachowania powtarzalności, niezbędnej
do obiektywnej analizy wyników, użyto robota grającego na instrumencie. W środowisku
Matlab wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe. Wyniki analizowano
pod kątem wyznaczenia częstotliwości wzbudzających się nieharmonicznych oraz ich posta-
ci drgań. Rezultaty badań zostaną wykorzystane w modyfikacji geometrii instrumentu, która
pozwoli na redukcję składowych nieharmonicznych.

IDENTIFICATION OF VIBRATIONSWITH NON-HARMONIC FREQUENCIES OF
THE GUITAR TOP PLATE

The sound of a classical guitar depends on many technical factors, including the type of
wood, the geometry of the individual elements, and the method of baling. Some circuits lead
to the formation of non-harmonic components that may negatively affect the quality of the
sound. The aim of the project is an analysis of the reasons for the excitation of undesirable
frequencies. Measurements were carried out for 20 selected points of placing the vibrometer
on the top plate. A series of single sounds were recorded for each position using a vibrometer
and a microphone. In order to maintain the repeatability necessary for the objective analysis
of the results, a robot playing an instrument was used. Amplitude-frequency characteristics
were determined in the Matlab environment. The results were analyzed in terms of determi-
ning the frequencies of excited non-harmonics and their vibration modes. The results of the
research will be used to modify the instrument geometry, which will allow for the reduction
of non-harmonic components.
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ANALIZA PARAMETRÓWAKUSTYCZNYCH FORUM ROMANUMNA
PRZESTRZENI WIEKÓW

Forum Romanum stanowiło centrum publicznego i politycznego życia starożytnego Rzy-
mu. Idee głoszone w tym miejscu kształtowały poglądy ówczesnych Rzymian, dlatego nie-
zwykle ważnym aspektem było to jak dobrze docierał do nich wygłaszany komunikat. Za
cel projektu obrano analizę parametrów akustycznych Forum Romanum z uwzględnieniem
wprowadzanych zmian w architekturze na przestrzeni 400 lat. Badania przeprowadzono
w oparciu o model 3D autorstwa Lasha Tskondia wykonany w programie SketchUp. Bazu-
jąc na nim oraz na danych z Uniwerystetu Humboldtów w Berlinie wykonane zostały do-
datkowe modele obrazujące zmiany w zabudowie zachodzące w okresach panowania ko-
lejnych władców. Następnie wykorzystano program CATT Acoustic do wykonania obliczeń
wybranych parametrów akustycznych. Każda z symulacji zakładała stałe położenie mówcy,
zagęszczenie słuchaczy i uśredniony poziom szumu tła. Przeprowadzone analizy umożliwiły
sprawdzenie czy przy kolejnych przebudowach rozpatrywano wyłącznie aspekty estetyczne
czy też służyły one poprawie warunków akustycznych tej przestrzeni.

ANALYSIS OF ACOUSTIC PARAMETERS OF THE FORUM ROMANUMOVER
THE CENTURIES

The Forum Romanum was the centre of public and political life in ancient Rome. The ideas
proclaimed in this place influenced the views of the Romans of that time, so it was extremely
important how well they were able to understand the speaker. The aim of the project was
to analyse the acoustic parameters of the Forum Romanum, considering the changes in ar-
chitecture over 400 years. The research was carried out on the basis of a 3D model by Lasha
Tskondia made via SketchUp software. Based on it and data from the Humboldt University
in Berlin, additional models were made to illustrate occurring changes in the buildings du-
ring the reign of successive rulers. Then using CATT Acoustic software main parameters were
calculated. Each of the simulations assumed a constant position of the speaker, a density
of listeners and an average background noise level. The analyses made it possible to check
whether the subsequent reconstructions were considered only aesthetic aspects or whether
they served to improve the acoustic conditions of this space.

Opiekun naukowy:

dr inż. Adam Pilch

Sekcja X – Akustyka 117



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Stanisław OLEŚ
Koło Naukowe Inżynierii Akustycznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

CZY SŁYCHAĆ DECHĘ?

Celem badań było określenie czy drewno, z którego skonstruowana jest gitara elektrycz-
na, może mieć wpływ na jej brzmienie. W ramach projektu finansowanego z grantu rektora
AGH stworzone zostało stanowisko badawcze dzięki, któremu wykonano badania rejestrują-
ce sygnał wzbudzonej struny zamocowanej do próbek skonstruowanych z różnych drewien.
Zarejestrowany sygnał poddany został szczegółowej analizie widmowej oraz parametrycz-
nej, która wykazała znaczące różnice w brzmieniu pomiędzy konfiguracjami. Analiza ta nie
była jednak satysfakcjonująca, gdyż nie dawała odpowiedzi na pytanie czy różnice te są za-
uważalne przez przeciętnego słuchacza. W celu odpowiedzi na to pytanie wykonano testy
psychoakustyczne z wykorzystaniem metody ‘Two-alternative forced choice’, która pozwala
na ocenę doświadczenia percepcyjnego. Wyniki testów wykazały jednoznacznie, że różnice
w barwie instrumentu, które są powodowane przez drewno konstrukcyjne instrumentu, są
wyraźnie zauważalne przez słuchaczy.

CAN YOU HEAR THE TIMBER?

Research was conducted regarding whether the timber of a guitar can have a noticeable
effect on the tone of an electric guitar. Thanks to a grant from the AGH Rector, a test station
was constructed which allowed for the precise recording of the signal generated by a single
plucked string connected to various tonewoods. The recordings were then subjected to both
parametric and spectral analyses which showed distinct differences between the compared
configurations. However those analyses did not give a definitive answer as to whether those
differences would be noticeable by the average listener. To answer this question a psycho-
acoustic test was conducted using the ‘Two-alternative forced choice’ method, which allows
for the measuring of a subjective experience. The results of this test showed doubtlessly that
the differences in a guitars tone caused by its’ timber are significant and noticeable.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Jan Jasiński

Sekcja X – Akustyka 118



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Sebastian ŁATKA
Koło Naukowe Electrosonus
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

LINEARYZACJA AMPLITUDOWA I OCHRONA ZESTAWÓWGŁOŚNIKOWYCH

Celem projektu było opracowanie uniwersalnej końcówki mocy z zintegrowanym proce-
sorem sygnałowym DSP, za pomocą której można dokonywać korekt pasmowych, opóźnień,
oraz dynamicznej kompresji na każdym kanale niezależnie – pozwalając na precyzyjną kali-
brację źródeł dźwięku. Korzystając z szeregu filtrów IIR oraz charakterystyki amplitudowej
przetwornika elektroakustycznego jesteśmy w stanie wykonać korekty, które niosą znaczą
poprawę równowagi tonalnej. Wzmacniacz pracuje w klasie AB i jest w stanie dostarczyć
250W RMS na każdy z czterech kanałów wyjściowych, zasilany jest z zasilacza impulsowe-
go. Za część cyfrową odpowiedzialny jest mikrokontroler z rodziny AVR – ATmega2560 – ma-
ster oraz ATmega32 – slave. Realizacja algorytmów przetwarzania sygnałów audio realizowa-
na jest procesorze ADI – ADAU1401 – slave. Urządzenie spełniło wyżej postawione cele. Za
pomocą zaprojektowanego wzmacniacza można optymalnie wysterować głośniki sceniczne
zapewniając ochronę zestawów głośnikowych. Pomiary charakterystyki głośników pracują-
cych na wyżej wspomnianej końcówce są znacznie lepsze w porównaniu do zasilenia głośni-
ka z liniowego wzmacniacza. Procesor DSP zapewnia ochronę i poprawę równowagi tonalnej
a tym samym podnosi finalną jakość dźwięku docierającą do odbiorcy.

AMPLITUDE LINEARIZATION AND PROTECTION OF SPEAKER SETS

The aim of the project was to develop a universal power amplifier with an integrated DSP
signal processor, which can be used to make band corrections, delays, and dynamic com-
pression on each channel independently – allowing for precise calibration of sound sour-
ces. By using a number of IIR filters and the amplitude characteristics of the electro-acoustic
transducer, we are able to make corrections that significantly improve the tonal balance. The
amplifier works in the AB class and is able to provide 250W RMS for each of the four output
channels, it is powered from a switching power supply. Responsible for the digital part is the
microcontroller from the AVR family – ATmega2560 – master and ATmega32 – slave. The im-
plementation of audio signal processing algorithms is carried out by the ADI – ADAU1401 –
slave processor. The device fulfilled the above goals. Using the designed amplifier, you can
optimally drive the stage speakers, ensuring the protection of the loudspeakers. Measure-
ments of the characteristics of the loudspeakers working on the above-mentioned amplifier
are much better compared to driving the loudspeaker from a linear amplifier. The DSP pro-
cessor provides protection and improvement of tonal balance and thus increases the final
sound quality reaching the recipient.
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CZYM JEST E-LEARNING?

E-learning, to nauczanie lub szkolenie przy użyciu technologii informatycznych. Oznacza
wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, ta-
bletów i internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez koniecz-
ności fizycznego uczestniczenia. Poprzez wykorzystanie dostępnych technologii komputero-
wych stanowi wsparcie lub alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania. Nauczanie online
coraz częściej jest alternatywą dla tradycyjnych szkoleń oraz spotkań wielu firm, organizacji
czy instytucji. Platformy e-learningowe z każdym dniem stają się popularniejsze. W szczegól-
ności wiąże się to z obecną sytuacją na świecie spowodowaną pandemią. Dają duże możli-
wości dla rozwoju biznesu. Kursy i szkolenia dla pracowników mogą stać się szybkie i bezpro-
blemowe. E-learning eliminuje wiele problemów tradycyjnych metod nauczania, m.in. logi-
styczne, a w szczególności zmniejsza koszty całego przedsięwzięcia. Korzyści płynące z tego
podejścia są następujące: dostępność, elastyczność, efektywność, sfera kosztów. Żadna tech-
nologia nie jest w stanie zastąpić fizycznego spotkania z innym człowiekiem, ale są sytuacje,
w których jest to świetna alternatywa.

WHAT IS E-LEARNING?

E-learning is teaching or training method using information technology. It means sup-
porting the teaching process with the help of personal computers, smartphones, tablets and
the Internet. It allows you to complete a course, training or even graduate without having
to physically attend. Through the use of available computer technologies, it is a support or
alternative to traditional teaching methods. Online learning is more and more often an alter-
native to traditional training and meetings of many companies, organizations or institutions.
E-learning platforms are becoming more popular every day. This is particularly related to the
current global situation caused by the pandemic. They provide great opportunities for busi-
ness development. E-learning eliminates many problems with traditional teaching methods,
incl. logistics, and in particular, reduce the costs of the entire project. No technology can re-
place physical encounter with another human being, but there are cases when it is a great
alternative.
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ANALIZAMETOD ANALOGOWO-CYFROWEGO PRZETWARZANIA

Analogowo-cyfrowe (AC) przetwarzanie jest funkcją systemową polegającą na porówna-
niu nieskończonego zbioru wielkości wejściowej wartości analogowej ze skończonym zbio-
rem cyfrowych kodów w funkcji czasu. Główne kryteria oceny porównawczej przetworników
AC obejmują szybkość, dokładność, złożoność oraz koszty implementacji układów. W refera-
cie przeanalizowano zalety i wady podstawowych metod, na podstawie czego uzasadniono
specyfikę ich zastosowania. Ustalono, że najszybszą jest równoległa metoda AC przetwarza-
nia typu flash ADC, której częstotliwość próbkowania sięga 30 GHz, jednak złożoność archi-
tektury powoduje ograniczenie dokładności do 12 bitów oraz wysoki koszty realizacji. Naj-
większą dokładność zapewnia metoda obliczeń sekwencyjnych, której dokładność przetwa-
rzania ograniczona jest jedynie zakresem nieczułości komparatora, jest najtańsza, natomiast
charakteryzuje się maksymalnym czasem przetwarzania. Układy sigma-delta są szeroko sto-
sowane w nowoczesnej technice AC przetwarzania, które charakteryzują się średnim zakre-
sem częstotliwości próbkowania, dokładnością oraz niskim kosztem, natomiast mają wadę
integrującą błąd przetwarzania. Perspektywnym jest zastosowanie metody aproksymacji se-
kwencyjnej SAR, która charakteryzuje się wyższą średnią częstotliwością przetwarzania oraz
niskim kosztem implementacji. Wyniki badań przedstawiono w zbiorczej tabeli.

ANALYSIS OF ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSIONMETHODS

Analog-to-digital (AD) conversion is a system function that is the juxtaposition of an infi-
nite set of values of the input analog quantity with a finite set of digital equivalents (codes)
as a function of time. The main criteria for evaluating AD converters include speed, accuracy,
complexity, and hardware implementation. The report analyses the advantages and disa-
dvantages of basic methods substantiates the specifics of their application. It’s determined
that the fastest is the parallel method of the flash ADC type, the sampling frequency of which
is up to 30 GHz, but the complexity of the architecture leads to a limitation of the bit rate –
up to 12 bits and high cost. The highest accuracy provides by the method of sequential cal-
culation, the bit size of which is limited only by the range of insensitivity of the comparator
is cheap, but characterized by the maximum conversion time. Sigma-Delta devices are wide-
ly used in modern AD conversion technology, which is characterized by a medium-range of
sampling frequencies, bit rate, and low cost, but have the disadvantage of integrating the co-
nversion error. Promising is the use of the method of sequential approximation of SAR, which
is characterized by a higher average conversion frequency and low cost of implementation.
The results of the research formed into a summary table.
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TRADYCYJNEMETODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Referat porusza temat tradycyjnych metodyk zarządzania projektami systemów informa-
tycznych. Na wstępie wyjaśnione jest czym w ogóle jest projekt, a następnie na czym po-
lega zarządzanie nimi oraz co to jest metodyka. Zostały opisane w ujęciu tradycyjnym róż-
ne czynniki składające się na projekt i zarządzanie nim takie jak: cel projektu, zastosowanie,
koszt projektu, aspekt organizacyjny projektu, klient, zespół projektowy, stabilność wyma-
gań, cykl zarządzania projektem, odchylenia od założeń projektu, zarządzanie zmianą oraz
zarządzanie ryzykiem. Wymienione, a następnie opisane zostały fazy realizacji projektu, tj.
definiowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zamknięcie. Wyjaśniono jakie działania nale-
ży podjąć i na jakie pytania często trzeba odpowiedzieć na danym etapie realizacji projektu.
Szczególna uwagę zwrócono na dwie metodyki – PMBOK® Guide oraz PRINCE2, jako przy-
kłady tradycyjnych metodyk zarządzania projektami. Z racji, że tradycyjne metodyki nie są
jedynym podejściem do zarządzania projektami opisano zarówno ich zalety oraz wady.

TRADITIONAL PROJECT MANAGEMENTMETHODOLOGIES

The paper deals with the subject of traditional project management methodologies of
software development. At the beginning it is explained what exactly is a project and then
how to properly manage them as well as what methodology is. In traditional terms, different
factors consisting of a project and how to manage it have been described, such as: project
goal, application, project cost, project organization, client, project team, requirement stabi-
lity, project management cycle, deviations from the project assumptions, change and risk
management. Project implementation phases have been described and listed, such as: defi-
ning, planning, implementation, control, closure. It is explained what actions need to be ta-
ken and which questions need to be asked at any given stage of the project. Special attention
is placed on two methodologies – PMBOK® Guide and PRINCE2, as an example of traditional
methodologies of managing projects. Due to the fact that traditional methodologies are not
the only way to approach project management, its advantages have been described as well
as its flaws.
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GROUP DECISION SUPPORT SYSTEMS BUILDING TECHNOLOGIES

Group decision support system is an interactive information computer-based system that
supports and facilitates members of the group or experts in finding solutions to problems.
They are constructed in such a way that they take input from many users interacting with
the systems to arrive at a decision as a group. The tools and methods provided by the gro-
up decision support system improve the quality and effectiveness of the group working. In
this work the group decision support systems building technologies and methods of gro-
up decision support are analyzed. Decision support systems are classified within a time and
place features. Different group systems may be required for synchronous or asynchronous
communication, they may be local and distant or network based. The decision support sys-
tems also use web technologies and cloud technologies. Groupware and web-based tools
for expert meetings and videoconferencing are to make communication possible between
the decision-makers.
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IMPLEMENTACJA INTELIGENTNEGO INTERFEJSU APLIKACJI DO
GRUPOWEJ BUDOWYMODELU EWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ

Ta praca podejmuje problem zbudowania aplikacji webowej, której zadaniem jest zbu-
dowanie modelu prognozującego rozwój technologii. Próba rozwiązania zadania polega na
podziale problemu na sektory mające relacje z sobą. Potrzebne dane zostaną zebrane od
potwierdzonych specjalistów, chętnych wziąć udział w badaniu. Eksperci będą odpowiadać
za wyrażenie opinii na wzajemny wpływ przypisanych do nich sektorów. Zebrane dane bę-
dą walidowane i przygotowane do procesowania. Do zbudowania prognozy zostanie użyta
między innymi autoregresja wektorowa. Założeniami są przejrzysty widok oraz jak najlepsza
osiągnięta prognoza dla zebranych danych. Technologie które zostały użyte: Python, ReactJS,
JS.

AN INTELLIGENT INTERFACE OF AWEB APPLICATION AIMED AT GROUP
TECHNOLOGICAL EVOLUTIONMODEL BUILDING

This paper presents a problem of building web application, which main target is to build
an evolution development model forecast. The solution of the task consists of dividing a pro-
blem to separated sectors with relations to each other. The required data will be gathered
from the approved specialists, willing to take part in the project. Experts will be responsible
for making their opinions on impact of assigned sectors. Collected data will be validated and
prepared for processing. The goals are a clear view and the best possible forecast for the col-
lected data. To build the forecast, vector autoregression will be used. Technologies that were
used: Python, ReactJS, JS.
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO I METODY ZARZADZANIA CYBERATAKAMI

Wraz z szybkim rozwojem branży IT pojawiają się nowe technologie, a wraz z nimi nowe
zagrożenia dla przedsiębiorstw. Firmy różnej wielkości, od małych i średnich po gigantyczne
korporacje, ponoszą straty w wyniku tak zwanych cyberataków. Trend ostatnich lat pokazuje,
że przedsiębiorstwa starają się opanować ogólne metody zarządzania cyber-ryzykiem w celu
minimalizacji strat. Temat dotyczy każdego przedsiębiorcy korzystającego z narzędzi infor-
matycznych. Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z wieloma rodzajami cyber-zagrożeń,
potencjalnymi ofiarami oraz omówienie sposobów zarządzania tymi zagrożeniami w celu
zminimalizowania strat w wyniku ewentualnego cyberataku. Omówiono podstawowe de-
finicje niezbędne do wprowadzenia czytelnika w tematykę wirtualnego świata i występują-
cych w nim zagrożeń, następnie omówione zostały w szczególności framework cyberbezpie-
czeństwa NIST i inne frameworki.

