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ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
W KOPALNI SUROWCÓW SKALNYCHW KONTEKŚCIE MODYFIKACJI

OTOCZENIA EKSPLOATACJI

W referacie podjęto ocenę energochłonności transportu technologicznego w kopalni su-
rowców skalnych. Zazwyczaj transport ten realizowany jest z wykorzystaniem wozideł tech-
nologicznych napędzanych turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi, a w przyszło-
ści niewykluczone, że autonomicznymi pojazdami elektrycznymi. Uwzględniając wszystkie
istotne parametry pojazdów technologicznych: takie jak sprawność silnika i układu jezdnego,
a także parametry cechujące otoczenie eksploatacji, określono zależności dotyczące energo-
chłonności jednostkowej tj. ilości energii jaką należy zapewnić dla pokonania przez pojazd
wszystkich oporów ruchu, do przetransportowania jednostki ciężaru materiału transporto-
wanego na jednostkową odległość. Wyznaczono również zależność na jednostkowe zuży-
cie paliwa z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów pojazdów, jak również drogi
transportowej. Wykonano analizy dla kilku typów pojazdów obrazujące zmienność energo-
chłonności w zależności od parametrów pojazdu oraz warunków eksploatacji.

ANALYSIS OF THE ENERGY INTENSITY OF TRANSPORT IN AN OPENCAST
ROCKMINE IN THE CONTEXT OFMODIFYING THEMINING ENVIRONMENT

The paper evaluates the energy consumption of technological transport in a rock mine.
Usually this transport is carried out with the use of technological haulers driven by turbo-
charged diesel engines, and in the future possibly by autonomous electric vehicles. Taking
into account all the important parameters of technological vehicles, such as the efficiency of
the engine and the driving system, as well as the parameters characterising the operating
environment, dependencies were determined concerning unit energy consumption, i.e. the
amount of energy that must be ensured for the vehicle to overcome all resistance to motion in
order to transport a unit weight of material transported over a unit distance. The relationship
for specific fuel consumption was also determined, taking into account all relevant vehicle
parameters, as well as the transport route. Analyses were carried out for several types of ve-
hicles showing the variation of energy consumption depending on the vehicle parameters
and operating conditions.

Opiekun naukowy:

dr inż. Przemysław Bodziony
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ANALIZAWPŁYWU DODATKÓW ZAPEWNIAJĄCYCHWODOODPORNOŚĆ
NA PARAMETRY ENERGETYCZNEMW TYPU ANFO

Materiały wybuchowe typu ANFO (saletrole) są powszechnie wykorzystywane do wyko-
nywania prac strzałowych w górnictwie w celu pozyskiwania urobku skalnego. W strukturze
zużycia środków strzałowych na potrzeby odkrywkowych zakładów górniczych zajmują wy-
soką drugą pozycję. Są to materiały wybuchowe dwuskładnikowe składające się z paliwa –
oleju oraz utleniacza – azotanu(V) amonu. Popularność zastosowania ANFO na potrzeby gór-
nictwa wynika z dużej dostępności oraz niskiej ceny składników potrzebnych do jego wypro-
dukowania. Ze względu na właściwości chemiczne utleniacza materiał wybuchowy nie jest
wodoodporny co wymusza stosowania metod jego zabezpieczania przed działaniem wody.
Jednym ze sposób poprawy wodoodporności ANFO jest modyfikacja jego składu chemicz-
nego poprzez zastosowanie odpowiednich substancji – korektorów właściwości.

Na podstawie studiów literaturowych wytypowano substancje, których dodanie do struk-
tury materiału wybuchowego może wpłynąć na poprawę wodoodporności. Dokonano cha-
rakterystyki oraz oceny właściwości chemicznych tych substancji. Dla zaprojektowanych no-
wych składów recepturowych MW typu ANFO zawierających wybrane dodatki wykonano ob-
liczenia termodynamiczne z wykorzystaniem programu komputerowego celem oceny wpły-
wu zastosowanych składników na jego parametry energetyczne. Na podstawie uzyskanych
wyników określono optymalny skład recepturowy modyfikowanego saletrolu, zapewniający
jednocześnie wysoki stopień wodoodporności oraz możliwie najwyższe parametry energe-
tyczne.

Sekcja I – Górnictwo 5
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ADDITIVES PROVIDING
WATER-RESISTANCE ON ENERGY PARAMETERS OF ANFO TYPE

EXPLOSIVES

ANFO explosives (saletrols) are commonly used to perform blasting works in mining in
order to obtain rock material. In the structure of the consumption of blasting agents for the
needs of opencast mines, they occupy a high second position. These are two-component
explosives consisting of a fuel – oil and oxidant – ammonium nitrate (V). The popularity of
using ANFO for mining purposes results from the high availability and low price of the ingre-
dients needed for its production. Due to the chemical properties of the oxidant, the explosive
is not waterproof, which requires the use of methods protecting it against water. One of the
ways to improve ANFO’s water resistance is to modify its chemical composition by using ap-
propriate substances – property correctors.

On the basis of literature studies, substances were selected, the addition of which to the
structure of the explosive may improve water resistance. The chemical properties of these
substances were characterized and evaluated. For the designed new ANFO-type recipe com-
positions containing selected additives, thermodynamic calculations were performed with
the use of a computer program to assess the influence of the ingredients used on its energy
parameters. On the basis of the obtained results, the optimal recipe composition of the mo-
dified saletrol was determined, ensuring at the same time a high degree of water resistance
and the highest possible energy parameters.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Barański
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OPTYMALIZACJA TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGOW KOPALNI
ODKRYWKOWEJ

Praca przedstawia wykonaną optymalizację transportu urobku z 7 pól eksploatacyjnych
do 3 kruszarni z wykorzystaniem wozideł technologicznych. Optymalizacja ta polegała na
określeniu najniższych kosztów transportu pomiędzy lokalizacjami.

W pracy w pierwszej kolejności określone zostały najkrótsze drogi transportu pomiędzy
danymi lokacjami. Następnie obliczono wielkość taboru potrzebną do przetransportowania
materiału po tych drogach technologicznych. Na tej podstawie określono koszty transportu
materiału i koszty jednostkowe, które posłużyły do wykonania optymalizacja procesu trans-
portu za pomocą zagadnienia transportowego (algorytm transportowy).

OPTIMISATION OF THE PROCESS TRANSPORT IN SURFACEMINE

The paper presents the optimisation performed for the transport of excavated material
from 7 operational fields to 3 crushing plants using technological haulers. The optimisation
was based on determining the lowest transport costs between locations.

In the study, the shortest transport routes between given locations were determined first.
Then, the size of the fleet needed to transport the material along these technological routes
was calculated. On this basis, material transport costs and unit costs were determined, which
were used to optimise the transport process by means of a transport problem (transport al-
gorithm).