CYBERSECURITY ANDMETHODS OFMANAGING CYBER ATTACKS

With the rapid development of the IT industry, new technologies emerge, and with it new
dangers for enterprises. Companies of various sized, from small and medium-sized enterpri-
ses to giant corporations, suffer losses from so-called cyber attacks. The trend of recent years
shows that enterprises are trying to master general methods of cyber risk management in
order to minimize losses. The topic is valid for every entrepreneur using IT tools. The aim of
the work is to familiarize the reader with numerous types of cyber threats, potential victims,
and to discuss the methods of managing these threats in order to minimize losses by a po-
ssible cyber attack. The basic definitions necessary to introduce the reader to the topic of
the virtual world and the dangers that exist in it are discussed, then the NIST cybersecurity
framework and other frameworks are presented.
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”TO BI OR NOT TO BI” SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE

Tematem mojego referatu są systemy BI (systemy Business Intelligence). Są to systemy,
które umożliwiają m.in.: szybszą analizę danych, bardziej świadome i przemyślane podejmo-
wanie decyzji, usprawnienie pracy kierowników, czy managerów, szybszy przepływ informa-
cji wewnątrz firmy, gromadzenie danych w jednym miejscu, szybsze i łatwiejsze przygotowy-
wanie raportów, tworzenie prognoz. Implementacja BI w firmie może przynieść wiele korzy-
ści, jednak nie każdy jest zaznajomiony z tym pojęciem. Celem pracy jest przybliżenie czytel-
nikowi czym są systemy Business Intelligence, skąd wywodzi się to pojęcie, kto, kiedy i gdzie
użył go po raz pierwszy, jak ewoluowała jego definicja, jakie są rodzaje systemów BI oraz do
czego służą, jakie narzędzia oferują, jakie są zalety oraz wady takich systemów, kiedy może-
my zacząć myśleć o wprowadzeniu systemu do naszej firmy, jak wygląda proces wdrożenia,
jakie koszty się z nim wiążą, czy powinniśmy skorzystać z usług doświadczonej firmy wdro-
żeniowej oraz jakie systemy BI płatne oraz darmowe, opensourcowe dostępne są obecnie na
rynku.

”TO BI OR NOT TO BI” BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

The topic of my paper is BI systems (Business Intelligence systems). Those systems ena-
ble e.g.: faster data analysis, more conscious and thought-out decision-making, improving
the work of managers, faster flow of information within the company, storing data in one
place, faster and easier preparation of reports, creating forecasts. The implementation of BI
in a company can bring many benefits, but still not everyone is familiar with this concept.
The following work’s aim is to introduce readers to what Business Intelligence systems are,
where the concept came from, who, when and where used it for the first time, how its de-
finition evolved, what are the types of BI systems and what they are used for, what features
they offer, what are the advantages and the disadvantages of such systems, when we sho-
uld start thinking about implementing the system in our company, how the implementation
process looks like, what are the costs associated with it, whether we should hire an experien-
ced implementation company and what paid and free, open source BI systems are currently
available on the market.
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OPTYMALIZACJA NIEZMIENNYCH STRUKTUR DANYCH

Niezmienne struktury danych są niezbędnym narzędziem do obsługi skomplikowanej lo-
giki biznesowej. Gwarantują one, że obiekt nie może być umieszczony w nieprawidłowym
stanie, eliminując tym samym konieczność stosowania guard clauses oraz składni warunko-
wej. Wykorzystanie niezmiennych struktur danych skutkuje kodem, który jest czystszy, le-
piej sprawdzalny i łatwiejszy w utrzymaniu. Testy jednostkowe niezmiennych struktur da-
nych zapewniają większe bezpieczeństwo programistów, ponieważ testy te odzwierciedlają
ich regularne użycie. Ponieważ złożoność czasowa jest kluczowym czynnikiem, niezmienne
struktury danych muszą być prawie tak samo szybkie jak ich zmienne odpowiedniki. Niniej-
szy artykuł dostarcza spostrzeżeń na temat trzech metod umożliwiających niezmienność –
kopiowanie na piśmie, niezmienialność i trwałość. Opisano w nim wydajność różnych rodza-
jów list niezmiennych, jak również przedstawiono wgląd w ich implementację. Wyniki zostały
uzyskane w oparciu o środowisko Java (OpenJDK 11).

OPTIMIZING IMMUTABLE DATA STRUCTURES

Immutable data structures are an essential tool to handle complex business logic. They
guarantee that an object cannot be put in an invalid state, thus removing the need for guard
clauses and if statements. Usage of immutable data structures results in code that is cleaner,
better testable and easier to maintain code. Immutable data structures unit tests provide hi-
gher developer safety as the tests reflect the regular usage. Since time complexity is a crucial
factor, the immutable data structures have to be nearly as fast as their mutable counterparts.
This paper provides insights into three methods that enable immutability – copy on write,
unmodifiable and persistence. It describes the performance of different immutable lists ap-
plications as well as provides insights into their implementations. Results were derived from
Java (OpenJDK 11) environment.
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WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW EKSPERCKICH

Celem pracy jest omówienie zagadnienia systemów eksperckich, czyli jednego z najstar-
szych narzędzi sztucznej inteligencji. Pojęcie to oznacza program lub zestaw programów
komputerowych wspomagający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji.
Jego głównymi składowymi są baza wiedzy oraz system wnioskujący. Do elementów pomoc-
niczych należą: dynamiczna baza wiedzy, edytor bazy wiedzy oraz interfejs użytkownika. Ist-
nieje kilka metod reprezentacji wiedzy, najprostszą z nich jest rachunek zdań. Program wnio-
skować może w sposób: dedukcyjny, regresywny i mieszany. Wśród podstawowych języków
do tworzenia systemów eksperckich możemy wymienić: Prolog, Lisp oraz Clips. Systemy eks-
perckie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia m.in. medycynie, prognozowaniu
pogody czy analizie notowań giełdowych. Ich najbardziej popularne zastosowanie stanowią
systemy diagnostyczne w zagadnieniach technicznych i medycynie. Pierwszy system tego
typu zbudowali Bruce Buchanan, Edward Feigenbaum oraz Joshua Lederberg na uniwersy-
tecie Stanforda. System ten nazywał się Dendral i został uruchomiony w 1965 roku. Służył
do określania struktury molekularnej nieznanych chemicznych związków organicznych na
podstawie analizy widm spektroskopowych.

INTRODUCTION TO EXPERT SYSTEMS

The aim of the project is to discuss expert systems which are one of the oldest tools of
artificial intelligence. This term refers to a program or set of computer programs which help
to use knowledge and make decisions. Its main components are the knowledge base and
the inference system. The supporting elements include: dynamic knowledge base, knowled-
ge base editor and user interface. There are several methods of knowledge representation,
the simplest of which is propositional logic. The program can infer in a deductive, regressive
and mixed way. The basic languages for creating expert systems are Prolog, Lisp and Clips.
Expert systems are used in many areas of life, including medicine, weather forecasting and
stock exchange analysis. First expert system was created by Bruce Buchanan, Edward Feigen-
baum and Joshua Lederberg at Standford University. It was called Dendral and used first time
in 1965. Its aim was to determine the molecular structure of unknown chemical organic com-
pounds based on the analysis of spectroscopic spectra.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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Andrii OKHRYMENKO
Viktoriia KLEPATSKA
Koło Naukowe uKOD
Odesa State Environmental University,
Department of Information Technologies

KLASYFIKACJA POKRYCIA GRUNTÓW I ROŚLIN ZWYKORZYSTANIEM
ZDJĘĆ SATELITARNYCH LANDSAT

Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do oceny dynamiki zmian stanu terenów
rolniczych na południu regionu odeskiego z wykorzystaniem metod gromadzenia i przetwa-
rzania danych teledetekcyjnych oraz nowoczesnych technologii GIS. Analiza stanu terenu
opiera się na obliczeniu wskaźnika roślinności NDVI, który jest wskaźnikiem ilości fotosynte-
tycznej biomasy czynnej, co pozwala na ocenę szaty roślinnej. Wskaźnik NDVI umożliwia ilo-
ściowe oszacowanie przewidywanego plonu różnych upraw rolnych, odnotowanie specyfiki
wegetacji sezonowej, jej zaburzeń, ocenę jakości wykonywanych prac rolniczych, planowa-
nie itp. Obrazy satelitarne różnych kanałów widmowych satelity Landsat posłużyły jako dane
początkowe do obliczenia NDVI. W pracy przeprowadzono etapy pierwotnej atmosferycz-
nej obróbki zdjęć oraz przedstawiono metodologię konstruowania zdjęć kombinowanych.
Metody klasyfikacji obrazów dzielą się na klasyfikację ze szkoleniem i bez szkolenia. Klasyfi-
kacja ze szkoleniem zakłada obecność wzorca, którego jasność jest porównywana z jasno-
ścią każdego piksela. Parametryczne metody klasyfikacji z uczeniem polegają na uwzględ-
nieniu wartości jasności pikseli jako wektora w przestrzeni znaków widmowych. Pomiędzy
tymi wartościami a wartościami wektorów wykresów odniesienia obliczana jest odległość,
która określa przynależność do klasy. Dla każdego obrazu wartości NDVI są obliczane z jed-
noczesnym wstępnym przetwarzaniem danych poprzez wyliczenie wartości DN w widmową
wartość jasności. Następnie klasyfikacja ze szkoleniem uzyskanych map NDVI przeprowadza-
na jest metodą równoległościanów, która nawiązuje do metody klasyfikacji ze szkoleniem.
W tym celu wartości granic równoległościanów są ustalane zgodnie z klasyfikacją gęstości
roślinności (próbki szkoleniowe). Klasyfikacja i obliczenia dokonywane są w otwartym kodzie
GIS QGIS ze specjalną wtyczką – klasyfikacja półautomatyczna. Klasyfikacja pozwala na znale-
zienie powierzchni stanowisk o różnym zagęszczeniu roślinności, zidentyfikowanie terenów
zdegradowanych, prześledzenie dynamiki zmian szaty roślinnej. Po klasyfikacji obliczono ob-
szary dla każdej klasy i wykreślono wykresy przedstawiające zmiany obszarów zajęć w czasie
oraz diagramy pokazujące odsetek klas w każdym regionie.

LAND AND VEGETATION COVER CLASSIFICATION USING LANDSAT
SATELLITE IMAGERY

The purpose of the work is to develop software for assessing the dynamics of changes in
the state of agricultural lands in the south of the Odessa region using methods for collecting
and processing remote sensing data and modern GIS technologies. The analysis of the state
of the land is based on the calculation of the vegetation index NDVI, which is an indicator of
the amount of photosynthetic active biomass, which allows assessing the vegetation cover.
The NDVI index makes it possible to obtain quantitative estimates of the predicted yield of
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various agricultural crops, to note the peculiarities of seasonal vegetation, its disturbances, to
assess the quality of agricultural work carried out, to carry out planning and etc. Satellite ima-
geries of different spectral channels of the Landsat satellite were used as the initial data for
calculating the NDVI. In the work, the stages of primary atmospheric processing of imageries
were carried out and the methodology for constructing combined imageries was presented.
Methods of classification of images are divided into classification with training and without
training. Classification with training assumes the presence of a standard, the brightness of
which is compared with the brightness of each pixel. Parametric methods of classification
with training are based on consideration of brightness value of pixels as a vector in space of
spectral signs. Between these values and the values of the vectors of the reference plots, the
distance is calculated, which determines the affiliation to the class. For each image, the NDVI
values are calculated with simultaneous preprocessing of the data by enumerating DN valu-
es into a spectral brightness value. Then, the classification with training of the obtained NDVI
maps is carried out by the parallelepiped method, which refers to the classification method
with training. For this, the values of the boundaries of the parallelepipeds are set in accordan-
ce with the classification of vegetation density (training samples). The classification and the
calculation is made in the GIS open QGIS code with a special plug-Semi-Automatic Classifi-
cation. The classification allows you to find the area of sites with different density of vegeta-
tion, to identify degraded lands, to trace the dynamics of changes in vegetation cover. After
classification, the areas for each class were calculated and graphs were plotted showing the
change in the areas of the classes over time and diagrams showing the percentage of classes
in each region.

Opiekun naukowy:

dr hab. Svitlana Kuznichenko
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Nikita DERMENZHI
Koło Naukowe uKOD
Odesa State Environmental University,
Department of Information Technologies

SYSTEM STEROWANIA SAMOCHODEM I NAWIGACJĄW CZASIE
RZECZYWISTYM

Głównym tematem tej pracy było wyzwanie dla systemu o dużym obciążeniu z dany-
mi liczbowymi i ogromnymi danymi, tworzącego duży projekt z możliwością późniejszego
rozszerzenia w przyszłości i umożliwiającym dostarczanie nowych funkcji bez dotykania już
istniejących. Niektóre z celów to: dostarczanie fragmentów danych geograficznych w celu
uniknięcia niepotrzebnego obciążenia maszyn klienckich, aktualizowanie obiektów motory-
zacyjnych w czasie rzeczywistym oraz przybliżone obliczanie odległości i czasów, szacowanie
tras, które powinny odpowiadać realistycznym wynikom, automatyczne powiadomienia dla
użytkowników systemu. Cała architektura zostanie zaimplementowana w postaci struktury
mikroserwisów. System oparty jest na platformie. NET Core i wykorzystuje micro-orm Dap-
per. „Waniliowy” JavaScript zapewnia najbardziej możliwe wsparcie na różnych platformach,
a niektóre wtyczki z Leaflet pozwalają na zapewnienie najbardziej przyjaznego interfejsu
użytkownika dla dostawcy OSM (Open Street Map). Wszystkie lokalizacje są przechowywane
w kawałkach, a gdy klient przesunie widok na jedną ze stron, otrzyma nowy kafelek z nowym
fragmentem z buforowaniem poprzedniego, co pozwala zaoszczędzić pamięć i uczynić apli-
kację bardziej reaktywną. Również każda trasa, którą pokonuje użytkownik, zostanie zapisa-
na w hurtowni danych i gdy użytkownik spróbuje zbudować nową trasę ze zduplikowany-
mi podtrasami, co spowoduje pobranie akcji z przechowywanych danych, a nie wywołanie
zewnętrznego API – co oszczędza pieniądze klienta i wpływają na produktywność aplikacji.
Aplikacja może obsługiwać jednorazowo około 100 tysięcy lokalizacji i reagować bez widocz-
nych dławików. Link do źródła: https://github.com/bladehero/LikeBusLogistic

REAL TIMEMANAGEMENT AND NAVIGATION TRACKING AUTOMOTIVE
SYSTEM

Primary topic of this work was a challenge for high-load system with a numeric and massi-
ve data, creating a large project with following extending in the future and allowing for provi-
ding new features without touching existing ones. Some of aims were: providing chunks with
geo-data for avoiding unnecessary load on client machines, real-time updating for automo-
tive objects and providing the approximate calculating of distances and timings, estimates
for routes what should match with realistic results, automatic notifications for users of the
system. The whole architecture will be implemented in a way of microservices structure. The
system is based on. NET Core platform and it uses micro-orm Dapper. “Vanilla” JavaScript
provides the most possible support on different platforms and some plugins from Leaflet
allows provide the most friendly UI for OSM (Open Street Map) provider. The best decision
was to split and separate all actions up usign microservices system. All of locations are stored
in chuncks and when the client move view to one of sides he will get a new tile with a new
chunk with caching previous one that allows save memory and make app more reactive. Also
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every route user makes will be saved in data warehouse and when user will try to build a new
route with some duplicated sub-routes that will cause a getting action from stored data, not
making a call to external API – that saves money to customer and affect on application pro-
ductivity. The application can support in one time about 100 thousands locations and react
without visible throtlings. Source link: https://github.com/bladehero/LikeBusLogistic

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Nadiia Kazakova
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Oleksii KUDRYK
Yuliia OLEKSII
Koło Naukowe uKOD
Gość zagraniczny

INTELIGENTNY SYSTEM INFORMACYJNY DO PROGNOZOWANIA
STABILNOŚCI FAZ ORTOWANADANÓW SC1 – XLNXVO4 LN = CE – LU

ROZTWORÓW STAŁYCH

Korzystając z inteligentnego systemu informatycznego do prognozowania stabilności fa-
zowej roztworów stałych w oparciu o teorię kryształoenergetyczną substytucji izomorficz-
nych, obliczono energie mieszania (parametry interakcji) i krytyczne temperatury rozkładu
roztworów stałych Sc1 – xLnxVO4 (gdzie Ln jest pierwiastkiem ziem rzadkich, Ln = Ce – Lu) ze
strukturą cyrkona. W artykule przedstawiono diagram umożliwiający wyznaczenie tempera-
tury rozkładu przy zadanej granicy substytucji równowagi (x) lub granicy substytucji w danej
temperaturze oraz oszacowanie stref stabilności, niestabilności i metastabilności roztworów
stałych Sc1 – xLnxVO4. Wyniki badań można wykorzystać przy opracowywaniu nowych ma-
teriałów luminescencyjnych na bazie ScVO4 modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich,
przy wyznaczaniu pierwiastków ziem rzadkich w matrycy i aktywatorze oraz przy określaniu
ich optymalnych proporcji matrycach Sc1 – xLnxVO4.

INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM FOR PREDICTING THE PHASE
STABILITY OF ORTHOVANADATES SC1–XLNXVO4 LN=CE – LU SOLID

SOLUTIONS

Using an intelligent information system for predicting the phase stability of solid solu-
tions, which based on the crystal-energy theory of isomorphous miscibility, were calculated
the energies of mixing (interaction parameters) and critical decomposition temperatures of
Sc1–xLnxVO4 solid solutions (where Ln is a rare-earth element (REE), Ln = Ce – Lu) with the zir-
con structure. A diagram which allows to determine decomposition temperature with given
equilibrium substitution limit (x), or substitution limit with given temperature and assess are-
as of stability, instability, and metastability for Sc1–xLnxVO4 solid solutions is presented. The
results of the study can be used during the development of new luminescent materials ba-
sed on ScVO4, which are modified with rare-earth elements, at defining rare-earth elements
in matrix and activator, at defining optimal proportions of REE in Sc1–xLnxVO4 matrixes.

Opiekunowie naukowi:

prof. dr hab. inż. Oleg V. Bisikalo
prof. dr hab. inż. Evgen I. Hetman
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Mykhailo PAVLIUK
Koło Naukowe uKOD
Gość zagraniczny

ANALYSIS OF SYSTEMOF TIME CONTROL FOR PERFORMING TESTS

During the period of the coronavirus pandemic, the question of quality of remote edu-
cation is really important. At the same time, we have a problem of checking the mastering
of knowledge, which has become more relevant in the period of quarantine. There are a lot
of online systems, which offer their help for solving that problem. One of them is Google.
Google Forms is an online service for creating feedback forms and tests. The popularity of
using this system appeared during the quarantine period, but at the same time its significant
drawback became obvious – the lack of ability for time controlling, inability for setting timer
and a visible countdown for testing. The purpose of this work is to research the Google Forms
system and find ways of integration a system of accounting and time controlling of tests into
it.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Yurii Iliash
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Volodymyr MYKYTKA
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RUNNING COMPLEX ALGORITHMS ONMICROCONTROLLERS

The main problem of microcontrollers is their” weak” hardware. There are two ways to
solve them: hardware way and software way. Microcontrollers don’t have large amount of
RAM and ROM. The problem with ROM can be easily solved by adding dedicated memory
like EEPROM modules via SPI interface or flash cards via UART or I2C. But the problem with
RAM amount and processor computing power can’t be solved as easy. So programmers also
have to use the software way and to make their code simpler and fast. In this research I have
analysed methods of code optimization for microcontrollers firmware and found pros and
cons of every of this methods. One of the steps of making the code faster is optimization. If
you delete or replace all slow fragments of your code it would run faster with any delays or
lags. So, there are two types of code optimization: manual and automatic. Automatic opti-
mization is doing by optimizing compilers. For example when you use GNU/GCC with -O1
you will get a little bit faster program. But it won’t help if you working with large amount of
cycles and pointers. For manual optimization you can try use” shorter” types of data, dyna-
mic memory, making cycles more effective, writing some parts of code on machine code or
Assembly language.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Yurii Iliash
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Diana MALOWANA
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RESEARCH OF THE IMAGE PROCESSING SYSTEM IMPLEMENTATION USING
INTEL IPP

Image processing is one of the main operations in computer vision and pattern recogni-
tion. Modern image processing methods have differences in the basic algorithms, based on
implementation of various mathematical transforms in time, space and frequency domains.
The choice of the most effective method is important in solving of the practical problem.
Different algorithms of image processing, such as affine transforms, filtering and transforms
are considered and are researched. The Intel IPP (Integrated Performance Primitives) library
is used for the program implementation and research of the image processing algorithms
and methods. Intel IPP is a set of cross-platform libraries optimized for Intel processors and
others, containing a large number of high-performance signal processing, image processing
and compression functions. Examples of image processing are implemented with IPP library
functions. The time and performance of image processing using library functions are deter-
mined.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Nataliia Prevysokova
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Wojciech KONIECZKOWICZ
Karol TALAGA
Michał WEŁNA
Koło Naukowe Industrial Data Science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej

KRÓTKOTERMINOWA PREDYKCJA ROZWOJU PANDEMII COVID-19
W POLSCE PRZY UŻYCIU METOD UCZENIA MASZYNOWEGO – BADANIE

PORÓWNAWCZE

Trwająca od wielu miesięcy pandemia COVID-19 przyczynia się do powstawania licznych
problemów gospodarczych oraz psychospołecznych w Polsce i na świecie. Obecna sytuacja
stała się głównym powodem przeprowadzenia analizy i przygotowania referatu, którego ce-
lem jest porównanie skuteczności modeli autoregresyjnych, bayesowskich i modeli opartych
na głębokim uczeniu w krótkoterminowej predykcji liczby zachorowań oraz liczby zgonów
w Polsce. Zastosowano modele bazujące na szeregach czasowych: wielowymiarowe mode-
le ARIMA, LSTM oraz jednowymiarowy model Prophet, przy pomocy których podjęto próby
predykcji krótkoterminowej zarówno dla dobowej liczby zachorowań, jak i dobowej liczby
zgonów. Porównując skuteczności modeli, wzięte pod uwagę zostały również możliwości in-
terpretacji oraz wyjaśnienia predykcji. W pracy wykorzystano ogólnodostępne zestawienie
danych stworzone przez Michała Rogalskiego, zawierające historyczne obserwacje istotnych
dla rozwoju pandemii czynników. Zwrócono również uwagę na występowanie okoliczności
zwiększających ryzyko wzrostu liczby zachorowań. Do walidacji zbudowanych modeli wy-
korzystano publiczne dane udostępniane przez instytucje zagraniczne. Uzyskane wyniki do-
starczają wstępnych wniosków na temat przydatności tej klasy modeli w przewidywaniu roz-
woju pandemii na podstawie danych historycznych o krótkim horyzoncie czasowym.
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SHORT-TERM COVID-19 DISEASE DEVELOPMENT PREDICTION IN POLAND
USINGMACHINE LEARNINGMETHODS – A COMPARATIVE STUDY

Pandemic disease lasting for several months causes not only many economic but also
psychosocial problems in Poland and in the world alike. Never-ending lockdown becomes
the main reason for carrying out an analysis and preparing this essay which key objective is
to compare autoregressions’, bayesians’ and deep learning models’ accuracy in a short-term
prediction of number of cases and deaths in Poland. The multi-dimensional ARIMA and LSTM
models along with a one-dimensional Prophet model are used in order to get a final solution,
based on time series data. Some attempts of short-term prediction for both the number of
cases and deaths per day were made using models mentioned above. The possibilities of in-
terpretation and explanation of the final prediction were also taken into consideration while
comparing models’ accuracy. In the project, an open-access datasheet created by Michał Ro-
galski, containing historical observations salient for the pandemic development, is used. The
occurrence of circumstances, which may increase the risk of further outbreaks of positive
cases, is also included in the final solution. In order to validate models’ results, the public-
ly available data shared by foreign units are also used. The final results provide preliminary
conclusions concerning usefulness of above-mentioned models in predicting the disease de-
velopment in Poland based on the short-term time horizon.

Opiekun naukowy:

dr inż. Waldemar Bauer
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Mykola ILNICKIY
Nataliia PODOLETS
Koło Naukowe uKOD
Gość zagraniczny

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TENNIS SIMULATIONWITH SMARTPHONE
ACCELEROMETER

Artificial intelligence technologies are used in various fields, from production automation,
unmanned vehicles control, image recognition, to the generation of unique abstract images
based on information obtained during training. This paper considers non-playable character
(NPC) principles based on deep learning algorithms, the computer agent is proposed. The”
Tennis” demo project utilises a neural network that was trained by the method of learning
with reinforcement. Android-smartphone is used as a tennis racket in the game. The device
allows to register acceleration using a 3-axis accelerometer. Getting data is implemented by
using the Android sensor framework. The framework allows to get acceleration counts sen-
sor_delay_normal (200 microsecond delay), sensor_delay_game (20), sensor_delay_ui (20)
sensor_delay_fastest (0). The specified delay is just a recommendation. The operating sys-
tem and applications can change the period of data generation. It is always uneven. There
is no public method to set the exact value of sensor_delay. The purpose of this part of the
study is to build the algorithm for player activity classification. The key is the analysis of the
spatial acceleration of the smartphone.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Vitalii Horielov
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Kinga JAGŁO
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JAK KOMPUTERY KWANTOWEMOGĄWPŁYNĄĆ NA SZYFROWANIE
DANYCH?

Bezpieczeństwo szyfrowania jest podstawą dobrego zabezpieczenia danych. Bez niego
informacje osobiste byłyby dostępne dla całego świata. Ma więc ono kluczowe znaczenie
dla użyteczności systemów. Prężne prace nad komputerami kwantowymi mogą jednak za-
chwiać to bezpieczeństwo. Możliwe, że dużo większa wydajność i szybkość wykonywania
obliczeń doprowadzą do sytuacji, w której złamanie zabezpieczenia okaże się bardzo łatwe.
Celem pracy jest analiza wpływu komputerów kwantowych na bezpieczeństwo danych. Jest
to dziedzina, na którą ogromny wpływ będą miały systemy kwantowe. Umożliwią one szy-
frowanie informacji, które będzie tak silne, że złamanie go będzie praktycznie niemożliwe.
Jednak z drugiej strony komputery kwantowe pozwolą na szybkie złamanie większości stoso-
wanych obecnie algorytmów kryptograficznych. Złamanie popularnych obecnie kryptosys-
temów, opartych na RSA, za sprawą algorytmu Shora, który umożliwia szybkie rozkładanie
liczb złożonych na czynniki pierwsze, co obecnie jest uważane za zadanie bardzo trudne dla
zwykłych komputerów, dla kwantowych nie będzie wielkim problemem. Nie wiadomo, kie-
dy uda się zaprojektować odpowiednie środowisko i czy w ogóle będzie to możliwe. Obecni
konstruktorzy komputerów kwantowych ciągle natrafiają na trudności technologiczne.

HOW CAN QUANTUM COMPUTERS AFFECT DATA ENCRYPTION?

Currently, encryption is one of the most popular and effective data security methods used
by organizations. Without it, personal information would be available to the entire world. Ho-
wever, intensive work on quantum computers may threaten data encryption. It is possible
that much greater efficiency and speed of calculations will lead to a situation in which bre-
aking the security will be very easy. The aim of the study is to analyze the impact of quantum
computers on data security. This area will be greatly influenced by quantum systems. They
will enable information to be encrypted so strong that it is virtually impossible to crack it. On
the other hand, quantum computers will make it possible to quickly crack most of the cryp-
tographic algorithms used today. Breaking the popular RSA-based cryptosystems thanks to
Shor’s algorithm, which allows to quickly decompose complex numbers into prime factors,
which is now considered a very difficult task for ordinary computers, will not be a big pro-
blem for quantum computers. It is not known when it will be possible to design an appro-
priate environment and whether it will be possible at all. Designers of quantum computers
constantly face technological difficulties.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH –
WPROWADZENIE

Automatyzacja procesów jest aktualnie dużym trendem na rynku. Wynika to z dużej ilo-
ści zbiorów danych, procesów i wszelkiego rodzaju dokumentów przetwarzanych w firmach.
Początki automatyzacji procesów biznesowych sięgają czasów powstania makr oraz pro-
stych automatyzacji. Automatyzacja to podejście polegające na zastępowaniu pracy człowie-
ka przez pracę maszyny lub programu komputerowego. Robotyzacja to rodzaj automatyza-
cji, do której wykorzystywany jest robot programowy. Automatyzacja ma na celu wspieranie
ludzi w codziennej pracy oraz dostarczanie firmom i pracownikom tych firm realnych efek-
tów w postaci: polepszenia efektywności, wyeliminowaniu błędów i zoptymalizowaniu kosz-
tów. Jak wygląda przebieg procesu robotyzacji? 1. Identyfikacja procesów, które mają zostać
zautomatyzowane. 2. Analiza procesów. 3. Projektowanie i wdrażanie cyfrowych współpra-
cowników. 4. Testowanie i wdrażanie robotów. 5. Szkolenie pracowników. Robotyzacja niesie
ze sobą wiele zmian nie tylko na rynku pracy. Zmiany te będą miały wpływ na całą gospo-
darkę. Sam proces automatyzacji ma ogromny potencjał do generowania dodatkowego PKB
i może się przyczynić do odciążania społeczeństwa z pracy potencjalnie najmniej satysfak-
cjonującej.

AUTOMATION AND ROBOTIZATION OF BUSINESS PROCESSES –
INTRODUCTION

Process automation is now a very big trend on the market. This is due to the large amount
of data, procedures and any kinds of documents processed in companies. The beginnings
of automation of business processes date back to the times of the creation of macros and
simple automation. Automation is the approach of replacing human work with the work of
a ma-chine or computer program. Robotization is a kind of automation, which use a software
robot. Automation aims at supporting people’s everyday work and provides companies and
employees of these companies with real effects in the form of: improv-ing efficiency, elimina-
ting errors and optimizing costs. How does the robotization process work? 1. Identification of
the processes to be automated. 2. Process analysis. 3. Design and implementation of digital
collaborators. 4. Robot testing and implementation. 5. Training of employees. Robotization
brings with it many changes not only in the labor market. This changes will also affect the
entire economy. The automation process itself has the potential to generate additional GDP
and may contribute to reliev-ing society from the least satisfying work.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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ROLA ZARZĄDZANIAWIEDZĄWNOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

W pracy przedstawiona została rola i znaczenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
Przeprowadzony został podział wiedzy oraz jej cechy. Skupiono się również na celu zarzą-
dzania wiedzą i technologicznych narzędziach, które są do tego wykorzystywane, a proces
został przybliżony na przykładzie firmy Google. Ze względu na nieustanny postęp procesu
informatyzacji przedsiębiorstw, menadżerowie coraz częściej dostrzegają istotność wiedzy,
jako nieodzownego procesu zarządzania biznesem. Nowoczesne organizacje doceniają wie-
dzę jako kluczowy element, który pozwala osiągać sukcesy na rynku.

THE ROLE OF KNOWLEDGEMANAGEMENT IN AMODERN ORGANIZATION

The paper presents the role and importance of knowledge management in an organiza-
tion. The knowledge division and its features were carried out. The goal of knowledge mana-
gement and the technological tools that are used for it were also focused on, and the process
was presented on the example of Google. Due to the continuous progress of the enterprise
computerization process, managers more and more often see the importance of knowled-
ge as an indispensable process of business management. Modern organizations appreciate
knowledge as a key element that allows them to be successful in the market.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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Tomasz BIEGUN
Koło Naukowe uKOD
Wydział Zarządzania

ANALIZA CZYNNIKÓWWPŁYWAJĄCYCH NA CENĘ DZIAŁEKW POWIECIE
WIELICKIM

Na wzrosty cen działek wpływają różne czynniki. Zbadano wpływ 7 opisanych czynników
w pracy, które potencjalnie mogą wpływać na koszt zakupu gruntu pod zabudowę na tere-
nie powiatu Wielickiego oraz określono ich wpływ. Po przeprowadzeniu analizy badanego
problemu została przyjęta postać modelu, gdzie wpływ na cenę działki ma odległość dział-
ki od najbliższej stacji paliw w linii prostej oraz to czy gaz został doprowadzony do działki.
W pracy znalazła się także prognoza ceny działek. Wyznaczono również wielkości średniego
błędu absolutnego, co oznacza, że prognoza może różnić się od rzeczywistej wartości o kon-
kretną wartość. Po zakończeniu badań zobrazowano zależności, które zachodzą pomiędzy
czynnikami cechującymi działki budowlane na terenie powiatu Wielickiego, a kosztem ich
zakupu.

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE PRICE OF PLOTS IN THE
WIELICZKA DISTRICT

Various factors affect the increase of the price of building plots. In the project examined an
impact of 7 described factors, which could potentially affect the cost of land in the Wieliczka
district and that impact was determined. After the analysis of the problem, the model was
established, where the price of the plot is influenced by the distance of the plot from the
nearest petrol station in a straight line and by the gas which was or wasn’t supplied to the plot.
The project also includes a plot price forecast. The values of the mean absolute error were also
determined, which means that the forecast may differ from the real value by a specific value.
After the completion of the research, the dependence between the factors characterizing
building plots in the Wieliczka district and the cost of their purchase were illustrated.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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BADANIE CZYNNIKÓWWPŁYWAJĄCYCH NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynki nieruchomości stanowią dla analityków danych interesującą okazję do analizy. Prze-
widywanie w którą stronę pójdą ceny staje się coraz ważniejsze i korzystne. Ceny nierucho-
mości są dobrym wskaźnikiem zarówno ogólnej sytuacji rynkowej, jak i kondycji gospodar-
czej kraju, na które może mieć wpływ wiele czynników. Pierwszym krokiem w projekcie jest
głęboki analiz rynków nieruchomości różnych krajów. Najbardziej wiarygodnym okazuje się
rynek nieruchomości Stanów Zjednoczonych. Przystępując do analizy odnalezionego zbioru
danych należy opisać zmienne w nim zawarte. Zmienną zależną okazała się zmienna opisu-
jąca cenę ogólną domu. Ta zmienna jest objaśniana przez 13 zmiennych endogenicznych.
Dalej w projekcie są przeprowadzane niezbędne badania ekonometryczne, rozpatrywane są
korelacje między zmiennymi, sprawdzane testy statystyczne oraz określane wyznaczniki siły
oddziaływania czynników. Wyniki badań są poparte formułami i tabelami, co ułatwia zrozu-
mienie tematu. Celem projektu jest wyznaczenie istotnych zmiennych ze zbioru oraz zbudo-
wanie modelu do predykcji ceny na nieruchomość.