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Patyk
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ANALIZAMOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCHWOZIDEŁ
W POLSKIEJ KOPALNI SKALNEJ

Fundamentalnymi elementami mojej pracy będzie zapoznanie się i analiza najnowszej
technologii w tematyce automatyzacji górnictwa ze skupieniem się na transporcie kołowym
w wymiarze autonomicznych wozideł.

Zapoznanie i przeanalizowanie dostępnego na rynku parku maszynowego, znalezienie
pracujących cyklów technologicznych z jego zastosowaniem i zwróceniem uwagi, na ich po-
tencjalne wykorzystania, w uprzednio rozpoznanym w swojej problematyce i potencjalnych
ścieżkach rozwoju branży polskiego górnictwa skalnego.

Planowane jest porównanie pod względem; parametrów roboczych, integralności syste-
mów operacyjnych, elastyczności zastosowań i ram cenowych, układów od dwojga znanych
koncernów, mianowicie; Volvo i Komatsu. A przez to wyróżnienie głównych zalet i wad pro-
ponowanych rozwiązań i ich przeznaczeniu w polskim górnictwie skalnym.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING AUTONOMOUSMINING HAUL
TRUCK IN THEPOLISH QUARRYMINE

The fundamental elements of my work will be to get acquainted and analyze with the
latest technology in the field of mining automation with a focus on road transport in the di-
mension of autonomous dumpers. Familiarization and analysis of the machine park available
on the market, finding working technological cycles with its application and paying attention
to their potential use, in the previously recognized in its issues and potential development
paths of the Polish mining industry. A comparison is planned in terms of; operating parame-
ters, integrity of operating systems, flexibility of applications and pricing frameworks, sys-
tems from two well-known concerns, namely; Volvo and Komatsu. And thus distinguishing
the main advantages and disadvantages of the proposed solutions and their purpose in the
Polish mining industry.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Patyk

Sekcja I – Górnictwo 8



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Karol KUSZ
Koło Naukowe Skalnik
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

DIGITALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA KOPALNI
ODKRYWKOWEJ Z ZASTOSOWANIEM KAMERY 360 STOPNI

Referat skupia się na trzech podstawowych osiągnięciach projektu przy użyciu technologii
VR i 360 stopni.

Wartościach merytoryczna, jako materiał będącym kamieniem milowym w zrozumieniu
obrazu kopalni skalnych dla przeciętnego obywatela, nie związanego z branżą górniczą i oba-
wiającego się jej sąsiedztwa.

Wartością edukacyjną jako materiał dydaktyczny dla adiunktów szkół wyższych w lepszym
zwizualizowaniu ciężkiej w teoretycznym zrozumieniu sztuki górniczej dla jej młodych adep-
tów.

Jako wartość instrumentalną, pragnąłbym wykazać praktyczne zastosowanie materiałów
technologii Vr i wskazać ich możliwości wykorzystania w trakcie szkolenia kadr, bądź zazna-
jomienie nowych pracowników ze specyfiką zagrożeń objętego stanowiska bądź lokalizacji
miejsca pracy.

DIGITIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN OPEN-PIT MINE USING
A 360-DEGREE CAMERA

The paper focuses on the three basic achievements, from the project with using VR and
360 degree technology. Substantive values, as a material that is a milestone in understanding
the image of polish mines for the average citizen, not related to the mining industry and the
closest area in which it affects.

Educational value as a didactic material for the lecturers presents a simple visuation of
theoretical understanding of mining.

As an instrumental value, I would like to demonstrate the practical application of Vr tech-
nology materials and indicate their possibilities of using them during staff training, or fami-
liarization of new employees with the specifics of the risks of the position covered or the
location of the workplace.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Patyk
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OCENAWPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓWNA POWSTAWANIE
ZJAWISKA ROZRZUTU ODŁAMÓW SKALNYCH PODCZASWYKONYWANIA
PRAC STRZAŁOWYCHWODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Jednym z istotnych negatywnych efektów towarzyszących detonacji materiałów wybu-
chowych jest rozrzut odłamków skalnych. W polskim prawodawstwie wyznaczone zostały
dopuszczalne wielkości strefy zagrożeń z uwagi na rozrzut, które zależne są od rodzaju i spo-
sobu wykonywania robót strzałowych. Odłamki skalne przekraczające te strefy stanowią za-
grożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia. Dlatego bardzo istotne wydaje się rozpo-
znanie czynników

i warunków mogących powodować zagrożenia rozrzutowe celem podjęcia działań na eta-
pie projektowania prac strzałowych lub poprzez wdrożenie środków profilaktycznych ogra-
niczających skalę tego zagrożenia.

W referacie przedstawiono najczęstsze przyczyny i czynniki mające wpływ na poza norma-
tywny zasięg oddziaływania rozrzutu. Omówiono wpływ warunków geologiczno-górniczych
oraz aspektów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych związanych z prowa-
dzaniem prac strzałowych na powstawanie zjawiska rozrzutu. Na konkretnych przykładach
przedstawiono działania profilaktyczne oraz dokonano charakterystyki sposobów i metod
zapobiegania rozrzutowi.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL FACTORS ON THE
FORMATION OF THE PHENOMENONOF FLYROCK DURING BLASTING

WORKS IN OPENCAST MINES

One of the significant negative effects accompanying the detonation of explosives is the
dispersion of flyrock. The Polish legislation specifies the permissible size of the hazard zo-
ne due to the spread, which depends on the type and manner of blasting operations. Rock
fragments crossing these zones pose a threat to the health or life of people and property.
Therefore, it seems very important to identify the factors and conditions that may cause spre-
ad hazards in order to take action at the design stage of blasting works or by implementing
preventive measures limiting the scale of this hazard.

The paper presents the most common causes and factors influencing the non-normative
range of the dispersion impact. The impact of geological and mining conditions as well as
organizational, technical and technological aspects related to blasting operations on the
formation of the scattering phenomenon was discussed. On specific examples, prophylac-
tic measures were presented and the methods and methods of preventing the scattering
were characterized.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Barański
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WIELOASPEKTOWAOCENA JAKOŚCI ROBÓT STRZAŁOWYCH NA
PRZYKŁADZIE PRODUKCJI KRUSZYW ŁAMANYCH

Ocena jakości wykonania robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych surowców skal-
nych stanowi dość złożoną problematykę, która nie powinna być ograniczona jedynie do
oceny spełnienia wymagań technicznych produkowanego kruszywa. Fakt ten powoduje, że
rozważania dotyczące jakości prac strzałowych obejmować powinny m.in. zagadnienia tech-
niczne, organizacyjne, środowiskowe oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Niniejszy referat
stanowi próbę wieloaspektowego ujęcia tematyki oceny jakości wykonywanych robót strza-
łowych w kamieniołomach poprzez identyfikację obszarów które wpływają na ogólną oce-
nę jakości wykonania tych prac, czynników na nią wpływających, przy równoczesnej próbie
sformułowania uogólnionych wytycznych dla miarodajnej metody wieloaspektowej oceny
stopnia spełnienia założonych wymagań jakościowych robót strzałowych.

MULTI-ASPECT QUALITY ASSESSMENT OF THE BLASTINGWORKS ON THE
EXAMPLE OF CRUSHED AGGREGATES PRODUCTION

Quality assessment of the blasting works in quarries is a rather complex issue that should
not be limited only to the assessment of whether the technical requirements of the produ-
ced aggregates are met. This fact means that quality issue of blasting works should include,
among other things, technical, organisational, environmental and safety issues. This paper is
an attempt to deal with the issue of quality assessment of blasting works in quarries in a mul-
tifaceted way by identifying areas that affect the overall assessment of the quality, factors
that influence it and at the same time an attempt to formulate general guidelines for a relia-
ble multifaceted method of assessing the degree to which the assumed quality requirements
of blasting works are met.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Michał Dworzak
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SYSTEMY KORZENIOWEWUTWORACHWCZESNEJ JURY
(PLIENSBACH-TOARK) ALP ALBAŃSKICH

Niedaleko wioski Tamarë w Alpach Albańskich, wzdłuż serpentyny drogowej po północnej
stronie stromego wzgórza, znajduje się ciągłe odsłonięcie utworów pogranicza triasu i jury
o miąższości ok. 300 m. Dolnojurajska (pliensbach-toark) jego część zawiera kopalny zapis cy-
klicznie zachodzących wydarzeń prowadzących do zmian środowisk z morskich do skrajnie
płytkomorskich i przybrzeżnych. O skrajnie płytkomorskich środowiskach sedymentacji wę-
glanowej świadczą liczne horyzonty wapieni oolitowych (często z warstwowaniami przekąt-
nymi) czy wapieni onkolitowych, które przeławicane są z kolei wapieniami marglistymi i orga-
nodetrytycznymi (w tym tempestytami) bądź drobnolaminowanymi wapieniami, przypusz-
czalnie lagunowej genezy. W badanym profilu zidentyfikowano kilka horyzontów utworów
węglanowo-klastycznych (głównie zapiaszczone mułowce wapniste) z cienkimi wkładkami
węgla (maksymalnie do 30 cm miąższości). Praktycznie zawsze w ich sąsiedztwie obecne są
ławice z wyjątkowo dobrze zachowanym systemem pionowych korzeni, których maksymal-
na długość przekracza 1 m. Są one uwęglone, a wiele z nich wypełnionych jest osadem iden-
tycznym z osadem otaczającym co wskazuje, że pierwotnie były one puste a później pasyw-
nie wypełniane osadem. Za życia były więc najprawdopodobniej korzeniami oddechowymi,
które typowe są dla drzew mangrowii (lasów namorzynowych) obszarów subtropikalnych.
Krótkotrwałe okresy regresji morza skutkowały wzmożonym rozwojem flory typu bagienne-
go w strefach przybrzeżnych reprezentowanej przez rośliny z rodzaju Pachypteris i Brachy-
phyllum (det. M. Barbacka), których liście znaleziono w utworach tych części profilu. Zaro-
śla mangrowii niszczone były wielokrotnie przez intensywne sztormy, których kopalny zapis
udokumentowany jest licznymi tempestytami w ławicach bezpośrednio przykrywających ła-
wice z korzeniami.

Sekcja II – Geologia i Geofizyka 13
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ROOT SYSTEMS IN EARLY JURASSIC SEDIMENTS OF ALBANIAN ALPS

Near the village of Tamarë in the Albanian Alps, along the road serpentine on the N side of
a steep hill, there is a continuous section of the Triassic/Jurassic transition with a thickness of
approx. 300 m. from marine to extremely shallow-sea and coastal regimes. This environments
of carbonate sedimentation are evidenced by numerous horizons of oolitic limestones (often
cross bedding) or oncolitic limestones, which are in turn overfilled with marly and organo-
detritic limestones (including tempestites) or finely laminated limestones, possibly of lagoon
in origin. In the studied section, several horizons of carbonate-clastic deposits occur (mainly
sandy limestone mudstones) with thin coal intercalations (up to 30 cm in thickness). Prac-
tically always in their vicinity there are beds with an exceptionally well-preserved system of
vertical roots, the maximum length of which exceeds 1 m. They are carbonized, although ma-
ny of them are filled with a deposits identical to the surrounding matrix, which indicates that
they have been originally empty and then passively filled by sediment. When alive, probably
being respiratory roots, which in turn are typical for trees of mangrove forests of subtropical
areas. Short-term sea regression periods resulted in increased development of marsh flora
in coastal zones represented by plants of the genus Pachypteris and Brachyphyllum (det. M.
Barbacka), the leaves of which were found in the deposits of these parts of the section. The
mangrove bushes were ”killed” by intense storms recorded by numerous tempestites which
directly overlying root-bearing beds

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Krobicki
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ANALIZA PETROGRAFICZNAWYBRANYCH SKAŁ INTRUZYWNYCH
Z REJONU KIZNIHCA-JANJEVO, STREVA VARDAR, KOSOWO

Przedmiotem badań są skały intruzywne, których wychodnie obserwuje się w wielu miej-
scach w SE części obszaru złożowego Kiznihca – obszar Janjeva, w obrębie Strefy Vardar.
Rejon ten związany jest występowanie mineralizacji polimetalicznej Pb-Zn oraz Bi-Cu-Au.
Skały te są odpowiedzialne za mineralizację hydrotermalną w badanym obszarze. Pobrane
skały o teksturze porfirowatej z makroskopowo widocznymi fenokryształami amfiboli i pla-
gioklazów poddane zostały badaniom mikroskopowym w świetle przechodzącym, odbitym,
część próbek poddano analizom chemicznym przy użyciu ICP-MS, a także badaniom przy
użyciu mikrosondy elektronowej. Badane skały charakteryzują się obecnością plagioklazów,
amfiboli, piroksenów, miejscami tytanitów i apatytów, kwarcu, węglanów oraz serycytów,
chlorytów, różnią się natomiast różnym stopniem przeobrażeń hydrotermalnych, (serycyty-
zacji, chlorytyzacji, myrmekityzacji, hematytyzacji). Ponadto mineralizacjia reprezentowana
jest głównie przez magnetyt, miejscami przeobrażony w hematyt oraz gdzieniegdzie piryt.
Szczególnie interesująca okazała się obecność drobnych inkluzji chalkopirytu w kryształach
magnetytu w skałach ze wschodniej części regionu, gdzie obserwuje się mineralizację syste-
mu Bi-Cu-Au. Dodatkowo zauważono obecność kryształów biotytu oraz cyrkonu, która może
okazać się pomocna przy datowaniu wieku badanych skał.