RESEARCH ON FACTORS INFLUENCING THE REAL ESTATE MARKET

The real estate markets are presenting an interesting opportunity for data analysts to ana-
lyze. Predicting which way prices will go is becoming more and more important and bene-
ficial. Real estate prices are a good indicator of both the overall market situation and the
country’s economic condition, which can be influenced by many factors. The first step in the
project is an in-depth analysis of the real estate markets of different countries. The US real es-
tate market turns out to be the most reliable. When starting the analysis of the found data set,
one should describe the variables it contains. The dependent variable turned out to be the
variable describing the general price of the house. This variable is explained by 13 endoge-
nous variables. Next, the necessary econometric researches are provided in the project, the
correlations between the variables are considered, the statistical tests are checked and the
determinants of the influence of factors are determined. The research results are supported
by formulas and tables, which makes it easier to understand the topic. The project purpose
is to determine significant variables from the set and build a model to predict the price per
property.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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ROZWÓJMOBILNEJ APLIKACJI ZDROWEJ DIETY ZWYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII AUGMENTED REALITY

W dzisiejszych czasach większość ludzi chce kontrolować swoją wagę, dietę i aktywność
fizyczną, aby zachować formę. Dbanie o swoje zdrowie to oczywisty trend na rynku techno-
logii. Dlatego pilnością problemu zdrowotnego jest społeczna potrzeba opieki zdrowotnej
jako integralnej części współczesnego życia społecznego. Aby ułatwić proces kontrolowa-
nia diety, ważne jest, aby stworzyć aplikację rozszerzonej rzeczywistości do śledzenia kalorii.
Dlatego stworzenie takiego oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej jest zadaniem bar-
dzo pilnym. Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej „Zdrowy Rynek” do utrzymania
zdrowej diety z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Aplikacja mobilna
została stworzona na system operacyjny Android z wykorzystaniem języka programowania
Java i frameworka Vuforia. Rozszerzona rzeczywistość to technologia, która pozwala na uzu-
pełnienie obrazu rzeczywistych obiektów różnymi obiektami grafiki komputerowej, a tak-
że połączenie obrazów uzyskanych z różnych źródeł środowiska komputerowego. Rzeczy-
wistość rozszerzona ma następujące cechy: połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego;
interaktywność; trójwymiarowa reprezentacja obiektów. Do rozpoznawania obiektów wy-
korzystano Vuforię – platformę rzeczywistości rozszerzonej i zestaw narzędzi dla programi-
stów rozszerzonej rzeczywistości na urządzenia mobilne, opracowany przez Qualcomm. Vu-
foria samodzielnie umieszcza znaczniki na obrazie, aby później za ich pomocą przeprowadzić
rozpoznawanie obiektów. Temat rzeczywistości rozszerzonej rozwijał się w pracy z różnych
stron: sklasyfikowano systemy wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną; Urządzenia AR zo-
stały przejrzane i porównane; zbadali mobilne systemy rzeczywistości rozszerzonej; a także
zaproponował zasady i metody wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w przyszłości. Clo-
udReco zostało wybrane do projektu HealthyMarket. CloudReco jest częścią platformy Vufo-
ria, która umożliwia przechowywanie danych tokenów w bazie danych w chmurze. Możesz
również przechowywać metadane w bazie danych w chmurze, a następnie przesłać je do
swojej aplikacji. Zaproponowany system oprogramowania pozwala na rozpoznawanie ety-
kiet żywności w supermarketach, pokazuje wartość energetyczną produktu, ilość białek, wę-
glowodanów i tłuszczów. Istnieje kalkulator kalorii, dzięki któremu możesz określić swoją die-
tę.

DEVELOPMENT OF AMOBILE APPLICATION FOR HEALTHY DIET USING
AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES

Nowadays, most people want to control their weight, diet and physical activity in order to
keep fit. Taking care of your health is an obvious trend in the technology market. Therefore,
the urgency of the health problem is the social need for health care as an integral part of mo-
dern social life. To facilitate the process of controlling your diet, it is important to create an
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augmented reality application for calorie tracking. Therefore, the development of such so-
ftware in the form of a mobile application is a very urgent task. The purpose of the work is to
develop a mobile application” Healthy Market” to maintain a healthy diet using augmented
reality technologies. The mobile application was created for Android OS using the Java pro-
gramming language and Vuforia framework. Augmented reality is a technology that allows
you to supplement the image of real objects with various objects of computer graphics, as
well as combine images obtained from various sources of the computer environment. Au-
gmented reality has the following features: a combination of the real and virtual world; in-
teractivity; three-dimensional representation of objects. For object recognition, Vuforia was
used – an augmented reality platform and augmented reality software developer toolkit for
mobile devices, developed by Qualcomm. Vuforia independently places markers in the pic-
ture, so that later on to carry out object recognition using them. The topic of augmented
reality was developed in the work from different sides: the systems using augmented reality
were classified; AR devices were reviewed and compared; examined mobile augmented re-
ality systems; and also proposed principles and methods of using augmented reality in the
future. CloudReco was chosen for the HealthyMarket project. CloudReco is part of the Vuforia
framework that allows you to store token data in a cloud database. You can also store your
metadata in a cloud database and then upload it to your application. The proposed software
system allows you to recognize food labels in supermarkets, shows the energy value of the
product, the amount of proteins, carbohydrates and fats. There is a calorie calculator with
which you can your diet.

Opiekun naukowy:

dr hab. Pavlo Teslenko
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OPRACOWANIE ROZWIĄZANIA MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA
URZĄDZEŃ SIECI INTELIGENTNEJ

Biorąc pod uwagę rozwój 3G i 4G LTE na świecie, a także dużą liczbę sieci WI-FI i perspek-
tywy wprowadzenia 5G, każde urządzenie, które uzyskuje dostęp do Internetu, może być
zarówno źródłem, jak i celem ataków lub ataków DDoS mające na celu ujawnienie i kradzież
danych. Większość urządzeń sieciowych IoT to „systemy zamknięte”. Użytkownicy nie będą
mogli dodawać oprogramowania zabezpieczającego po opuszczeniu fabryki przez urządze-
nia. Taka interwencja unieważnia gwarancję i często jest po prostu niemożliwa. Z tego powo-
du funkcje bezpieczeństwa muszą być wbudowane w urządzenie IoT, aby były bezpieczne
w swojej architekturze. Dane związane z IoT muszą być bezpieczne, a najlepszą decyzją było
podzielenie i oddzielenie wszystkich działań w ramach systemu mikrousług. W wyniku prac
opracowany został skaner sieciowy NaN, który realizuje następujące funkcje: zarządzanie sys-
temem wtyczek; wykonywanie równoległego skanowania; wykrywanie i analiza podatności
w urządzeniach i usługach sieciowych; łączenie wszystkich modułów razem i rozdzielanie
zadań między modułami. Analiza wyników pozwala wyciągnąć następujące wnioski: – Pro-
blem z bezpieczeństwem sieci, urządzeń i usług sieciowych jest w tej chwili istotny, bezpie-
czeństwo urządzeń IoT jest wyjątkowo niskie, dlatego należy zająć się kwestiami bezpieczeń-
stwa IoT; – stosowanie najnowszych narzędzi programistycznych, takich jak systemy kontro-
li wersji i środowiska programistyczne, czasami przyspiesza rozwój. Dalszy rozwój projektu
obejmuje wykorzystanie tego oprogramowania do analizy bezpieczeństwa sieci w Odessie.
Planowana jest współpraca z dostawcami sieci. Wyniki zostaną przedstawione w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych.

DEVELOPMENT OF A SOLUTION FORMONITORING THE NETWORK SMART
DEVICES SECURITY

Given the development of 3G and 4G LTE in the world, as well as the large number of WI-FI
networks and the prospects for the introduction of 5G, any device that accesses the Inter-
net can be both a source and target of DDoS attacks or attacks aimed at compromising and
stealing data. Most IoT network devices are” closed systems.” Users will not be able to add se-
curity software after the devices leave the factory. Such an intervention voids the warranty,
and is often simply not possible. For this reason, security features must be built into the IoT
device so that they are secure in their architecture. IoT-related data must be kept secure.The
best decision was to split and separate all actions up using microservices system. As a result
of work the network scanner NaN which carries out the following functions is developed:
plug-in system management; performing parallel scanning; detection and analysis of vulne-
rabilities in network devices and services; combining all modules together and distributing
tasks between modules. Analysis of the results allows us to draw the following conclusions:
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− The problem with the security of networks, network devices and services is relevant at the
moment, the security of IoT devices is extremely low, so IoT security issues need to be addres-
sed; − the use of the latest development tools such as version control systems and develop-
ment environments accelerate development at times. Further development of the project
involves the use of this software for network security analysis in Odessa. It is planned to work
with network providers. The results will be provided for improving the security of networks
and network devices.

Opiekun naukowy:

dr Oleksii Fraze-Frazenko
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NANOTECHNOLOGIE – DOTYCHCZASOWE ODKRYCIA I ZASTOSOWANIE
W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI

Nanotechnologia to cały zestaw technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o roz-
miarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Wykorzy-
stywana jest w różnych dziedzinach nauki, takich jak chemia, biologia, fizyka czy materiało-
znawstwo. W swoim referacie rozwinę wybrany przez siebie temat. Skupię się na tym czym
są nanotechnologie, gdzie się ich używa i do czego służą. Opowiem o konkretnych nanoele-
mentach, ich zastosowaniu w świecie nauki, a także na innych płaszczyznach. Przedstawię
również dotychczasowe osiągnięcia naukowców dotyczące nanotechnologii.

NANOTECHNOLOGIES

Nanotechnology is the application of structures with nanometric dimensions at the level
of individual atoms and molecules, which can be used across the other science fields, such as
chemistry, biology, physics, materials science, and engineering. In my presentation, I am go-
ing to elaborate the topic I chose. I will introduce what nanotechnologies are, where exactly
they are used and what they are for. Especially, I am going to focus on application of specific
nanoelements and I will consider how they can affect our future. Also, I would like to present
achievements of scientists in nanoscience so far.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI MASECZEK NA DRODZEWALKI Z COVID19

Projekt ma na celu porównanie materiałów najpopularniejszych maseczek ochronnych.
Prezentacja ma wizualizować i uświadomić skuteczność konkretnych materiałów.

COMPARISON OF THEMOST POPULAR PROTECTIVE ANTI-COVIDMASKS

The purpose of the following project is to show a comparison of the most popular protecti-
ve anti-COVID masks. My aim is, to raise awareness on the effectiveness of our self-protection
during pandemic and support them with scientific research I do on my own.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak

Sekcja XII – Inżynieria Produkcji i Jakości 153



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Ewelina WITKO
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

HYDROŻELE

Hydrożele stosowane są w medycynie od wielu lat. W inżynierii tkankowej, z powodu ich
dużego podobieństwa do żywych tkanek. W farmacji, jako układy transportowe leków, a tak-
że materiały opatrunkowe do tworzenia otoczek kapsułek doustnych. Dzięki lepszej rozpusz-
czalności w organizmie mogą być konkurencyjne w stosunku do typowych tabletek. Zasto-
sowanie hydrożeli w konstruowaniu nowych systemów uwalniania substancji, pozwala na
wydłużenie czasu kontaktu substancji leczniczej z miejscem aplikacji, umożliwia uzyskanie
przedłużonego uwalniania leku, przy jednoczesnej redukcji podawanej dawki i systemowych
działań niepożądanych. Obecnie na bazie hydrożeli otrzymuje się postacie leku o kontro-
lowanym uwalnianiu substancji leczniczej, bioadhezyjne nośniki leku oraz postacie o celo-
wanym uwalnianiu substancji. Dodatkowo, mogą być tzw. materiałami inteligentnymi, czyli
zmieniającymi swoje właściwości w zależności od bodźca (temperatura, pH środowiska), a co
za tym idzie znaleźć zastosowanie w terapiach nowotworowych.

HYDROGELS

Hydrogels have been used in medicine for many years. In tissue engineering, because of
their great resemblance to living tissues. In pharmacy, as drug transport systems, as well as
dressing materials for the formation of oral capsule shells. Thanks to better solubility in the
body, they can be competitive with conventional tablets. The use of hydrogels in the con-
struction of new substance release systems allows for the prolongation of the contact time
of the drug substance with the application site, and allows for a prolonged drug release, whi-
le reducing the administered dose and systemic side effects. Currently, hydrogels are used
to produce drug forms with controlled release of the drug substance, bioadhesive drug car-
riers and forms with targeted drug release. Additionally, they can be intelligent materials, i.e.
changing their properties depending on the stimulus (temperature, pH of the environment),
and thus find application in cancer therapies.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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NOWE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANEWMASZYNACH DOOBRÓBKI
SKRAWANIEM

W projekcie przedstawię nowe technologie wykorzystywane w maszynach CNC.

NEW TECHNOLOGIES USED INMACHINES FORMACHINING

In my speech I’ll present new technologies that are used in CNC machines.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Dominika HORABIK
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

STARSHIP

W prezentacji przedstawię informacje dotyczące budowy Starship i historię powstawa-
nia koncepcji kolonizacji Marsa, których pomysłodawcą jest Elon Musk. Pokaże również jak
wyglądają prototypy rakiety nośnej i silników, a także opowiem o najnowszych testach jakie
zostały przeprowadzone między innymi na Starhopper, Mk1, Mk2, Mk3 oraz silnikach Raptor.

STARSHIP

In this presentation, I am going to present the history of the conception for the plan of
Mars colonization, initiated by Elon Musk in 2011 and information about the construction of
the Starship. I am going to show how the prototypes of the rocket and engines look like, as
well as I am going to tell about the latest tests that have been carried out on among others:
Starhopper, Mk1, Mk2, Mk3 and Raptor engines.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Klara BIENIAS
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

FOTOWOLTAIKA

W swoim referacie wyjaśnię czym jest fotowoltaika i do czego służy, opiszę budowę paneli
fotowoltaicznych i ich zasady działania. Przedstawię etapy produkcji paneli fotowoltaicznych.
Na zakończenie podsumuję najważniejsze wady i zalety instalacji fotowoltaicznych.

PHOTOVOLTAICS

The purpose of this project is to present an electrical device called a photovoltaic array.
The information included in this work states the main purpose of the development and the
technology of solar panels. In my presentation there will also be explained how the module
works and the stages of its production will be outlined. In order to summarize my task I will
point out some drawbacks and benefits of using advanced photovoltaics.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Sylwia KRYZA
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

AUTA AUTONOMICZNE

Przybliżę temat, podam dotychczasowe osiągnięcia, rozważę plusy i minusy takiego roz-
wiązania.

AUTONOMIC CARS

I will present the topic and the achievements so far, consider the pros and cons of such
solution.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Paweł GUDALEWSKI
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

RECYKLING FOLII STRETCH

W swoim projekcie opowiem o innowacyjnym sposobie przetwarzania folii stretch w pro-
dukty gotowe takie jak dachówki, kostki chodnikowe, krawężniki, ławki, donice itp. Jest to
znakomita metoda z punktu widzenia finansowego oraz ekologicznego.

RECYCLING OF STRETCH FOIL

In my project, I will tell you about an innovative method of processing stretch foil into pro-
ducts such as tiles, paving stones, curbs, benches, flower pots, etc. It is an excellent method
from the financial and environmental point of view.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Izabella NICEK
Koło NaukoweMenadżer Produkcji
Wydział Zarządzania

CECHY DOBREGOMENADŻERA

W projekcie przedstawię jakie cechy powinien mieć dobry menadżer i w jaki sposób moż-
na je wypracować.

HOW TO BE A GOODMANAGER?

In the project I will present what features a good manager should have and how they can
be developed.

Opiekun naukowy:

dr inż. Mariusz Niekurzak
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Kamila SOĆKO
Koło Naukowe GeosInformatica
Koło NaukoweMentor
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

WYZWANIA ZDALNEGO NAUCZANIA – NARZĘDZIA INFORMATYCZNE
W CZASIE PANDEMII

W dniu 11 marca 2020r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłowiła pandemię za-
kaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Obecnie cały świat
przeżywa kryzys związany z negatywnymi skutkami pandemii pojawiającymi się we wszyst-
kich sektorach gospodarki, także w szkolnictwie. W Polsce, od 14 marca 2020r. obowiązywał
stan zagrożenia epidemicznego, zaś stan epidemii został wprowadzony 20 marca 2020r. Na-
leży tu podkreślić, iż od 14 marca 2020r., wskutek wprowadzonych rządowych obostrzeń,
nauczanie na każdym etapie edukacji, mogło odbywać się jedynie w formie nauczania zdal-
nego. Niestety, wiele uczelni oraz szkół nie posiadało odpowiednich zasobów wiedzy oraz
narzędzi informatycznych, co doprowadziło do poważnych problemów w edukacji. Szybka
reakcja oraz dobór odpowiednych narzędzi decydowało o dalszych losach szkół i uczelni nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Nastąpiła całkowita dezorganizacja, w której należało znaleźć
odpowiednie rozwiązanie. Kluczowe okazały się narzędzia informatyczne, które obecnie po-
zwalają na prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie nauczania zdalnego. Celem pracy jest
przedstawienie i porównanie narzędzi informatycznych, które pozwalają odpowiednio zre-
alizować zdalne nauczanie w trakcie panującej na świecie pandemii koronawirusa. Dzięki dy-
namicznemu rozwojowi kompetencji informatycznych i cyfrowych, w ostatnich latach wzro-
sła ilość dostępnych oprogramowań e-learningowych, różniących się od siebie sposobem
działania, a także przejrzystością i łatwością w obsłudze. W pracy poruszony zostanie temat
popularnych narzędzi informatycznych takich jak Microsoft Teams, Zoom czy UPEL, wykorzy-
stywanych do efektywnego przeprowadzania zajęć. Wskazane też zostanie, które z dostęp-
nych aplikacji dostarczają najbardziej zbliżoną ofertę do nauczania stacjonarnego. Poruszone
również zostanie zagadnienie prowadzenia zajęć praktycznych oraz zaliczeń realizowanych
z wykorzystanie narzędzi informatycznych, które budzą wiele kontrowersji, ale niewątpliwie
w obliczu panującej pandemii koronawirusa są rekomendowanym rozwiązaniem.

REMOTE LEARNING CHALLENGES – IT TOOLS DURING A PANDEMIC

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) has announced a pandemic of
the infectious COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. Currently, the who-
le world is experiencing a crisis related to the negative effects of the pandemic occurring
in all sectors of the economy, including education. In Poland, from March 14, 2020, an epi-
demic emergency was announced, and the epidemic was introduced on March 20, 2020. It
should be emphasized here that from March 14, 2020, as a result of government restrictions,
teaching at every stage of education could only take place in the form of remote learning
(e-learning). Unfortunately, many universities and schools did not have adequate knowled-
ge resources and IT tools, which led to serious problems in education. Quick response and
the selection of appropriate tools determined the fate of schools and universities not only in
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Poland, but also in the world. There was a total disorganization in which a suitable solution
had to be found. IT tools turned out to be of key importance, as they now allow for the proper
functioning and implementation of e-learning. The objective of the study is to present and
compare IT tools that allow to properly implement remote learning during the world coro-
navirus pandemic. Thanks to the dynamic development of IT and digital competences, the
number of available e-learning software has increased in recent years, differing in terms of
the way of operation, as well as transparency and ease of use. The work presents the popular
IT tools such as Microsoft Teams, Zoom or UPEL, used to conduct remote learning effecti-
vely. The available applications provide the closest offer to full-time teaching. The issue of
conducting practical classes and assignments carried out with the use of IT tools, which are
controversial, but undoubtedly the recommended solution in the face of the prevailing co-
ronavirus pandemic, is also discussed.

Opiekun naukowy:

dr Marzena Smol
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Olga ŚWINIARSKA
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

KRUSZYWA LEKKIE SZTUCZNE SPOSOBEM NA REALIZACJĘ KONCEPCJI
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, wedle definicji przedstawionej przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, jest silnie rozwijającą się nową koncepcją zmierzającą do racjonalne-
go wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wy-
twarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać
w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak naj-
bardziej zminimalizowane. Jedną z możliwości realizowania tejże koncepcji jest wytwarzanie
i wykorzystywanie kruszyw lekkich sztucznych z odpadów. Jedna z wiodących spółek ener-
getycznych zdecydowała się na podjęcie produkcji kruszywa sztucznego jako realizacja GOZ-
u. W niniejszym referacie przedstawiona została koncepcja realizacji tego projektu, a także
sposób jej wykonania od strony analizy rynkowej.

LIGHTWEIGHT ARTIFICIAL AGGREGATES AS AWAY TO IMPLEMENT THE
CIRCULAR ECONOMY CONCEPT

A Circular Economy, as defined by the Ministry of Climate and Environment, is a strongly
developing new concept aimed at rational use of resources and reduction of the negative
environmental impact of manufactured products, which, like materials and raw materials,
should remain in the economy for as long as possible and the generation of waste should be
minimized as much as possible. One of the possibilities to implement this concept is to produ-
ce and use lightweight artificial aggregates from waste. One of the leading energy companies
decided to start production of artificial aggregate as a realization of GOZ. This paper presents
the concept of the implementation of this project, as well as the manner of its execution from
the market analysis side.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH
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Katarzyna KRZYŻAK
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA SUKCES PRODUKTÓWWPROWADZANYCH
NA RYNEK – ANALIZA SENSORYCZNA

Każdy nowy produkt, który trafia na rynek, a także każda innowacja są najpierw dokład-
nie badane pod różnymi względami. Analiza sensoryczna ma na celu sprawdzenie dany pro-
dukt spełnia oczekiwania klienta. Badania prowadzi się na różnych etapach projektowania
produktu, zgodnie z przyjętą metodologią. Analizowanie produktu już na etapie tworzenia
i prototypowania pozwala zaoszczędzić wiele kosztów związanych z wypuszczeniem na ry-
nek „wadliwego” produktu, czyli takiego, który nie spełnia oczekiwań klienta. Analizę sen-
soryczną wykorzystuje się także w celu oceny atrakcyjności produktów obecnych na rynku.
Celem referatu jest zaprezentowanie założeń analizy sensorycznej oraz algorytmu jej realiza-
cji. Zaprezentowane zostaną także firmy, które wykorzystują tą analizę w swoich działaniach
oraz wady i zalety wykorzystywania tej metody.

HOW TO INCREASE THE CHANCES OF SUCCESS OF PRODUCTS LAUNCHED
ON THEMARKET – SENSORY ANALYSIS

Every new product that comes to market, as well as every innovation, is first thorough-
ly examined in various ways. Sensory analysis is to check that the product meets customer
expectations. The tests are carried out at different stages of product design, according to the
adopted methodology. Analyzing the product already at the stage of creation and prototy-
ping saves a lot of costs associated with the launch of a ”defective” product, i.e. one that does
not meet customer expectations. Sensory analysis is also used to assess the attractiveness of
products on the market. The aim of the paper is to present the assumptions of sensory analy-
sis and the algorithm of its realization. The companies that use this analysis in their operations
and the advantages and disadvantages of using this method will also be presented.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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Olga ŚWINIARSKA
Julia KRUĆKO
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – JAK PRZEKAZAĆWIEDZĘ
UCZNIOM SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH?

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, jest nową koncepcją, która zakłada racjonalne wy-
korzystania surowców i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Zakłada, aby produkty pozostały w obiegu możliwie jak najdłużej, a wytworzone z nich odpa-
dy nadawały się do ponownego przetworzenia. W celu popularyzacji wiedzy na temat GOZ,
Studenckie Koło Naukowe zdecydowało się na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów
z tego zakresu dla szkół ponadpodstawowych w pełni online (z uwagi na pandemię korona-
wirusa). Niniejszy referat prezentuje postęp prac nad tworzeniem projektu „lokalna edukacja
– Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”, powstałe wyzwania oraz wnioski płynące z warsztatów
testowych.

CIRCULAR ECONOMY – HOW TO TRANSFER KNOWLEDGE TO SECONDARY
SCHOOL STUDENTS?

A Circular Economy is a new concept that assumes rational use of raw materials and reduc-
tion of negative environmental impact. It shall ensure that the products remain in circulation
for as long as possible and that the waste generated from them can be reprocessed. In order
to popularise knowledge about GOZ, the Student Research Group decided to develop and
conduct workshops on GOZ for secondary schools fully online (due to the coronavirus pande-
mic). This paper presents the progress of work on the creation of the project” Local Education
– Circular Economy”, the challenges arising and the conclusions of the test workshops.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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Justyna ISKRA
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

PROJEKT KONCEPCYJNY USPRAWNIENIA PROCESU ZAMÓWIENIA
PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE SKLEPU Z GALANTERIĄW DOBIE COVID-19

Obostrzenia rynkowe stanowiące wynik działań zabezpieczania kraju przed rozwojem
pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że globalna gospodarka zwolniła, a skutki tego
rażąco odczuły mikro i małe przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono problem, z jakim
boryka się lokalny, krakowski sklep z galanterią. Polityka gospodarcza spowodowała, że do-
brze prosperujący biznes, został zamrożony, a właściciel zmuszony był na długi czas zamknąć
działalność stacjonarną oraz przenieść sprzedaż do Internetu. Działania w nowym środowi-
sku stały się wyzwaniem oraz znacznie uwypukliły niedoskonałości istniejących procesów
biznesowych. Inną formą umożliwiającą przetrwanie sklepu z galanterią była redukcja kosz-
tów prowadzenia działalności przez ograniczenie marnotrawstw. Autorka podjęła się anali-
zy procesów sprzedażowych oraz zaproponowała własne rozwiązania w oparciu o narzędzia
i metody koncepcji Lean Management. Mając na względzie ograniczony budżet oraz brak
możliwości wdrożenia zaawansowanych rozwiązań i systemów autorka stworzyła projekt,
w którym zaproponowała dostępne i proste rozwiązania.

CONCEPTUAL DESIGN TO IMPROVE THE PRODUCT ORDER PROCESS IN
A SHOPWITH GALANTERIA DURING COVID-19

Market restrictions have emerged as a result of measures to protect the country against
the development of the SARS-CoV-2 pandemic. This has caused the global economy to slow
down, and micro and small businesses have been blatantly affected. The paper presents the
problem of a local, Krakow-based fancy goods store. Economic policy has frozen a prospero-
us business. The owner was forced to close the stationary business for a long time and move
sales to the Internet. Activities in the new environment have become a challenge and have
significantly highlighted the shortcomings of existing business processes. Another form of
survival of a haberdashery store was to reduce the costs of running a business by reducing
waste. The author undertook an analysis of sales processes and proposed her own solutions
based on tools and methods of Lean Management concept. Considering the limited bud-
get and lack of possibility to implement advanced solutions and systems, the author created
a project in which she proposed accessible and simple solutions.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Paulina Turek
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Agnieszka GALAROWICZ
Koło Naukowe promote.me
Wydział Zarządzania

WPŁYW PUBLIKOWANEJ TREŚCI NA FACEBOOKU NA POZIOM
AKTYWNOŚCI ODBIORCÓW

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nowych postów, które obejmowały tematy-
kę informacyjną o aktualnej działalności Koła Naukowego promote.me oraz ciekawostki na-
ukowe. Treści publikowane w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
Twitter oraz w modnej aplikacji TikTok są bardzo zróżnicowane. Największą popularnością
cieszą się zdjęcia oraz filmiki. Można zadać sobie pytanie: jaka treść najbardziej przyciąga
odbiorców? Jaki jest cel publikacji? To ostanie pytanie może zdefiniować zarówno profil, na
którym pojawiała się informacja, jak i scharakteryzować odbiorców. Jest to szczególnie cieka-
we, jeśli pytania dotyczą Koła Naukowego. Badania, na podstawie których napisano artykuł,
zostały przeprowadzone w czasie roku akademickiego 2019/2020 oraz wakacji. Informacje
pozyskano z profilu Koła Naukowego promote.me przy wsparciu Zespołu ds. Social Media.
W pierwszej części przedstawiono informacje o działalności wspomnianego Koła oraz wpro-
wadzono podstawowe pojęcia związane z marketingiem na portalach społecznościowych.
Następnie zaprezentowano przebieg projektu, a dokładniej publikowane treści i ich podział.
Podsumowanie stanowią wnioski z badania, otrzymane wyniki zostaną porównane z innymi
danymi pochodzącymi z Facebooka i dotyczącymi innych Kół Naukowych.

THE IMPACT OF CONTENT ON FACEBOOK’S VIEWERS

The purpose of this article is to describe the influence of different Facebook’s content to
identifiable group of viewers. It is known that social media sites such as Facebook, Instagram
or Twitter are being used daily by millions of people. Many activities such as chat, video, file-
sharing or discussion group become a simple way to communicate with friend, family and
clients. Students’ research group promote.me decided to check a different way of presenting
content on Facebook. The research was made by Social Media group during recent academic
year. Firstly, an introduction is presenting a current research activity of promote.me. There will
be a brief explanation of social marketing terms. Moreover, published content will be divided
into three groups. Finally, results will be discussed and compare with other Facebook data.

Opiekun naukowy:

dr inż. Ewa Prymon-Ryś
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Zuzanna ZARZYKA
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

PROMOCJAMETODY 5SWŚRÓD UCZNIÓWW RAMACHMAŁOPOLSKIEJ
NOCY NAUKOWCÓW

Czy zdarzyło Ci się szukać kluczyków do samochodu, portfela, telefonu, a później okazało
się, że są w kompletnie innym miejscu niż myślałeś? Czy w Twoich szafkach panuje porządek?
Czy trzymasz tam tylko potrzebne rzeczy? Jeśli szukasz sposobu na uporanie się z bałaga-
nem raz na zawsze, spróbuj metody 5S! Składa się ona z pięciu kroków – Sortowania, Syste-
matyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny. Wykonując je po kolei, wybieramy tylko
przedmioty potrzebne, układamy je na specjalnie dla nich przeznaczonych miejscach i opra-
cowujemy zasady, których będziemy się zawsze trzymać, aby już nigdy nie mieć problemu
ze znalezieniem ich. Metoda 5S może być wykorzystana do organizacji walizki z narzędziami,
biurka, szafek, półek… Właściwie wszędzie, gdzie potrzebujemy utrzymać porządek. SKNZ
podjęło się realizacji krótkiego materiału, który ma za zadanie pokazać oglądającemu, czym
właściwie jest metoda 5S i jakie kroki po kolei wykonywać. Materiał jest przygotowany tak,
aby zarówno młodsi, jak i starsi oglądający nie mieli problemu ze zrozumieniem treści. Za-
leżało nam na uniwersalnym przekazie, ponieważ materiał realizowaliśmy w ramach MNN,
czyli Małopolskiej Nocy Naukowców. Jest to inicjatywa kierowana do uczniów szkół podsta-
wowych i średnich, mająca na celu popularyzację nauki i wzbudzenie ciekawości świata. Aby
dodatkowo zmotywować uczniów do aktywnego słuchania, przewidzieliśmy dla nich krótki
quiz z nagrodami.

PROMOTION OF THE 5S METHOD AMONG STUDENTS DURING
MAŁOPOLSKA NIGHT OF SCIENTISTS

Did you happen to look for the keys to your car, wallet, phone, and then it turned out to
be in a completely different place than you thought? Do you keep order inside your lockers?
Do you keep only necessary things there? If you’re looking for a way to deal with a mess once
and for all, try the 5S method! It consists of five steps – Sort, Set in order, Shine, Standardi-
ze and Self-discipline. By doing them one at a time, we select only the items we need, place
them in specific places meant just for them and develop rules that we will always follow, so
that we won’t have any problem finding them again. The 5S method can be used to organize
tool cases, desks, cabinets, shelves… In fact, everywhere we need to keep things neat. SKNZ
undertook the realization of a short material, which is meant to show the viewer what the
5S method actually is and which steps are to follow. The material is prepared in such a way
that both younger and older viewers have no problems with understanding the content. We
wanted a universal message, because the material was produced as part of MNS, i.e. Mało-
polska Night of Scientists. It is an initiative aimed at primary and secondary school students
to popularize learning and raise curiosity about the world. In order to further motivate the
students to listen actively, we have created a short quiz with prizes for them.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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Sabina BASIURA
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Metali Nieżelaznych

ZASTOSOWANIE WYBRANYCHMETOD ZARZĄDZANIA SOBĄW CZASIE
ORAZ KONCEPCJI LEANMANAGEMENTW ŻYCIU CODZIENNYMNA
PRZYKŁADZIE ZAJĘĆ ZDALNYCHW CZASIE PANDEMII COVID-19

Wiele osób dopadł Efekt piżamy i jak z nim walczyć- jak pandemia przybliżyła nam meto-
dy zarządzania sobą w czasie. Badania wskazują, że ponad pięćdziesiąt milionów ludzi pra-
cuje zdalnie. Wydawać by się mogło, że świat online nie szanuje czasu, przestrzeni i miej-
sca. Klasyczny wymiar 8h pracy nie obowiązuje już w świecie 24/7/365. Trudno jest określić,
kiedy praca się kończy, a kiedy zaczyna zabawa. To także spore wyzwanie dla studentów.
Nauka zdalna to niejednokrotnie próba samodyscypliny dla pokolenia, któremu Internet od
dziecka może kojarzyć się tylko z rozrywką. Aby odnieść sukces w wirtualnym miejscu nauki
i pracy, należy sprawnie reagować na presję nowego stylu życia. Nowe technologie będą się
rozwijać. Hologramy, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i szybsze, bardziej zin-
tegrowane gadżety z pewnością odegrają rolę w przyszłych formach komunikacji. Autorka
niniejszego artykułu, wskazuje na style oraz techniki zarządzania sobą w czasie. Ponadto na
własnym przykładzie opisuje możliwości połączenia ich z narzędziami koncepcji szczupłe-
go zarządzania. Czy koncepcja Lean Management, której podwalinami są metody i narzę-
dzia Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS) stanowi realną pomoc dla studentów? W artykule
ukazano jak metody stosowane w fabrykach przemysłowych mogą wspierać walkę ze zdefi-
niowanym przez dr Bobbe Baggio efektem piżamy i pomóc lepiej dostosować się do nauki
w trybie zdalnym.
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APPLICATION OF SELECTEDMETHODS OF SELF-MANAGEMENT IN TIME
AND THE CONCEPT OF LEANMANAGEMENT IN EVERYDAY LIFE ON THE

EXAMPLE OF REMOTE CLASSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Many people got the pajama effect and how to fight it – how the pandemic brought us
closer to managing ourselves in time. Studies show that over fifty million people work remo-
tely. It would seem that the online world does not respect time, space and place. The classic
8-hour working time is no longer valid in the world 24/7/365. It is difficult to determine when
work ends and when fun begins. It is also quite a challenge for students. Remote learning
is a mental challenge for a generation which can only associate the Internet with enterta-
inment since childhood. In order to be successful in a virtual place of work and study, it is
necessary to react efficiently to the pressure of a new lifestyle. New technologies will deve-
lop. Holograms, artificial intelligence, virtual reality and faster, more integrated gadgets will
certainly play a role in future forms of communication. The author of this article, on the basis
of numerous points out styles and techniques of managing oneself over time. Moreover, she
describes on her own example the possibilities of combining them with the tools of the lean
management concept. Does the Lean Management concept, which is based on the methods
and tools of the Toyota Production System (TPS), provide real help for students? The article
shows how methods used in industrial factories can support the fight against the pajama
effect defined by Dr. Bobbe Baggio and help to better adapt to remote learning.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Paulina Turek
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EFEKTYWNA KOMUNIKACJAWMEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W dzisiejszych czasach kluczową rolę w promocji działalności, zarówno przemysłowej, jak
i usługowej, odgrywają media społecznościowe. Niniejszy referat przedstawia główne cele
komunikacji, sposoby budowania wizerunku przez media społecznościowe oraz strategie
tworzenia zaangażowanej społeczności. Analizę przeprowadzono na trzech wybranych ka-
nałach, tj. Facebook, Instagram i TikTok. W pracy przedstawiono także strategie najlepszej
reklamy marki, budowy wizerunku i pozyskania świadomego grona odbiorców.

EFFECTIVE COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA

Nowadays, social media play a key role in promoting both industrial and service activi-
ties. This paper presents the main objectives of communication, ways of image building by
social media and strategies for creating an engaged community. The analysis was conduc-
ted on three selected channels, i.e. Facebook, Instagram and TikTok. The paper presents the
strategies of the best brand advertising, image building and winning a conscious audience.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEKWUJĘCIU TEORII GIER

Teoria gier jest często wykorzystywanym matematycznym narzędziem w biznesie. Za jej
pomocą osoby decyzyjne w organizacjach mogą właściwie użyć dostępnych informacji, aby
podjąć optymalną decyzję w sytuacji ryzyka. Celem pracy było przedstawienie korzyści pły-
nących z zastosowania technik teoriogrowych dla problemów, z jakimi mierzą się współcze-
śni managerowie oraz ukazanie takiego procesu na podstawie przykładu wprowadzenia no-
wego produktu do sprzedaży. Przedsiębiorcy decydujący się na taki krok muszą rozważyć
jak w takiej sytuacji zareaguje konkurencja, jaką strategię cenową obrać oraz jak ich decyzja
wpłynie na obecny podział rynku. Kluczowym elementem przekształcenia problemu, z któ-
rym mierzy się przedsiębiorstwo lub organizacja, na problem rozwiązywalny za pomocą mo-
deli teoriogrowych jest identyfikacja możliwych działań oraz ich potencjalnych rezultatów
dla wszystkich uczestników sytuacji, której problem dotyczy. Kolejnym krokiem w analizie
decyzji powinno być przydzielenie każdemu z wyszczególnionych wariantów wartości licz-
bowej zgodnie z przyjętą funkcją użyteczności. Dopiero tak wyrażony problem pozwala na
poszukiwanie punktów równowagi i przewidywanej wartości gry.