PETROGRAPHIC ANALYSIS OF SELECTED INTRUSIVE ROCKS FROM
KIZNIHCA-JANJEVO AREA, VARDAR ZONE, KOSOVO

The subject of the studies is intrusive rocks, which outcrops are observed in many places in
the SE part of the Kiznihca ore field – Janjevo area within Vardar Zone. That district is related
with occurrence of the polymetallic Pb-Zn and Bi-Cu-Au mineralization. That rocks are re-
sponsible for hydrothermal mineralization in the studied area. Collected rocks with porphyry
structure with macroscopically visible amphibole and plagioclase phenocrysts have been se-
lected for microscopical studies in transmitted and reflected light, some samples have been
analyzed by using ICP-MS and EPM. Studied rocks are characterized of presence plagiocla-
ses, amphiboles, pyroxenes, sometimes titanite and apatite, quartz, carbonates and sericites,
chlorites, which vary in different degrees of hydrothermal alteration (sericitization, chloriti-
zation, myrmekitization, hematization). In addition, mineralization is represented by pyrite,
magnetite, sometimes altered to hematite. Especially interesting was the presence of minor
inclusions of chalcopyrite in magnetite crystals from the eastern part of the area where mi-
neralization of the Bi-Cu-Au system is observed. Additionally presence of biotite and zircon
crystal, which can be helpful in the dating of studied rocks, are observed.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Sławomir Mederski
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PALEOŚRODOWISKAWCZESNOJURAJSKIEJ (PLIENSBACH-TOARK)
PLATFORMYWĘGLANOWEJ REJONU RRAPSHË-TAMARËW ALPACH

ALBAŃSKICH

Profil ciągłego odsłonięcia przy drodze na trasie Rrapshë-Tamarë w Albańskich Alpach
umożliwia poznanie płytkowodnych środowisk sedymentacji późnotriasowo – wczesnoju-
rajskiej platformy węglanowej ówczesnego brzegu oceanu Tetydy. Badania paleontologicz-
no – sedymentologiczne skoncentrowane na dolnojurajskiej części profilu (pliensbach-toark)
pozwoliły na odtworzenie różnorodnych paleośrodowisk płytkowodnej i/lub przybrzeżno-
morskiej sedymentacji węglanowo-klastycznej zmiennej w czasie i przestrzeni: od (i) płytko-
morskich utworów węglanowych (wapienie oolitowe i onkolitowe oraz tempestyty), poprzez
(ii) utwory o charakterze lagunowym (drobnolaminowane wapienie i margle oraz biostromy
małży z grupy Lithiotis) po (iii) utwory z węglem i systemami korzeniowymi nadbrzeżnomor-
skich lasów namorzynowych (mangrowii), które w powtarzających się epizodach niszczone
były przez intensywne sztormy by się z kolei wielokrotnie na nowo odradzać (horyzonty z ko-
rzeniami oddechowymi mangrowii ścinane przez tempestyty) – jako spektakularnie unikal-
nym zapisie sedymentologicznym „walki” morza z sąsiadującym lądem.

EARLY JURASSIC (PLIENSBACHIAN-TOARCIAN) PALAEOENVIRONMENTS
OF CARBONATE PLATFORM IN ALBANIAN ALPS (RRAPSHË-TAMARË)

The continuous section along the road on the Rrapshë-Tamarë route in the Albanian Alps
allows for an understanding of the shallow-water sedimentation environments of the Late
Triassic-Early Jurassic carbonate platform of the Tethys Ocean margin. Palaeontological and
sedimentological studies focused on the Lower Jurassic part of the profile (Pliensbachian-
Toarcian) allowed for the reconstruction of various palaeoenvironments of shallow-water
and/or coastal carbonate-clastic sedimentation variable in time and space: from (i) shallow-
water carbonate deposits (oolitic and oncolitic limestones and tempestites through (ii) la-
goonal palaeoenvironments (thin-laminated limestones/marls and biostromes of Lithiotis-
type bivalves) to (iii) units with coal and root systems of coastal mangrove forests, which we-
re destroyed in repeated episodes by intense storms and repeatedly reborn (horizons with
mangrove respiratory roots cut by tempestites) – as a spectacularly unique sedimentological
record of the” fight” of the sea with the nearby land.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Krobicki
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WPŁYW PROCESU LISTWENITYZACJI NA CHROMOWE SPINELE Z REJONU
KIZHNICA-BADOVC, VARDAR ZONE, KOSOWO

Przedmiotem badań jest geochemia oraz tekstury spineli z rejonu złóż Pb-Zn Kizhnica-
Badovc w Kosowie. Próbki zostały pobrane z okruszcowanych wychodni i pochodzą z trzech
typów litologicznych: listwenitów węglanowych (A), zsylifikowanych listwenitów (B) oraz ser-
pentynitów (C). Listwenity to zmienione hydrotermalnie skały składające się głównie z wę-
glanów, kwarcu oraz siarczków. Celem badań było określenie wpływu alteracji na spinele.
Zostały przeprowadzone badania mikroskopowe oraz przy użyciu mikrosondy lektronowej.
Na podstawie diagramu klasyfikacyjnego Cr#[Cr/Cr+Al] vs Mg#[Mg/Mg+Fe2+], spinele z Ki-
zhnicy zostały zakwalifikowane do chromitów, Mg-chromitów i spineli, a ich skład chemiczny
przedstawia się następująco: (A) (Mg5.51-2.98 Fe(II)4.85-2.39 Mn0.10-0.03 Zn0.08-0.02 Ti0.05-
0 Ni0.04-0 Si0.02-0 Ca0.02-0) ∑=8.09-8.00 (Al11.51-4.67 Cr10.54-4.01 Fe(III)0.91-0.31 V0.07-
0.02) ∑=16.00-15.91 O32; (B) (Fe(II)5.69-2.97 Mg4.92-2.20 Si0.30-0 Zn0.27-0.04 Mn0.14-0.03
Ni0.08-0.01 Ti0.06-0.02 Ca0.04-0) ∑=8.04-8.66 (Cr12.64-6.64 Al8.76-2.74 Fe(III)2.02-0.19 V0.06-
0.03) ∑=15.96-15.34 O32; (C) (Mg5.09-4.25 Fe(II)3.64-2.83 Mn0.07-0.04 Zn0.04-0.02 Ni0.04-
0.01 Ti0.02-0.01 Si0.01-0 Ca0.01-0) ∑=8.06-8.02 (Al9.22-6.86 Cr8.32-5.97 Fe(III)0.96-0.70 V0.06-
0.04) ∑=15.98-15.94 O32. Stopień alteracji wpłynął głównie na wzrost zawartości Cr. Ponad-
to, oprócz klasycznych trendów takich jak silna negatywna korelacja Cr/Al oraz Cr/V, zaob-
serwowano nietypowe trendy takie jak pozytywna korelacja Fe(III)/Mn oraz V/Fe(II). Ponadto
obserwuje się ieregularne agregaty uwodnionych faz Cr-Fe±Al-Zn (o podwyższonych zawar-
tościach V, Ti, Mn i Mg) zastępujące chromowe spinele, co wskazuje na remobilizację tych
pierwiastków ze spineli.
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INFLUENCE OF THE LISTVENITIZATION PROCESS ON CHROMIUM SPINELS
FROM THE KIZHNICA-BADOVC REGION, VARDAR ZONE, KOSOVO

The subject of research is the geochemistry and textures of spinels from the Pb-Zn
Kizhnica-Badovc field in Kosovo. The samples were taken from mineralized outcrops and co-
me from three lithological types: carbonate listvenites (A), silicified listvenites (B) and ser-
pentinites (C). Listvenites are hydrothermally changed rocks consisting mainly of carbona-
tes, quartz and sulphides. The aim of the research was to determine the influence of alte-
ration on spinels. Microscopic and electron microscope examinations were carried out. Ba-
sed on the classification diagram of Cr#[Cr/Cr+Al] vs Mg#[Mg/Mg+Fe(2+)], Kizhnica spinels
were classified as chromites, Mg-chromites and spinels, and their chemical composition is
as follows: (A) (Mg5.51-2.98 Fe(II)4.85-2.39 Mn0.10-0.03 Zn0.08-0.02 Ti0.05-0 Ni0.04-0 Si0.02-
0 Ca0.02-0) ∑=8.09-8.00 (Al11.51-4.67 Cr10.54-4.01 Fe(III)0.91-0.31 V0.07-0.02) ∑=16.00-15.91
O32; (B)(Fe(II)5.69-2.97 Mg4.92-2.20 Si0.30-0 Zn0.27-0.04 Mn0.14-0.03 Ni0.08-0.01 Ti0.06-0.02
Ca0.04-0) ∑=8.04-8.66 (Cr12.64-6.64 Al8.76-2.74 Fe(III)2.02-0.19 V0.06-0.03) ∑=15.96-15.34
O32; (C) (Mg5.09-4.25 Fe(II)3.64-2.83 Mn0.07-0.04 Zn0.04-0.02 Ni0.04-0.01 Ti0.02-0.01 Si0.01-
0 Ca0.01-0) ∑=8.06-8.02 (Al9.22-6.86 Cr8.32-5.97 Fe(III)0.96-0.70 V0.06-0.04) ∑=15.98-15.94
O32. The degree of alteration influenced mainly the increase of the Cr content. Moreover,
in addition to classic trends such as the strong negative Cr/Al correlation. and Cr/V, unusual
trends such as positive correlation of Fe(III)/Mn and V/Fe(II) were observed. Furthermore, irre-
gular aggregates of hydrated Cr-Fe ± Al-Zn phases (with increased contents V, Ti, Mn and Mg)
replacing chrome spinels are observed, which indicates the remobilization of these elements
from spinels.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Sławomir Mederski
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SYSTEMATYKA I TAKSONOMIAMAŁŻY GRUPY LITHIOTIS (DOLNA JURA,
ALPY ALBAŃSKIE)

Alpy Wapienne północnej Albanii leżące w przygranicznym obszarze z Czarnogórą, to pa-
smo górskie będące fragmentem Gór Dynarskich. Stanowią one doskonałe źródło informacji
o utworach węglanowych pogranicza triasu i jury powstałych w brzeżnej części Oceanu Te-
tydy. W regionie Rrapshë-Tamarë stratygrafia środkowej części ciągłej sekwencji osadowej
(około 300 m miąższości) przy braku fauny amonitów jest nieprecyzyjna i oparta na otwor-
nicach bentonicznych oraz gigantycznych małżach (do 50 cm długości) tzw. grupy Lithiotis
wskazujących na interwał pliensbach-toark dolnej jury. W tej części profilu stwierdzono wiele
horyzontów wapieni bogatych we wspomniane małże należące do rodzajów: Cochlearites,
Lithioperna, Mytiloperna i Lithiotis. Ich bardzo charakterystyczne kształty pozwalają identyfi-
kować je nawet tylko na podstawie przypadkowych przekrojów muszli tkwiących zazwyczaj
w twardych wapieniach, z których praktycznie są nie do wydobycia. W badanym profilu na-
trafiono jednak na pojedyncze margliste wkładki zawierające masowo występujące w nich
luźne muszle (choć często pokruszone), co umożliwiło przeprowadzenie szczegółowych pa-
leontologicznych badań taksonomicznych w oparciu o bardzo dobrze zachowane diagno-
styczne cechy morfologiczne: kształt i grubość muszli, płytka bruzdowa/centralna, obszar
pióropodobny (pozostałość po systematycznym wzroście małża), rowek więzadłowy, kształt
zamka czy odcisk mięśnia przywodziciela.
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SYSTEMATICS AND TAXONOMY OF THE LITHIOTIS-TYPE BIVALVES (LOWER
JURASSIC, ALBANIAN ALPS)

Albanian Alps are located in northern Albania near the border of Montenegro, and is a sub-
range of the Dinaric Alps. These mountains provides excellent source of information about
carbonate sedimentation of the Triassic/ Jurassic transition, formed on the margin of the Te-
thys Ocean. In the Rrapshë-Tamarë region, the stratigraphy of the central part of the conti-
nuous sequence (approx. 300 m in thickness) by the absence of ammonite fauna is imprecise
and based on benthic foraminifers and giant bivalves (up to 50 cm long), of the so-called Li-
thiotis group indicating the Lower Jurassic (Pliensbachian-Toarcian interval). In this part of
the section, numerous limestone horizons are rich in the aforementioned bivalves of the ge-
nera: Cochlearites, Lithioperna, Mytiloperna and Lithiotis which have been found in several
beds. Their very characteristic shapes allow them to be identified even only on the basis of
random fragments of the shells usually found in hard limestones, from which they are practi-
cally impossible to extract. In the examined section however, single marly intercalations were
found, containing a mass of isolated shells (often crushed), which made it possible to con-
duct detailed palaeontological taxonomic studies based on very well-preserved diagnostic
morphological features: shape and thickness of the shell, grooved/central plate, feather-like
area (remnant of systematic shell growth), ligament groove, hinges shape or adductor muscle
scars.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Krobicki
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TEMPESTYTYWCZESNOJURAJSKIEJ PLATFORMYWĘGLANOWEJ ALP
ALBAŃSKICH