INTRODUCING A NEW PRODUCT TO THEMARKET AS A GAME THEORY
ISSUE

Game theory is a frequently used mathematical tool in business. It helps decision makers
properly use the available information and make an optimal decision in a risk situation. The
aim of the work was to present the benefits of using game-theory-based techniques for the
problems faced by modern managers and to show such a process on the basis of introdu-
cing a new product for sale. Entrepreneurs deciding to take such a step must consider how
the competition will react, what pricing strategy to choose and how their decision will affect
the current market. The key element of transforming the organization problem into a game
theory problem is the identification of possible actions and their potential results for all parti-
cipants of the situation. The next step should be to assign to each of the variants a numerical
value in accordance with the adopted utility function. Only the problem expressed in this
way allows the search for equilibrium points and the predicted value of the game.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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BIOGOSPODARKA JAKO ELEMENT BUDOWANIA GOSPODARKI O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM

Jednym z największych wyzwań współczesnych gospodarek jest zmniejszenie ilości gene-
rowanych odpadów przy jednoczesnym zwiększaniu wykorzystania komponentów pocho-
dzenia biologicznego. Transformacja gospodarki zmierzająca do osiągnięcia modelu gospo-
darki o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z kluczowych priorytetów państw europejskich,
które w ostatnich latach przedstawiły dokumenty strategiczne (mapy drogowe) uwzględ-
niające plany wdrożeniowe dotyczące GOZ. W Polsce, w 2019 roku Rada Ministrów przyjęła
mapę drogową „Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. W dokumen-
cie tym biogospodarka została wskazana jako jeden z kluczowych obszarów wdrażania GOZ
w Polsce. Biogospodarka definiowana jest jako część zielonej gospodarki, korzystającej z bio-
masy, jak również energii wytwarzanej przez wiatr, wodę czy słońce. Celem pracy jest przed-
stawienie działań mających na celu efektywne wdrażanie GOZ w Polsce, w obszarze biogo-
spodarki. Wdrażanie założeń GOZ do biogospodarki uwzględnia zarządzanie zasobami odna-
wialnymi w sposób optymalny, odpowiedzialny i zrównoważony. Wszelkie zasoby powinny
być wykorzystywane w sposób najkorzystniejszy pod względem zarówno ekonomicznym,
jak i środowiskowym przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady, że najważniejszym produk-
tem jest żywność. Ważnym jest także, aby gospodarować zasobami w sposób, który zapewni
pełną możliwość ich regeneracji, w tym gleby, wód powierzchniowych i powietrza. Rozwój
biogospodarki cyrkularnej może przyczynić się do powstania wielu pozytywnych skutków
zarówno środowiskowych, ekonomicznych jak i społecznych.
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BIOECONOMY AS THE PART OF CIRCULAR ECONOMY AS THE PART OF
CIRCULAR ECONOMY

One of the biggest challenges of modern economies is to reduce the amount of generated
waste while increasing the use of bio-based components. The transformation of the economy
aimed at achieving the circular economy (CE) model is one of the key priorities of European
countries that in recent years have presented strategic documents (road maps) taking into
account implementation plans for CE. In Poland, in 2019 the Council of Ministers adopted
the roadmap” Transformation towards a circular economy”. In this document, the bioecono-
my was indicated as one of the key areas for implementing CE in Poland. The bioeconomy
is defined as part of a green economy that uses biomass and as well as wind, water and sun
energy. The objective of the study is to present activities aimed at effective implementation
of CE in Poland in the area of bioeconomy. The implementation of CE assumptions to the
bioeconomy takes into account the management of renewable resources in an optimal, re-
sponsible and sustainable manner. All resources should be used in the most economically
and environmentally beneficial way, while taking into account the principle that food is the
most important product. It is also important to manage resources in a way that fully regene-
rates them, including soil, surface water and air. The development of the CE may contribute
to the emergence of many positive environmental, economic and social effects.

Opiekun naukowy:

dr Marzena Smol
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Ewelina MIGACZ
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JAK PRACOWAĆ, ABY ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ, UNIKNĄĆ CHORÓB
I MIEĆWIĘCEJ CZASU?

Za stosowany obecnie model godzinowy pracy odpowiada Robert Owen, który w poło-
wie XIX wieku, w odpowiedzi na problemy pracowników zaistniałe po rewolucji przemysło-
wej, wprowadził w swoich zakładach ośmiogodzinny dzień pracy. Pomysł ten budził wiele
kontrowersji i nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony przedsiębiorców. Z bie-
giem czasu ośmiogodzinny dzień pracy stał się normą, w tym również w Polsce jest obowią-
zującym od 1918 roku. Mimo upływu wielu lat norma ta wciąż obowiązuje, pomimo zmian
w wielu dziedzinach życia, takich jak rozwój technologii, powszechnej edukacji czy co naj-
ważniejsze formy pracy. Obecnie zdecydowana większość zawodów wymaga wysiłku inte-
lektualnego, który utrzymywany przez zbyt długi czas na najwyższym poziomie odbija się na
zdrowiu pracowników i jakości wykonywanych przez nich zadań. Niektórzy przedsiębiorcy
wychodzą naprzeciw temu problemowi ograniczając dzień pracy z ośmiu godzin na sześć,
uzyskują zadowalające rezultaty, przy czym podobnie jak w przypadku Roberta Owena, po-
jawiają się głosy krytyki. Celem pracy jest przeanalizowanie problemów i zagrożeń wynika-
jących z nieodpowiedniego podziału czasu pracy oraz przedstawienie metod zarządzania
czasem, pozwalających ograniczyć negatywne zjawiska i zwiększyć efektywność wykonywa-
nych zadań.

HOW TO DOWORK TO INCREASE EFFICIENCY, AVOID ILLNESS AND HAVE
MORE TIME?

Robert Owen, in the mid-19th century, introduced an eight-hour working day in his plants
in response to the problems of the workers, after the industrial revolution. He was responsible
for the current hourly work model. This idea was controversial and was not enthusiastically
received by entrepreneurs, but over time, an eight-hour working day has become the norm.
Despite the many years that have passed, this standard still applies, despite changes in many
areas of life, such as technology development, universal education, and forms of work. To-
day, majority of jobs require intellectual effort, which has been kept at the highest level for
too long, and this in turn affects the health and quality of work. Some entrepreneurs have
reduced their working day from eight hours to six. The results are promising. The aim of the
project is to analyze problems and risks arising from inadequate time-sharing and to provi-
de time-management methods to reduce negative effects and increase the efficiency of the
work to be carried out.

Opiekun naukowy:
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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA PODSTAWIE INICJATYWY
SPOŁECZNEJ” ZWOLNIENI Z TEORII – PRODUKTYWNA PRACA I NAUKA

ZDALNA”

Czy zwracasz uwagę w codziennym życiu na potrzeby społeczeństwa? Zazwyczaj nie pa-
trzymy jak wygląda sytuacja osób w naszym otoczeniu, jakie są ich potrzeby i w jaki spo-
sób moglibyśmy pomóc im funkcjonować. Zajmujemy się własnymi sprawami. Z tego po-
wodu powstała ogólnopolska Olimpiada “Zwolnieni z Teorii”, która zachęca do realizacji pro-
jektów społecznych, a jednocześnie uczy efektywnego zarządzania projektami. Członkowie
Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, powołując 10-osobowy zespół zdecydowali się
podjąć jeden z takich trudnych w obecnych czasach tematów – efektywnej pracy i nauki
zdalnej. Warunki panujące obecnie zmuszają do przeniesienia dużej części życia do wirtu-
alnego świata. Nie zawsze jednak umiemy dobrze wykorzystać możliwości, które dają nam
użytkowane aplikacje. Dodatkowo jednym z głównych problemów nieefektywnego działa-
nia w domu jest brak motywacji. Projekt stworzony został właśnie po to, by nieść wskazówki
jak pracować efektywnie on-line.

EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT BASED ON THE SOCIAL INITIATIVE”
THEORETICALLY EXEMPTED FROM THEORY – PRODUCTIVEWORK AND

REMOTE LEARNING”

Do you pay attention to the needs of society in your daily life? We don’t usually look at
what people in our area look like, what their needs are and how we could help them func-
tion. We do our own business. For this reason, a nationwide Olympics” Exempted from The-
ory” was created, which encourages the implementation of social projects and at the same
time teaches effective project management. The members of the Research Group “Zarządza-
nie”, appointing a team of 10 people, decided to take up one of such difficult topics in these
times – effective work and remote learning. Current conditions force a large part of life to be
moved to the virtual world. However, we are not always able to make good use of the possibi-
lities offered by the applications we use. Additionally, one of the main problems of inefficient
operation at home is lack of motivation. The project was created just to remedy this.

Opiekun naukowy:
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ODZYSKWODY – DOBRE PRAKTYKI GOSPODARKI O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) dotyczy racjonalnego wykorzystania zasobów
oraz wprowadzania zrównoważonych metod gospodarki odpadami. Do najważniejszych za-
sobów, warunkujących funkcjonowanie zarówno ludzi jak i przedsiębiorstw należą zasoby
wodne, które znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i po-
gorszenia jej jakości. Dlatego też działania ukierunkowane na możliwie najmniejsze zużycie
zasobów wodnych, ale także sposób ich eksploatacji, zapewniający odzysk wody, są obecnie
promowane przez Komisję Europejską (KE), która w 2020 roku opublikowała nowe rozpo-
rządzenie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.
Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia zmniejszenia dostępności wody słodkiej w Pol-
sce, omówienie stanu zasobów wodnych w kraju oraz inwentaryzacja przykładów dobrych
praktyk w zakresie odzysku wody. Opracowywanie nowych metod oraz technologii, które
pozwolą na usprawnienie sposobów wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne
wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla wdrażania GOZ w Polsce i na świe-
cie.

WATER REUSE – GOOD PRACTICES OF IN CIRCULAR ECONOMY

Circular economy (CE) concerns the rational use of resources and the introduction of su-
stainable methods of waste management. The most important resources that determine the
functioning of both people and enterprises are water resources, which are under increasing
pressure, which leads to water scarcity and deterioration of its quality. Therefore, actions
aimed at the reduction of possible consumption of water resources, but also the way of their
exploitation, ensuring water reuse, are currently being promoted by the European Commis-
sion (EC), which in 2020 published a new regulation on minimum requirements for water
reuse. The objective of the study is to present the problem of reducing the availability of
fresh water in Poland, to discuss the state of water resources in the country and to inventory
examples of good practices in the field of water reuse. The development of new methods
and technologies that will allow for the improvement of water use, its saving and reuse in
the future is of key importance for the implementation of CE in Poland and in the world.

Opiekun naukowy:
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LEANATHON – HACKATHONO TEMATYCE LEANMANUFACTURING – CZYLI
JAK UCZYĆ PRZEZ PRAKTYKĘ

Lean Manufacturing oraz Lean Management od przełomu XX i XXI wieku rewolucjonizu-
je myślenie o zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, stając się obecnie najczęściej
stosowaną na świecie koncepcją zarządzania produkcją. Szerokie zastosowanie i efektyw-
ność metodologii Lean sprawia, że w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego
“Zarządzenie” tworzymy coraz to nowe projekty edukacyjne z tego zakresu. Jednym z takich
projektów jest Leanathon, czyli interdyscyplinarny konkurs o tematyce Lean Management,
skierowany do studentów uczelni ekonomicznych i technicznych z całej Polski. Lenathon ma
formę hackathonu, podczas którego zespoły mierzą się z realnym problemem produkcyjnym
przygotowanym przez przedsiębiorstwo branży wytwórczej. Jest to pierwszy organizowany
w Polsce hackathon, którego tematyka odchodzi od tradycyjnych zagadnień informatycz-
nych i skupia się wyłącznie na optymalizacji procesów produkcyjnych. Projekt ma na celu po-
pularyzację metodologii Lean Manufacturing wśród studentów oraz zapewnia im możliwość
rozwoju w tej dziedzinie, pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe a co za tym idzie
dostosować się do wymogów rynku pracy. Poprzez jego realizację chcieliśmy zaangażować
i zjednoczyć środowisko studenckie i stworzyć im warunki pozwalające na pozyskanie wie-
dzy i doświadczenia w praktyczny i efektywny sposób Niniejszy referat ma na celu przedsta-
wienie konstrukcji i zamysłu organizacji interdyscyplinarnych zawodów dla studentów, które
pozwolą im w praktyczny sposób poszerzać swoje kompetencje. Idea hackathonów nie mu-
si ograniczać się do zagadnień informatycznych i być skierowana wyłącznie do studentów
informatyki. Taki rodzaj wydarzenia, doskonale sprawdzi się również w innych dziedzinach
technicznych.

LEANATHON – HACKATHON ON LEANMANUFACTURING – HOW TO
TEACH THROUGH PRACTICE

Since the turn of the 20th and 21st century, Lean Manufacturing and Lean Management
has revolutionized thinking about managing a manufacturing company, becoming the most
widely used concept of production management in the world today. Wide application and
efficiency of Lean methodology makes it possible to As part of the activity of the Students’
Scientific Circle” Management” we create new educational projects in this field. One of such
projects is Leanathon, i.e. an interdisciplinary competition on Lean Management, addressed
to students of economic and technical universities from all over Poland. Lenathon has a form
of a hackathon, during which teams face a real production problem prepared by a manufac-
turing company. It is the first hackathon organized in Poland, whose subject matter is moving
away from traditional IT issues and focuses exclusively on optimizing production processes.
The project aims to popularize Lean Manufacturing methodology among students and pro-
vides them with the opportunity to develop in this field, allows them to gain valuable pro-
fessional experience and thus adapt to the requirements of the labor market. Through its
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implementation we wanted to engage and unite the student community and create condi-
tions for them to gain knowledge and experience in a practical and efficient way This paper
is intended to present the design and concept of organizing interdisciplinary professions for
students, which will allow them to broaden their competences in a practical way. The idea of
hackathons does not have to be limited to IT issues and is addressed only to IT students. This
type of event will also work well in other technical fields.

Opiekun naukowy:
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Paweł CYMANOWSKI
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

DOBÓR I BUDOWA KARTY KONTROLNEJ SHEWHARTA DLA PROCESU
PRODUKCJI CYKLOIDÓW

Podstawą nowoczesnego funkcjonowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
wytwórczym jest stosowanie systemów statystycznej kontroli procesu (SPC). Jest to meto-
dyka używana w systemach zapewniania jakości procesowej. Podstawowymi jej zadaniami
są: znalezienie sygnału rozregulowania procesu (powstania wadliwego produktu), wykrycie
przyczyny zaobserwowanego rozregulowania (odpowiedź na pytanie, dlaczego powstał wa-
dliwy produkt) oraz użycie uzyskanej informacji do poprawy jakości procesu. Fundamentem
tej metodyki jest stałe prowadzenie narzędzia kart kontrolnych, umożliwiającego obiektyw-
ną ocenę, czy dany proces jest pod wpływem normalnej zmienności, czy też zmienności nie-
standardowej. Wśród kart kontrolnych można wyróżnić wiele ich wariantów, dzięki czemu
możliwym jest ich stosowanie praktycznie do wszystkich procesów produkcji seryjnej, które
cechują się odpowiednio wysokim poziomem zdolności jakościowej. Celem niniejszej pra-
cy stało się opracowanie karty kontrolnej Shewharta dla procesu produkcji cykloidów oraz
analiza zebranych wyników pod kątem występowania symptomów niestabilności tego pro-
cesu. Umożliwiło to sprawdzenie, czy omawiany proces jest zdolny jakościowo oraz czy nie
ulega wpływom zmienności specjalnej (niestandardowej), a także określenie przyczyn takie-
go stanu rzeczy. Praca zostanie zwieńczona wnioskami wyciągniętymi z analizy wystąpienia
symptomów niestabilności procesu.

SELECTION AND CONSTRUCTION OF SHEWHART CONTROL CHART FOR
THE CYCLOID PRODUCTION PROCESS

The basis of the modern functioning of production processes in a manufacturing compa-
ny is the use of statistical process control (SPC) systems. It is a methodology used in process
quality assurance systems. Its main tasks are: finding a signal of process disregulation (de-
fective product formation), detection of the cause of the observed disturbance (answer to
the question why the defective product was created) and use of the obtained information
to improve the quality of the process. The foundation of this methodology is the constant
running of the control chart tool, which enables an objective assessment of whether a given
process is under the influence of normal variability or non-standard variability. Among the
control cards, many variants can be distinguished, thanks to which it is possible to use them
in virtually all serial production processes, which are characterized by a sufficiently high level
of quality capability. The aim of this study was to develop a Shewhart control chart for the
cycloid production process and to analyze the collected results in terms of the occurrence of
instability symptoms of this process. This made it possible to check whether the discussed
process is qualitatively capable and whether it is not affected by special (non-standard) varia-
bility, as well as to identify the reasons for this state of affairs. The work will be crowned with
conclusions drawn from the analysis of the occurrence of symptoms of process instability.

Opiekun naukowy:
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Anastasiya SHCHERBAK

Lviv Polytechnic National University, Department
of Management and International Business

BEAUTY INDUSTRY: INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS

Today the beauty industry is one of the most dynamic sectors of business activity, cha-
racterized by the increasing involvement of innovative technologies. The beauty industry is
represented by a wide range of products, goods and services. Thus, the expected market va-
lue of the cosmetic services sector by 2023 will reach $805.61 billion. For example, in the US
only in the sector of cosmetic services with forecast growth” faster than average” employs
over 670,000 people (according to the BLS will increase 13% 2016-2026 years.). For many
years, people have been concerned about the same issues regarding their appearance, but
with the development of technology, their requests have become more demanding. Curren-
tly there is a clear trend towards the personalization of products, which in turn depends on
the general empowerment for the individual and applies to both women and men. Perso-
nalization of cosmetic products will satisfy customers’ desires more, but, at the same time,
will significantly affect the cost of products. That is why, today, innovative technologies are
beginning to be involved in the cosmetics industry, but at a moderate pace, so as not to repel
buyers with its price for products. Another trend is the growing number of the middle class,
which is the target group for most cosmetic companies. It is worth noting that the industry
is divided into premium and mass market segment. The premium segment accounts for 28%
of total sales worldwide, while the mass market accounts for 72%. The beauty industry is re-
sistant to economic crises (even the crisis of 2008-2009 affected the industry only in part).
The analysis of the beauty industry market revealed that despite rising prices, consumers do
not stop spending money and at the same time” save on themselves”, because stereotypes
and requirements for appearance, which are broadcast by society, do not correlate directly
with the level of wealth or economic situation. Experts attribute this to the so-called” lipstick
effect” – a theory in behavioral economics that states that in times of economic downturn or
social turmoil, consumers are replacing the purchase of expensive luxury goods with a more
affordable luxury. Interesting fact: after September 11, 2001, sales of lipstick jumped in the
United States, which was first announced by Estée Lauder. Also in light of today’s pandemic
situation, the demand for cosmetic sites has risen sharply. However, it should be noted that
the demand for cosmetics during the economic crisis of 2008-2009 and now are different.
At the moment, people are forced to work remotely and go out according to their own ne-
eds and capabilities, so the demand for make-up is declining, and the palm of supremacy in
the beauty industry is gaining skin care products, because wearing a mask, home insulation
and lack of physical activity will lead to skin problems and, consequently, the growing de-
mand for care products. Procedures for home skin care are more layered, resulting in sharply
increased demand for various serums. During the pandemic, the number of searches for se-
rums with vitamin C, hyaluronic acid and retinol increased by 20-40%. According to SPATE,
sales of serum with niacinamide increased by 193.1%. Its popularity is probably due to the
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need for the now common Zoom calls, which can emphasize skin imperfections. The most
popular and affordable to the population serums for skin care is the products of the brand”
The Ordinary”. According to SPATE, as of June 2020, sales of home refrigerators for storage of
care products increased by 203%. Important trends include the geography of consumption,
which is constantly expanding, covering more countries and populations. Skin care is a mar-
ket segment that is potentially the fastest growing, in particular through raising awareness
of the need for facial hygiene and attracting a male audience. The largest markets for global
skin care products (Global Skin Care category) are the United States, China, and Southeast
Asia, along with Australia. For example, in 2014, purchases of face masks in the Asia-Pacific
region and North America doubled.

Opiekun naukowy:
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Jakub GÓROWSKI
Koło Naukowe Ekonomii
Wydział Zarządzania

USER CENTERED DESIGN JAKO INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO
TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

Współczesny człowiek codziennie korzysta z różnych aplikacji i programów. Ich liczba po-
większa się z roku na rok, natomiast tylko nieliczne odnoszą sukces. W swojej pracy autor
wskazał na projektowanie zorientowane na użytkownika jako jedną z jego przyczyn. Takie
innowacyjne podejście twórców oprogramowania zakłada dbałość o jak najlepsze doświad-
czenia użytkowników korzystających z projektowanej aplikacji. W referacie wyróżnione zo-
stały terminy związane z zagadnieniem projektowania zorientowanego na użytkownika: user
experience (w skrócie UX), użyteczność oraz user interface. Proces tworzenia poprawnego UX
został podzielony na trzy etapy: badania i analiza, projektowanie oraz testowanie. W pierw-
szym etapie projektanci zdobywają możliwie największą ilość informacji, aby precyzyjnie
określić potrzeby użytkowników. W drugim etapie, na podstawie zgromadzonej wiedzy, two-
rzą funkcjonalny prototyp projektowanej aplikacji lub strony internetowej, który w ostatnim
etapie przechodzi szereg testów. Z praktycznych doświadczeń autora wynika, że dbałość
o jak najlepsze doświadczenie użytkowników obecnie nie stanowi priorytetu dla twórców
oprogramowania. Dlatego w referacie podkreślone zostały zalety projektowania aplikacji zo-
rientowanych na użytkownika.

USER-CENTERED DESIGN AS AN INNOVATIVE APPROACH TO SOFTWARE
DEVELOPMENT

Modern human uses various applications and programs every day. Their number increases
every year, while only a few are successful. In his work, the author identified user-oriented de-
sign as one of its causes. Such an innovative approach of software developers assumes care
for the best possible user experience when using the designed application. The paper high-
lights terms related to the issue of user-oriented design: user experience (UX), usability, and
user interface. The process of creating a correct UX has been divided into three stages: rese-
arch and analysis, design, and testing. In the first stage, designers gather as much information
as possible to precisely define the users’ needs. In the second stage, based on the accumu-
lated knowledge, they create a functional prototype of the designed application or website,
which in the last stage undergoes a series of tests. The author’s practical experience shows
that taking care of the best user experience is currently not a priority for software developers.
Therefore, the paper highlights the advantages of a user-oriented application design.

Opiekun naukowy:
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Mateusz JAKUBCZAK
Karol OLESZEK
Koło Naukowe Ekonomii
Wydział Zarządzania

ZNACZENIE HOMOGENICZNOŚCI REGIONALNEJ WZGLĘDEM POŁOŻENIA
I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCHW KONTEKŚCIE REGIONALNEJ

POLITYKI GOSPODARCZEJ

W ustalaniu polityki gospodarczej dla danego regionu ważne jest, żeby każda część te-
go regionu reagowała w taki sam sposób na wdrożenie polityki gospodarczej. Wysoką wa-
gę należy przyłożyć więc do ustalenia grup powiatów, które byłyby jak najbardziej podobne
względem siebie, jednocześnie będąc geograficznie jak najbliżej siebie. Wykorzystane zosta-
ły algorytmy grupujące na grafie: algorytm Girvana-Newmana oraz algorytm MST. Jednost-
ki administracyjne zostały podzielone na podstawie wskaźników ekonomicznych, ich relacji
przestrzennych i spójności grupowej. Nowe homogeniczne zbiory powiatów zostały wyzna-
czone na przykładzie powiatów z województwa małopolskiego. Wyniki te porównane zostały
z obecnym podziałem administracyjnym oraz klasycznymi metodami grupowania.

IMPORTANCE OF REGIONAL HOMOGENEITY IN SPATIAL AND ECONOMICS
INDICATORS FOR REGIONAL ECONOMIC POLICY

In determining economic policy for a given region it is important that each subregion re-
sponds in the same way to implementation of policy. Great importance should be attached
to the determination of groups of district that are similar economically and geographically
as close as possible to each other. Using the grouping algorithms on the graph, the Girvan-
Newman and MST graph grouping algorithms were discussed. Administrative units have be-
en divided on the basis of economic indicators, their spatial relations and group cohesion.
New homogeneous data of district have been determined, based on the example of district
from the Lesser Poland Voivodeship. The results were compared with the current administra-
tive division and classic grouping methods.

Opiekun naukowy:
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Justyna ISKRA
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ANALIZAMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII BLOCKCHAIN
WUJĘCIU GOSPODAROWANIA ŻYWNOŚCIĄ

Blockchain to technologia, która najprawdopodobniej zmieni świat nie do poznania. Mi-
mo że kojarzona jest najczęściej z kryptowalutami to technologia ta znajduje coraz częstsze
zastosowanie w sektorze logistyki, produkcji, farmaceutycznym czy nawet górniczym. Rolnic-
two jest jednym z najmniej przejrzystych sektorów gospodarki. Kupowanie zdrowej, ekolo-
gicznej żywności wymaga konsumentów wiary w opisane etykiety producentów, świadczą-
ce o deklarowanych standardach. Ponadto palącym problemem jest marnowanie żywności.
Statystycznie aż jedna trzecia produktów rolnych jest tracona pomiędzy producentem, a kon-
sumentem. Strata ta sięga biliona dolarów rocznie. Niejednokrotnie społeczeństwo nie zdaje
sobie sprawy z wagi sytuacji lub ją bagatelizuje. Autorka przedstawia założenia oraz możli-
wości technologii blockchain, która może stać się potencjalną metodą walki z wymienionymi
światowymi problemami.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN
TERMS OF FOODMANAGEMENT

Blockchain is a technology that will most likely change the world beyond recognition.
Although it is most often associated with cryptic currencies, this technology is increasingly
often used in logistics, manufacturing, pharmaceutical and even mining sectors. Agricultu-
re is one of the least transparent economic sectors. Buying healthy, organic food requires
consumers to have faith in the described manufacturer’s labels, which prove the declared
standards. In addition, food waste is an urgent problem. Statistically, as much as one third of
agricultural products are lost between producer and consumer. This loss amounts to a trillion
dollars a year. Often the society is not aware of the importance of the situation or underesti-
mates it. The author presents the assumptions and possibilities of blockchain technology,
which may become a potential method of fighting the mentioned global problems.

Opiekun naukowy:
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Artur WILCZEK
Stanisław KACZMARSKI
Koło Naukowe AGHMedical Technology
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

AKWIZYCJA ORAZ ANALIZA SYGNAŁÓW SEMGW CELU
AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNANIA SIŁY ŚCISKU DŁONI

Celem referatu jest przedstawienie wyników pracy koła naukowego nad projektem pro-
tezy bionicznej, z koncentracją na procesie akwizycji danych oraz jej analizy. W celu dokład-
nego wyznaczenia zależności pomiędzy sygnałem sEMG oraz siłą zacisku ręki wykorzystano
czujnik MyoWare, wykonany w technice druku 3D dynamometr oraz platformę Arduino syn-
chronizującą pomiar. Analiza danych przeprowadzana jest z wykorzystaniem sieci rekuren-
cyjnej, będącej jednym z najbardziej wydajnych rozwiązań w kontekście analizy szeregów
czasowych. Sygnał, przed wgraniem do sieci jest filtrowany z wykorzystaniem metody flitflit
zaimplementowanej w pythonowskim module scipy. Celem wykorzystania sieci rekurencyj-
nej jest wyznaczenie wartości siły do wygenerowania na wyjściu. Podczas referatu zostaną
zademonstrowane wyniki oraz proces konwersji z danych reprezentujących sygnał sEMG na
dane reprezentujące sygnał siły, która ma zostać wygenerowana na krańcu chwytaka imitu-
jącego ludzką dłoń. Kwestię mechaniczne związana z imitacją ludzkiej dłoni została opisana
w drugim referacie prezentowanym przez nasze koło.

SEMG SIGNAL ACQUISITION AND ANALYSIS IN ORDER TO PREDICT
OUTPUT CLAMPING FORCE

The aim of the study is present results of the AGH Medical Technology’s work results. Since
January 2021, we have been working on a project of bionic prosthesis, controlled by sEMG
signal. One of the most influential parts of the project was sEMG signal acquisition and ana-
lysis. In order to achieve correlation between sEMG signal and the hand’s clamping force, the
MyoWare sensor has been used. Moreover, using 3D printing technology the dynamometer
has been developed and prototyped. As the control system, arduino with atmega uC has be-
en used. Data Analysis has been achieved using recurrent neural network (RNN), due to the
most efficient results at the time series data. In order to provide the best results, additional
filters have been implemented on the dataset, before loading data to the network. In order
to use filters, the python modules have been used. During presentation, the results will be
demonstrated as well as a data acquisition process. The mechanical issues will be presented
in the second work prepared by our team.

Opiekun naukowy:
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PRZEDEFINIOWANIE USŁUGI- SERWICYZACJA JAKO NOWYMODEL
BIZNESOWY

Globalne zmiany rynkowe powodowane są szybko rozwijającymi się technologiami oraz
normami środowiskowymi, jednak w głównej mierze wynikają przede wszystkim ze stale
zmieniających się wymagań konsumentów. Klienci oczekują nie tylko dostarczenia produktu,
ale również uzyskania gwarancji, że po dokonaniu zakupu pozwoli on realizować wszystkie
ich oczekiwania. W obliczu stale rosnącej presji ze strony rynku wewnętrznego i zewnętrzne-
go producenci szukają sposobów na zróżnicowanie źródeł przychodów. W firmach zoriento-
wanych na produkty pojawiła się potrzeba oferowania większej różnorodności dotyczących
ich usług – tę zmianę nazywa się serwicyzacją. Trend ten przejawia się na różne sposoby
w wielu branżach. Co to jednak właściwie znaczy? Jakie korzyści mogą dzięki serwicyzacji
uzyskać przedsiębiorstwa produkcyjne? Czy serwicyzacja rzeczywiście się opłaca? W niniej-
szym artykule przedstawiono odpowiedzi na te pytania poparte publikacjami naukowymi
oraz analizą wyników badań ze środowiska biznesowego. Po wykonaniu przeglądu dostęp-
nej literatury naukowej, autorka wskazuje, że zagadnienie serwicyzacji jest pojęciem nowym,
które zyskuje na popularności, a świadczyć o tym mogą przykłady zmieniających się mode-
li biznesowych znanych marek takich jak iPhone, Rolls-Royce, Mercedes czy Philips. Autorka
porusza także aspekty ekonomiczne, ponieważ sprzedaż pewnej usługi wraz z produktem al-
bo oferowanie klientowi wsparcia realizacji konkretnych celów biznesowych pozwala zwięk-
szyć przychody bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

REDEFINING THE SERVICE – SERVICING AS A NEW BUSINESS MODEL

Global market changes are caused by rapidly developing technologies and environmental
standards, but they are caused mostly by constantly changing consumer demands. Custo-
mers expect not only the delivery of the product, but also a guarantee that once purchased,
the product will meet all expectations. Faced with ever-increasing pressure from the internal
and external market, manufacturers are looking for ways to diversify their sources of revenue.
In product-oriented companies there is a need to offer a greater variety of after-sales services
– this change is called servicing. This trend is manifested in different ways in many industries.
But what does this actually mean? What benefits can manufacturing companies gain from
servicing? Does servicing really pay off? This article provides answers to these questions sup-
ported by scientific publications and analysis of research results from the business commu-
nity. After reviewing the available scientific literature, the author points out that the issue of
servicing is anew concept that is gaining in popularity, as evidenced by the changing busi-
ness models of well-known brands such as iPhone, Rolls-Royce, Mercedes and Philips. The
author also touches upon the economic aspects, because selling a certain service together
with a product or offering support to the customer to achieve specific business objectives
allows to increase revenues without the necessity to incur investment outlays.
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WSKAŹNIKI MONITOROWANIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
W BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest modelem rozwoju gospodarczego, który
opiera się na budowaniu kapitału ekonomicznego i społecznego. Pociąga to za sobą stop-
niowe oddzielanie działalności gospodarczej od zużycia zasobów. GOZ oznacza nie tylko
ograniczenie negatywnych skutków gospodarki linearnej ale również zmianę systemową ge-
nerującą możliwości zarówno gospodarcze jak i biznesowe. Dodatkowo zapewnia korzyści
środowiskowe i społeczne. Koncepcja ta zakłada skuteczne działanie zarówno na poziomie
globalnym jak i lokalnym tzn. uwzględnia zarówno małe i duże firmy, organizacje i osoby
prywatne. Zaprojektowany model GOZ rozróżnia cykle techniczne i cykle biologiczne. W cy-
klach biologicznych, ma miejsce konsumpcja materiałów pochodzenia biologicznego, które
dzięki wielu procesom są zaprojektowane tak by zasilały układ z powrotem. W cyklu tech-
nicznym natomiast następuje odzyskanie i przywracanie produktów poprzez ich ponowne
użycie, naprawę, regenerację czy recykling. Unia Europejska stawia branżę energetyczną jako
jedną z priorytetowych gałęzi gospodarki. Jako jedna z pięciu branż wymieniona jest w stra-
tegii rozwoju Europa 2020, która ma doprowadzić do osiągnięcia 20% udział energii z od-
nawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej ilości zużywanej energii w Europie (dla Polski
ten próg wynosi 15%) oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. Cele te
pomimo, że ustanowione zostały kilka lat temu są bardzo ważne ze względu na koncepcje
GOZ. W pośredni lub bezpośredni sposób wpływają one na zagadnienia poruszane w GOZ
takie jak: zmniejszenie ilości surowców nieodnawialnych zużywanych w procesach produk-
cji energii oraz zmniejszenie ilości odpadów W referacie przedstawiono cele GOZ oraz reko-
mendowane wskaźniki, które mogą zostać użyte do monitorowania transformacji w kierun-
ku GOZ dla branży energetycznej. Uwzględniono obszary najważniejsze dla tej branży, takie
jak: emisje, energię, odpady, wodę ścieki, surowce, inwestycje, działalność społeczna. W każ-
dym z tych obszarów zostały zdefiniowane wskaźniki względne oraz bezwzględne, co po-
zwoli na porównywanie ich między poszczególnymi przedsiębiorstwami bez względu na ich
wielkość. Jednostki powinny być dobrane uwzględniając jak najlepszą przejrzystość danych,
z zachowaniem jedności między podmiotami w celu łatwiejszego porównania. W przemyśle
energetycznym, w odróżnieniu od innych branż, energia głównie rozpatrywana jest jako pro-
dukt a nie substrat, dlatego powyższe wskaźniki są skoncentrowane wokół produkcji energii
i udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie. Dodatkowo ważnym aspektem są pro-
dukty uboczne tzw. UPS- uboczne produkty spalania, jak i produkty uboczne powstające przy
wydobyciu surowców co ma miejsce w wielu z analizowanych przedsiębiorstw.
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INDICATORS FORMONITORING THE CIRCULAR ECONOMY IN THE ENERGY
SECTOR

The Circular Economy (CE) is a model of economic development that is based on building
economic and social capital. This entails a gradual separation of economic activity from re-
source consumption. CE means not only limiting the negative effects of the linear economy
but also a systemic change that generates economic and business opportunities. In addition,
it provides environmental and social benefits. The concept assumes effective action both on
a global and local level, i.e. it includes both small and large companies, organizations and
individuals. The designed CE model distinguishes between technical and biological cycles.
In biological cycles, there is a consumption of materials of biological origin, which thanks to
many processes are designed to feed the system back. In the technical cycle, on the other
hand, products are recovered and restored through reuse, repair, regeneration or recycling.
The European Union makes the energy industry one of its priority industries. As one of the
five branches it is mentioned in the Europe 2020 development strategy, which is to achieve
a 20% share of energy from renewable energy sources (RES) in the total amount of energy
consumed in Europe (for Poland this threshold is 15%) and to increase the efficiency of ener-
gy use by 20%. These goals, despite the fact that they were established a few years ago, are
very important due to the CE concepts. They directly or indirectly affect the issues raised in
CE, such as: reduction of the amount of non-renewable raw materials used in energy produc-
tion processes and reduction of waste The paper presents CE objectives and recommended
indicators that can be used to monitor the transformation towards CE for the energy sec-
tor. The most important areas for this industry were taken into account, such as: emissions,
energy, waste, water, sewage, raw materials, investments, social activities. In each of these
areas, relative and absolute indicators have been defined, allowing for comparison between
individual companies regardless of their size. Units should be selected taking into account
the best possible transparency of data, while maintaining unity between entities in order to
facilitate comparison. In the energy industry, unlike other industries, energy is mainly con-
sidered as a product rather than a substrate, so the above indicators are focused on energy
production and the share of renewable energy sources in this process. In addition, an impor-
tant aspect is the by-products of the so-called UPS – by-products of combustion, as well as
by-products arising from the extraction of raw materials, which takes place in many of the
analyzed companies.