Wczesnojurajska platforma węglanowa znajdująca się w północnej Albanii (tzw. Alpy Al-
bańskie) zawiera w sobie szereg struktur sedymentacyjnych, typowych dla płytkowodnych
środowisk sedymentacji węglanowej, do których należą między innymi utwory sztormowe
(tempestyty). W badanym profilu (Rrapshë-Tamarë) występują one wielokrotnie jako ławice
z charakterystycznymi dla ich genezy cechami (od spągu ławic do stropu): (i) ostry erozyjny
spąg, (ii) nagromadzenie szczątków morskiej fauny w ich najniższych, przyspągowych czę-
ściach (głównie fragmenty różnorodnych małży), (iii) niekiedy frakcjonalne uziarnienie bio-
klastów (części środkowe ławic), (iv) rzadkie warstwowania kopułowe w częściach przystro-
powych (HCS – hummocky cross stratification). Wyróżniono dwa typy tempestytów – tempe-
styty dystalne i proksymalne. Do pierwszych należą muszlowce z bardzo intensywnie pokru-
szonymi szczątkami skamieniałości, zwłaszcza drobnych małży (głównie ostryg) oraz ślima-
ków, osobniczych korali i szkarłupni. Drugi typ reprezentowany jest przez muszlowce zbudo-
wane z niepokruszonych i nie rozłączonych, olbrzymich (do 450 cm długości) muszli małży
z grupy Lithiotis, które tworzą masowe, horyzontalne ich nagromadzenia. Wskazuje to na
brak mechanicznego transportu muszli setek/tysięcy osobników z miejsca ich życia. Z dru-
giej strony wiedząc o ich infaunalnej etologii i pionowym zakopywaniu się długich muszli
w miękkim osadzie (ang. mud-stickers) należy uznać iż takie ich ułożenie byłoby typowe dla
działania łagodnych sztormów i powstawania w ich wyniku nagromadzeń parautochtonicz-
nych. Z kolei muszlowce sztormowe pierwszego rodzaju są klasycznymi nagromadzeniami
allochtonicznymi.
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TEMPESTITES OF THE EARLY JURASSIC CARBONATE PLATFORMOF THE
ALBANIAN ALPS

The Early Jurassic carbonate platform located in northern Albania (the so-called Albanian
Alps) contains a number of sedimentary structures typical of shallow-water environments
of carbonate sedimentation, which include storm formations (tempestites). In the studied
section (Rrapshë-Tamarë) they occur several times in the form of shell beds with features
characteristic of their genesis (from the bottom to the top): (i) sharp erosional bottom, (ii)
accumulation of marine faunal remains in their lowest parts (mainly fragments of various bi-
valves), (iii) sometimes fractionation of bioclasts (middle parts of the beds), (iv) HCS structu-
res(hummocky cross stratification). Two types of tempestites have been distinguished – distal
tempestite and proximal tempestite. The former includes shells with highly fragmented fossil
remains, especially of small bivalves (mainly oysters) and gastropods, solitary corals and echi-
noderms. The second type is represented by shells composed of unfragmented giant (up to
50 cm long) shells of bivalves of the Lithiotis group, which form massive horizontal accumu-
lations of them. This indicates a lack of mechanical transport of shells of hundreds/thousands
of individuals from their primary environments. On the other hand, knowing their infaunal
ethology and vertical burial of long shells in soft sediment (mud-stickers), it should be consi-
dered that such an arrangement would be typical of gentle storm activity and the associated
formation of parautochthonous accumulations. On the other hand, storm beds of the first
type are classic allochthonous accumulations.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Krobicki
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WCZESNOJURAJSKIE BIOSTROMYMAŁŻOWE PROFILU RRAPSHË-TAMARË
W ALPACH ALBAŃSKICH

Na przestrzeni milionów lat organizmy żyjące w strefach brzegowych mórz i oceanów two-
rzyły różnorodne organiczne nagromadzenia. Ze względu na ich ogólny kształt oraz relacje
pomiędzy osobnikami budującymi dane nagromadzenie wyróżniamy: rafy, biostromy, bio-
hermy, które można ująć zbiorczym określeniem – budowle (ang. buildups). W przypadku
rafy musimy mieć do czynienia z procesem „nadbudowywania” polegającym na wykorzysty-
waniu przez młodszą generację organizmów, starszych organizmów jako podłoża. Pojęcie
biostrom i bioherm jest bardzo pokrewne. Główną różnicą miedzy nimi są rozmiary. Biostro-
my mają łagodny, soczewkowaty kształt gdzie stosunek ich długości do miąższości jest wy-
soki. Biohermy natomiast występują na bardziej ograniczonym obszarze, tworząc biostruk-
tury o wybitnym reliefie nad dnem basenu sedymentacyjnego. W profilu Rrapshë-Tamarë
dolnojurajskich (pliensbach-toark) utworów węglanowych w Alpach Albańskich zidentyfi-
kowano liczne biostromy małżowe (małże z grupy Lithiotis: Cochlearites, Mythiloperna, Li-
tioperna, Lithiotis – których wielkość muszli dochodzić może do 50 cm) przyjmujące formę
wyklinowujących się lateralnie soczew. Ich rozmiary osiągają od kilkudziesięciu do kilkuset
metrów szerokości i 2-3 m do kilkunastu metrów miąższości. W tych rozległych, łagodnych
biostromach, wspomniane olbrzymie małże zachowane są często w pionowych pozycjach
przyżyciowych dokumentując autochtoniczny charakter nagromadzeń. Z drugiej strony jed-
nak liczne są osobniki, które zachowane są w pozycjach horyzontalnych, co przy ich z re-
guły nierozłączonych muszlach świadczy o parautochtonicznym charakterze nagromadzeń,
powstających najprawdopodobniej w wyniku działania przydennych prądów lub falowania
w płytkowodnych środowiskach przybrzeżnomorskich (lagunowych?).
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EARLY JURASSIC BIOSTROMES OF THE RRAPSHË-TAMARË PROFILE IN
ALBAN ALPS

Over the course of millions of years, organisms living in the coastal zones of the seas and
oceans have formed a variety of organic accumulations. Due to their general shape and the
relationships between individuals building a given accumulation, we can distinguish: reefs,
biostromes, bioherms, which can be summarized as buildups. In the case of a reef, we have
to deal with a process of” build-up” in which the younger generation uses the older organi-
sms as a substrate. The concepts of biostromes and bioherms are closely related. The main
difference between them is the sizes. Biostromes have a gentle, lenticular shape where the
ratio of their length to thickness is high. Bioherms, on the other hand, occur in a more limited
area, creating biostructures with outstanding relief above the bottom of the sedimentation
basin. In the Rrapshë-Tamarë profile of the Lower Jurassic (pliensbach-toark) carbonate de-
posits in the Albanian Alps, numerous clam biostromes have been identified (Lithiotis clams:
Cochlearites, Mythiloperna, Litioperna, Lithiotis – the size of their shells may be up to 50 cm)
taking the form of laterally deforming lenses. Their sizes range from several dozen to several
hundred meters in width and 2-3 m to several meters in thickness. In these extensive, gentle
biostromes, the enormous clams mentioned are often preserved in upright living positions,
documenting the autochthonous nature of the accumulations. On the other hand, however,
there are numerous individuals that are preserved in horizontal positions, which, with their
shells, as a rule, not separated, proves the parautochthonous nature of the accumulations,
most likely resulting from the action of bottom currents or undulations in shallow-water co-
astal (lagoon?) environments.

Opiekun naukowy:

dr inż. Michał Krobicki

Sekcja II – Geologia i Geofizyka 24



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Paulina KORNAŚ
Karolina SYNOWSKA
Koło Naukowe GeofizykówGeofon
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

HISTORIA ZIEMI UKRYTAW LODZIE

Wiercenie w lodzie (ang. ice drilling), których początki sięgają XIX wieku, to jedna z mniej
znanych metod badawczych geofizyki otworowej, a obecnie niezwykle istotna z punktu wi-
dzenia badań wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Współcześnie odwier-
ty w lodzie wykonywane są na całej kuli ziemskiej, np. Grenlandii. Służą do rejestracji wielu
parametrów związanych z fizyko – chemicznymi właściwościami wnętrza pokrywy lodowej.
Wyniki pomiarów zawierają szereg informacji dotyczących przeszłości klimatu

i kształtujących go czynników, które na przestrzeni dziejów ulegały zmianom. Dzięki wy-
nikom badań naukowcy mają możliwość rekonstrukcji historii klimatu, odkrycia zbiorników
subglacjalnych czy zbadania tempa akumulacji lądolodu. W pracy przedstawiono informacje
na temat techniki wierceń w lodzie, a także wyniki badań rdzeni lodu, między innymi w po-
staci koncentracji metanu CH4.

EARTH PAST HIDDEN IN THE ICE

Ice drilling, which dates back to the nineteenth century, is one of the less known research
methods of well logging, and currently extremely important from the point of research on
the impact of human activity on the natural environment. Nowadays, ice drilling is performed
all over the globe, e.g. in Greenland. They are used to record many parameters related to the
physicochemical properties of the inside of the ice sheet. The results of the measurements
contain a lot of information about the past of the climate and its influencing factors that have
changed throughout history. Thanks to the research results, scientists have the opportunity
to reconstruct the history of the climate, discover subglacial reservoirs or study the rate of ice
sheet accumulation. The paper presents information on the technique of ice drilling, as well
as the results of ice core tests, including the concentration of CH4 methane.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH
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WPŁYW EFEKTU GRONINGEN NAWSPÓŁCZYNNIK NASYCENIA
WĘGLOWODORAMI W CZERWONYM SPĄGOWCU

Pomiary laterologami są bardzo istotnym elementem pomiarów geofizyki otworowej wy-
korzystujących parametr oporności elektrycznej w odwiertach do identyfikacji złóż węglo-
wodorów oraz poszukiwania wody. Pozwalają skutecznie określić rzeczywistą oporność elek-
tryczną utworów w otworze. W roku 1959 przy próbie prawidłowego określenia parametru
nasycenia wodą oraz węglowodorami w ewaporatach skalnych cechsztynu w Groningen na-
potkano na anomalię, którą spowodowało nasycenie gazem, przy pewnej specyficznej kon-
figuracji litologicznej. Efekt Groningen jest to anomalnie wysoki odczyt oporności elektrycz-
nej, występujący na poziomie ok. 30m poniżej złoża.

W Polsce efekt ten spotykany jest w utworach czerwonego spągowca, gdzie pomiary wy-
kazują zawyżone wyniki parametru oporności elektrycznej, czego skutkiem jest podwyż-
szona wartość współczynnika nasycenia węglowodorami. Przeprowadzona analiza wyników
składa się z obliczonego współczynnika nasycenia gazu z i bez uwzględnienia tego efektu.

INFLUENCE OF THE GRONINGEN EFFECT ON THE HYDROCARBON
SATURATION FACTOR IN ROTLIEGEND

Laterologs measurements are crucial elements of loggins sets using the resistivity parame-
ter in wells to identify hydrocarbon and water prospection. It allows to effectively determine
the true resistivity of structure in the well. In 1959, when trying to properly determine the
water and hydrocarbons saturation parameters in the Gronigen Zechstein rock evaporates,
an anomaly was encountered, which was caused by the gas field. The Groningen effect is an
abnormally high resistivity reading approximately 30m below the bed.

This effect in Poland is found in the rotliegend deposits, where the measurements show
overestimated results of the resistivity parameter, which results in an increased value of the
hydrocarbon saturation factor. The analysis consists of the calculated gas saturation factor
with and without this effect.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH
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AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNAMARSA

Referat opowie o aktualnym stanie badań nad sejsmicznością Marsa. Zostanie opisana
krótka historia misji badawczych i trudności związane z pozyskiwaniem danych. Następnie
przedstawione będą wyniki badań przeprowadzonych do tej pory oraz wnioski wyciągnięte
na ich podstawie. Rozważone zostaną różne teorie genezy aktywności sejsmicznej Marsa. Na
koniec przedstawione będą pytania, na które obecna nauka nie posiada odpowiedzi, a także
perspektywy badawcze.

SEISMIC ACTIVITY OFMARS

The lecture will tell about the current state of research on Mars seismicity. A brief history of
research missions and the difficulties associated with obtaining data will be described. Then,
the research results carried out so far and the conclusions drawn from them will be presented.
Various theories of the genesis of Mars seismic activity will be considered. Finally, questions
to which current science has no answers will be presented, as well as research perspectives.

Opiekun naukowy:

dr inż. Anna Kwietniak
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AKWIZYCJA DANYCH SEJSMICZNYCH PRZY UŻYCIU OCEAN BOTTOM
NODES

Praca ma na celu przybliżenie tematu akwizycji danych sejsmiki morskiej, a w szczególno-
ści rozwiązania OBN. Zostaną przedstawione główne cele, dla których to rozwiązanie może
być wykorzystane. W referacie będą również ujęte różnice między OBN a innymi technologia-
mi stosowanymi do akwizycji danych sejsmiki morskiej. Na końcu nakreślony zostanie rów-
nież możliwy kierunek rozwoju tej technologii.