Opiekun naukowy:
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CZYWARTO UJAWNIAĆ INFORMACJE NIEFINANSOWE? – ZALETY I WADY

Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy warto ujawniać informacje
niefinansowych w raportach, a także pokazanie wad i zalet takiego działania. Wiele przedsię-
biorstw zastanawia się nad ujawnieniem dodatkowych danych niefinansowych dotyczących
bieżącej działalności. Rozważane są korzyści wynikające z ujawnienia tych danych, a także
oceniane są potencjalne negatywne skutki. Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości spo-
wodowane działaniem konkurencji oraz regulacjami prawnymi. Dostosowanie się do kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz obowiązujących przepisów może wpły-
nąć pozytywnie na wizerunek jednostki, ale również niesie za sobą zagrożenie związane
z koniecznością publikacji niekorzystnych danych. Stwarza to wiele możliwości dla interesa-
riuszy, np. daje szerszy obraz działalności danego przedsiębiorstwa i pozwala na łatwiejszy
dostęp do informacji. Warto zatem zadać pytanie: czy warto udostępniać informacje niefi-
nansowe? W pierwszej części zostanie przedstawione pojęcie informacji niefinansowych, ich
miejsce w teorii rachunkowości oraz koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Zostaną również
wskazane wady i zalety prezentacji takich danych. Następnie zostaną zaprezentowane pol-
skie przedsiębiorstwa, które opublikowały informacje niejawne oraz skutki, jakie wywołało
wspomniane działanie.

THE DISCLOSURE OF NON-FINANCIAL INFORMATION – ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES

The purpose of this article is to describe the way of disclosure of non-financial information
as well as verification of its pros and cons. The number of companies has decided to publish
some information about current business activities. It is known that disclosure some data
has got a positive influence, however some enterprises believe that lead to adversely affect.
The obligation such as The Accounting Act and Corporate Social Responsibility have a cru-
cial impact on publishing business data. That information could be used by stakeholders. The
essential question is why we should disclosure of non-financial information? Firstly, an intro-
duction presented a general view about non-financial information as well as legal regulations
in this case. Then, advantages and disadvantages of providing business data will be depicted
as consequences of that activity. Moreover, there will be indicate the most popular sample of
Polish companies which decided to disclose more information about their business activity.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH

Sekcja XIV – Przedsiębiorczość Innowacyjna 192



61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

3 grudnia 2020

Sebastian WARDZAŁA
Koło Naukowe Audytor
Wydział Zarządzania

ANALIZA RAPORTU ZINTEGROWANEGOWYBRANEJ SPÓŁKI

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie nowym podejściem do nowocze-
snego raportowania, jakim jest raportowanie zintegrowane. Poprzedni klasyczny model spra-
wozdań finansowych został zastąpiony raportem zintegrowanym, dającym holistyczne spoj-
rzenie na firmę. Rozwój sprawozdawczości wpłynął również na sektor bankowy. Banki coraz
chętniej publikują ważne dla interesariuszy dane poza finansowe. Skuteczność i użyteczność
raportu zintegrowanego sprawia, że   coraz więcej przedsiębiorstw z sektora bankowego ko-
rzysta z tej formy raportowania. Dodatkowo raport zintegrowany stał się mocnym fundamen-
tem przy budowaniu relacji pomiędzy bankiem a jego interesariuszami, do których zaliczamy
głównie pracowników i klientów. Pozostaje jednak pytanie: jakimi kwestiami należy się zająć
w tym raporcie, biorąc pod uwagę specyfikę sektora gospodarczego, jakim jest bankowość?
Czy publikacja takiego raportu wpływa na wiarygodność i wzrost zaufania publicznego do
banku?

ANALYSIS OF THE INTEGRATED REPORT OF A SELECTED COMPANY

In recent years, the interest in the new approach to modern reporting, which is integrated
reporting, has increased significantly. The previous classic model of financial statements has
been replaced by an integrated report, giving a holistic view of the company. The evolution
of reporting has also affected the banking sector. Banks are more and more eager to publish
non-financial data that is important for stakeholders. The effectiveness and usefulness of the
integrated report means that more and more enterprises in the banking sector use this form
of reporting. In addition, the integrated report has become a strong foundation when buil-
ding relations between the bank and its stakeholders, to which we mainly include employees
and customers. However, the question remains: what issues should be addressed in this re-
port, taking into account the specific economic sector that is banking? Does the publication
of such a report affect the credibility and increase of public confidence in the bank?

Opiekun naukowy:
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DOŚWIADCZANIE WIOSENNEJ KWARANTANNY PRZEZ OSOBYMŁODE.
BADANIA DZIENNIKÓW KWARANTANNY

W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w okresie wiosen-
nej kwarantanny wśród młodych osób. Celem badania była analiza doświadczenia wiosennej
kwarantanny przez młode osoby. Zastosowano zasady teorii ugruntowanej, która jest meto-
dą badań jakościowych. Została wybrana ze względu na jej elastyczny i otwarty charakter.
Proces badawczy nie opiera się żadnej teorii czy założeniach – teoria wyłania się w toku ba-
dań. Analizie poddano sześć dzienników prowadzonych przez studentów w wieku od 22 do
24 lat w okresie okołoświątecznym. Zapisy dotyczyły emocji, myśli, czynności towarzyszą-
cych podczas przebywania w domu. Z analizy dzienników można dowiedzieć się, że kilka
wymiarów doświadczenia kwarantanny przez wszystkich badanych było do siebie podob-
nych, m.in: nowa rutyna podczas kwarantanny, aktywność fizyczna jako sposób przetrwania
izolacji, szczęście powiązane ze wspólnym czasem z rodziną, tęsknota za codziennością, złość
jako reakcja na zaistniałą sytuację, wymiar medialny pandemii. Podsumowując, na podstawie
wyników badania wyłania się obraz kwarantanny jako czasu refleksyjnego, przygnebiające-
go, tęsknoty, ale także pozwalającego cieszyć się z drobnych rzeczy.

EXPERIENCE OF SPRING QUARANTINE BY YOUNG PEOPLE. RESEARCH
QUARANTINE DIARIES

The presentation will present the results of research conducted in the spring quarantine
among young people. The aim of the study was to analyze the experience of spring quaranti-
ne by young people. The principles of the grounded theory, which is a method of qualitative
research, were applied. It was chosen for its flexible and open nature. The research process is
not based on any theory or assumptions – theory emerges in the course of research. Six dia-
ries kept by students aged 22-24 around Christmas were analyzed. The records concerned
emotions, thoughts, and accompanying activities while at home. The analysis of the diaries
shows that several dimensions of the quarantine experience by all respondents were similar
to each other, including: a new routine during quarantine, physical activity as a way of survi-
ving isolation, happiness associated with time together with the family, longing for everyday
life, anger as reaction to the situation, the media dimension of the pandemic. Summing up,
based on the results of the study, an image of quarantine emerges as a reflective, depressing
time, longing, but also allowing you to enjoy small things.

Opiekun naukowy:
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ANALIZAMODELI TOŻSAMOŚCI BOHATERÓW FILMOWYCH NA
PRZYKŁADZIE PANDY PO I REY SKYWALKERWUJĘCIU NARRACYJNYM

I PSYCHOANALITYCZNYM

Koncepcja trylogii filmowej w kinie komercyjnym staje się coraz częściej formą prezentacji
bohaterów, którzy zmagają się z problemem kreowania własnej tożsamości. Konflikt polega
na zderzeniu się z oczekiwaniami innych osób, ze względu na role, jakie pełni nasz boha-
ter w ich wyobrażeniach. W zależności od typu historii, nasi bohaterowie mają inne cechy.
Jednak nadal można podjąć się prób ich charakterystyki uniwersalnymi modelami. Intuicyj-
nie jedne wydają się bliższe od pozostałych. W przypadku Po – protagonisty trylogii” Kung
Fu Panda” możemy przypisać proces kreowania tożsamości narracyjnej. Natomiast przy Rey
z 3 trylogii” Gwiezdnych Wojen” widzimy strukturę psychoanalityczną. Tematem prelekcji bę-
dzie analiza Po oraz Rey w dwóch modelach tożsamości w ujęciu narracyjnym oraz psycho-
analitycznym. Kluczowym tutaj jest zwrócenie uwagi na przedstawienie historii dla odpo-
wiedniego odbiorcy, o czym wskazuje kategoria PG. Im starszy odbiorca, tym bardziej jest
narażony na poważniejsze konflikty tożsamości. Co więcej, filmowe wewnętrzne katharsis
bohaterów ma wpływ na samą rzeczywistość, w której żyją. Widz ma zrozumieć, czym jest
osiągnięcie samoświadomości, co do własnego jestestwa.

THE ANALYSIS OF THE IDENTITY MODELS OFMOVIE CHARACTERS ON
THE EXAMPLE OF PO PANDA AND REY SKYWALKER IN NARRATIVE AND

PSYCHOANALYTICAL TERMS

The concept of the film trilogy in commercial movie industry is becoming an often form
of presenting characters who suffers from identity struggles. The internal conflict consists
in clashing with the expectations of other people, due to the functions of our heroes in their
imaginations. Depending on the type of story, the characters have various features. However,
it is still possible to characterize them with universal models. Intuitively, some seem closer to
the rest. In the case of Po – the protagonist of” Kung Fu Panda” franchise, we can attribute
the process of creating a narrative identity. On the other hand, with Rey from the third” Star
Wars” trilogy, we can see a psychoanalytic structure. In the lecture I will analyze Po and Rey
according to narrative and psychoanalytical identities. The important thing is to match them
to the right audience, following the PG rules. With the age, comes more serious identity issu-
es. Moreover, the characters’ internal catharsis influences the very reality around them. The
viewer should understand what it means to achieve awareness about the self.

Opiekun naukowy:
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AUTO-ETNOGRAFICZNE STUDIUM PRAKTYK PROJEKTOWANIA BOTÓW
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SC2AI

Referat będzie opowiadał o sposobach projektowania botów w grze StarCraft II. Prezenta-
cja będzie składała się z trzech części: omówienia gry StarCraft II wraz historią tworzenia bo-
tów do tej serii, historii społeczności SC2AI oraz prezentacji zaprojektowanego przeze mnie
bota w jednym z meczów wraz z opisem jego działania oraz użytych narzędzi. Historia two-
rzenia botów do StarCrafta II sięga do czasów pierwszej części serii. W 2010 stworzono fra-
mework o nazwie „BWAPI” napisany w języku C++, który pozwolił na tworzenie pierwszych
botów. Około 2017 powstała społeczność SC2AI, która opracowała kilka frameworków do
tworzenia botów. W 2020 zająłem się badaniem tej społeczności w celu zrozumienia tego
w jaki sposób podchodzą oni do procesu projektowego. Punktem kulminacyjnym moich ba-
dań było stworzenie własnego bota od podstaw, którego działanie chciałbym zaprezento-
wać.

AUTO-ETNOGRAPHICAL STUDY OFMETHODS OF DESIGNING STARCRAFT
II BOTS USED BY SC2AI COMMUNITY

The paper will talk about how to design bots in StarCraft II. The presentation will consist of
three parts: an overview of StarCraft II and the history of creating bots for this series, the histo-
ry of the SC2AI community and a presentation of the bot I designed in one of the matches,
together with a description of its operation and the tools used. The history of creating the
StarCraft II bots goes back to the first part of the series. In 2010, a framework called” BWAPI”
written in C++ language was created, which allowed to create the first bots. Around 2017 the
SC2AI community was created, which developed several frameworks to create bots. In 2020
I started to research this community in order to understand how they approach the design
process. The culmination of my research was to create my own bot from scratch, whose work
I would like to present.
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DYSTRYBUCJA FILMOWAW CZASACH PANDEMII

Trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła w znacznym stopniu na różne gałęzie przemysłu
rozrywkowego, w tym i branżę filmową. Niespodziewane rozprzestrzenianie się koronawi-
rusa i zamknięcie kin na całym świecie wiosną tego roku, wymusiło na dystrybutorach dy-
namiczne dostosowywanie się do aktualnej sytuacji. Chcąc zminimalizować straty związa-
ne z wycofaniem z ekranów wysokobudżetowych tytułów doszło do złamania dotychcza-
sowych schematów harmonogramów wydawniczych, udostępniając w serwisach VOD filmy
tuż po kinowych premierach. Na przestrzeni miesięcy doszło wręcz do bardziej radykalnych
posunięć, jak bezpośrednie udostępnienie filmów w internetowych bibliotekach, z pominię-
ciem kinowych premier. Chociaż kryzys niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla firm
zajmujących się produkcją i dystrybucją, to z perspektywy konsumentów kultury, sytuacja
dostarcza interesującego materiału do obserwacji. W ostatnich miesiącach zacierała się gra-
nica pomiędzy filmami przeznaczony mi do kinowej projekcji, a tworzonymi na zamówienie
platform streamingowych. Przeniesienie się popularnych festiwali do formy zdalnej sprawiło
natomiast, że paradoksalnie mimo zamknięcia kin, odbiorcy są bliżej kina, niż kiedykolwiek.
To jednak dopiero początek zmian, które mogą potoczyć się w różny sposób.

FILM DISTRIBUTION IN THE ERA OF COVID-19

The COVID-19 pandemic had a great impact on the entertainment industry, including the
film industry. The intensive spread of the coronavirus forced film distributors to make qu-
ick choices. They have released some high-budget titles on the VOD platform straight after
the original premiere, which is an entirely new technique. There also happened even more
radical moves, such as online releases of films previously scheduled for a usual release. Altho-
ugh the crisis has negative consequences for production and distribution companies, in the
eyes of consumers, it provides interesting material for observation. In the last few months,
the difference between films crafted for cinematic screenings and the ones prepared for the
streaming platforms has been disappearing. Moving popular festivals to the online form in
some way made the cinema much more accessible for a regular person (despite closing the
actual cinemas). However, this is only the beginning of upcoming changes that may evolve
in many different ways.

Opiekun naukowy:
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MALARSTWO KOREAŃSKIE NA TLE PRZEMIAN POLITYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH ZACHODZĄCYCHW XXWIEKU NA PÓŁWYSPIE

KOREAŃSKIM

Wiek XX na Półwyspie Koreańskim był wiekiem niespokojnym, przynoszącym ogromne
zmiany dla społeczeństwa koreańskiego. Napływ obcych nacji, upadek ostatniej dynastii Jo-
seon, brutalna 35-letnia okupacja przez Imperium Japońskie, wyzwolenie kraju a następnie
wybuch Wojny Koreańskiej, która zakończyła się podziałem Półwyspu – to wszystko sprawiło,
że społeczeństwo Koreańskie było poddawane ciągłym zmianom i presji. Znalazły one swoje
odzwierciedlenie również w sztuce koreańskiej, w tym malarstwie, które naturalnie oddawało
nastroje społeczeństwa. Zmieniało się ono dynamicznie, wpierw odchodząc od tradycyjnej
formy w celu przyswojenia sobie europejskich technik, by następnie podzielić się zgodnie
z linią demarkacyjną. Na Północy zagościł propagandowy socrealizm, a na Południu przeciw-
stawny mu abstrakcjonizm. Moim celem jest przeprowadzenie analizy zachodzących zmian
w malarstwie koreańskim pod wpływem przemian społecznych, oraz opis w jaki sposób wy-
kształciło się współczesne malarstwo koreańskie.

KOREAN PAINTING AGAINST THE BACKDROP OF POLITICAL AND SOCIAL
TRANSFORMATIONS IN THE 20TH CENTURY ON THE KOREAN PENINSULA

The twentieth century on the Korean Peninsula was an anxious age, which brought si-
gnificant changes to Korean society. The influx of foreign nations, the fall of the last Joseon
dynasty, the brutal 35-year occupation by the Japanese Empire, the liberation of the coun-
try, and the outbreak of the Korean War that ended with the division of the Peninsula – it all
put Korean society under constant pressure and change. They were also reflecting on Korean
art, including painting, which naturally mirrored the mood of society. It was changing dyna-
mically, first withdraw from the traditional form to assimilate European techniques, and then
divided according to the demarcation line. In North Korea, socialist realism and its propagan-
da character took the central place, and in the South, this place had taken by abstractionism,
which was opposed to socialist realism. My goal is to analyze the transformation which had
a place in Korean painting under the influence of social changes and to describe how con-
temporary Korean painting has developed.
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VIVA EL VINO – OWINIE I NAPOJACH ALKOHOLOWYCHWHISZPANII

Już od czasów starożytnych ludzie cenili sobie wino jako napój towarzyszący posiłkom
i spotkaniom towarzyskim. Szczególnie napój ten znalazł swoje upodobanie na półwyspie
Iberyjskim, w Hiszpanii gdzie jest to drugi najstarszy winiarski kraj terenu Morza Śródziem-
nego, a jego spożycie czyni Hiszpanie jednym z największych konsumentów tego napoju na
świecie. Wina w Hiszpanii uprawia się w całym kraju a różnorodność odmian może przyprawić
o zawrót głowy. Jednakże, mieszkańcy tego kraju wykorzystali wino do stworzenia napojów
alkoholowych chętnie spożywanych we wszystkich jednostkach autonomicznych Hiszpanii,
a niektóre stały się tak popularne, że weszły na stałe do menu kuchni hiszpańskiej. Sangria,
Horchata de chufa czy tinto de verano to tylko nieliczne z nich. Referat skupi się na przeglą-
dzie najważniejszych win i napojów alkoholowych w Hiszpanii oraz ich roli w hiszpańskiej
kulturze i społeczeństwie.

VIVA EL VINO – ABOUTWINE AND ALCOHOLIC DRINKS IN SPAIN

Since ancient times, people have valued wine as a drink accompanying meals and social
gatherings. This drink is especially popular on the Iberian Peninsula, in Spain, where it is the
second oldest wine country in the Mediterranean, and its consumption makes Spaniards one
of the largest consumers of this drink in the world. Wines in Spain are grown all over the
country and the variety of varieties can make you dizzy. However, the people of this country
used wine to create alcoholic beverages willingly consumed in all autonomous communities
of Spain, and some have become so popular that they have entered the menu of Spanish
cuisine for good. Sangria, Horchata de chufa and tinto de verano are just a few of them. The
presentation will focus on an overview of the most important wines and alcoholic beverages
in Spain and their role in Spanish culture and society.
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mrg Anna Cisowska
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