SEISMIC DATA ACQUISITION USING OCEAN BOTTOMNODES

The aim of the lecture is to bring closer the topic of marine seismic data acquisition, espe-
cially the OBN technology. The main purposes for this type of technology will be shown. The
lecture also will point out differences between OBN and other technologies used in marine
seismic data acquisition. At the end the likely future of the OBN will be outlined.

Opiekun naukowy:

dr inż. Kamil Cichostępski
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POZYSKIWANIE DANYCH SEJSMICZNYCH NA ARKTYCE

Referat opowie o wyzwaniach akwizycji danych sejsmicznych na terenach arktycznych.
Zostaną przedstawione główne trudności związane z przeprowadzaniem badań na obszarze
polarnym oraz omówione zostaną obecnie stosowane rozwiązania tych problemów. Poru-
szony zostanie temat specyfiki przetwarzania danych arktycznych i ich cech charakterystycz-
nych zarówno dla sejsmiki morskiej i lądowej.

ACQUIRING SEISMIC DATA IN THE ARCTIC

The lecture will tell about the challenges of the acquisition of seismic data in the Arctic.
The main barriers to conducting researches in the polar territory and currently applied solu-
tions to them will be presented. Specificity of arctic data processing and their characteristic
features will be described, both for marine and land seismic surveys.

Opiekun naukowy:

dr inż. Kamil Cichostępski
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ZASTOSOWANIE UCZENIA MASZYNOWEGO DO KLASYFIKACJI
LITOLOGICZNEJ OŚRODKA SKALNEGO NA PODSTAWIE PROFILOWAŃ

GEOFIZYKI OTWOROWEJ.

Zastosowanie systemów uczących się pozwala na znaczną automatyzację skomplikowa-
nego i czasochłonnego procesu interpretacji danych geofizycznych oraz umożliwia wyko-
rzystanie w procesie interpretacji zależności, które mogą nie być widoczne dla nterpretatora.
Z tego względu uczenie maszynowe staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w pro-
cesie interpretacji danych geofizycznych. W geofizyce otworowej systemy uczące się coraz
powszechniej wykorzystywane są w zagadnieniach związanych z klasyfikacją lito-facjalną
ośrodka skalnego, generacją profilowań syntetycznych oraz uzupełnianiem brakujących da-
nych. W referacie przedstawiona została metodologia oraz wyniki zastosowania algorytmu
uczenia maszynowego do klasyfikacji litologicznej ośrodka skalnego na podstawie profilo-
wań geofizyki otworowej.

APPLICATION OFMACHINE LEARNING FOR LITHOLOGICAL
CLASSIFICATION OF ROCKS BASED ONWELL LOGS.

The application of machine learning allows significant automation of the complicated and
time-consuming process of geophysical data interpretation and enables the use of relation-
ships in the interpretation process, that may not be visible to the interpreter right away.
Therefore, machine learning is becoming an increasingly popular tool in the process of geo-
physical interpretation. In borehole geophysics, machine learning is becoming increasingly
common in problems such as lithofacies classification, generation of synthetic logs, and es-
timation of missing data. The presentation deals with the methodology and the results of
the application of the machine learning algorithm for the lithological classification of rocks
based on well log data.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Michał Wilkosz
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NIEWYKORZYSTANEWALORY GEOTURYSTYCZNE SKAŁWULKANICZNYCH
REGULIC

Regulice to niewielka wieś w gminie Alwernia, która skrywa w sobie niezwykłą georóż-
norodność. Unikalny potencjał geoturystyczny tego regionu związany jest przede wszyst-
kim z możliwością bezpośredniej eksploracji różnorodnych skał paleozoicznych wulkanicz-
nego pochodzenia. Przejawy jednego z rodzajów działalności wulkanicznej, w postaci róż-
nych geoform i odmian trachybazaltu (potocznie zwanego melafirem), miały miejsce na prze-
łomie późnego karbonu – wczesnego permu (ok. 300 mln lat temu) i związane były ze schył-
kiem epoki górotwórczej określanej mianem orogenezy waryscyjskiej (inaczej – hercyńskiej).

W Regulicach znajdują się nieczynne kamieniołomy, w których jesteśmy w stanie zaobser-
wować rozmaite produkty erupcji wulkanicznych. Oprócz atrakcyjnej wizualnie rzeźby tere-
nu, to miejsce jest także rajem dla kolekcjonerów minerałów. Przy odrobinie szczęścia oraz
dostatku wiedzy geologicznej możemy w nim namierzyć potoki lawowe, kryjące w sobie pę-
cherzyki pogazowe wypełnione wtórnie, m.in., fioletowo zabarwionymi kryształami amety-
stu (SiO2).

Autor przedstawia propozycję możliwości wykorzystania nieczynnego kamieniołomu
w Regulicach i zagospodarowania jego przestrzeni. W tym aspekcie, praca ma na celu upo-
wszechnianie wiedzy w zakresie nauk o Ziemi, propagowanie szeroko rozumianej geoedu-
kacji i promocję geoturystyki, nie tylko w ramach charakteryzowanego geostanowiska, lecz
także całej bogatej w liczne atrakcje gminy Alwernia.
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UNUSED GEOTOURIST VALUES OF VOLCANIC ROCKS IN REGULICE

Regulice is a small village in Alwernia commune, which hides an extraordinary geodiversi-
ty. The unique geotourist potential of this region is tied mainly to the prospect of direct explo-
ration of diverse Paleozoic rocks of volcanic origin. Symptoms of one of the volcanic type of
activity, in the form of different geoforms and variants of trachybasalt (informally known as
melaphyre), took place at the turn of the Late Carboniferous – Early Permian epochs (approx.
300 mln years ago) and were tied with the end of the orogenic epoch, named as Variscan
orogeny (otherwise known as Hercynian orogeny).

In Regulice you can find inoperative quarries, where you can observe diverse products
of volcanic eruptions. Apart from visually attractive landrelief, this place is also a heaven for
mineral collectors. With an ounce of luck and an abundance of geological knowledge, we are
able to track down lava flows within it, in which are hidden secondary-filled gas bubbles, i.a.,
with violet-coloured amethyst crystals (SiO2).

Author presents a proposition of a possibility of utilizing the inoperative quarry in Regulice
and to manage of its space. In this aspect, the work aims to promulgate knowledge about
Earth sciences, propagating broadly understood geoeducation, and to promote geotourism,
not only in the scope of the characterized geosite, but also the entire commune of Alwernia,
rich in numerous attractions.

Opiekun naukowy:

dr inż. Piotr Strzeboński
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POTENCJAŁ GEOTURYSTYCZNY PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ

Pustynia Błędowska – czy na pewno jest pustynią, oraz czy- lub ewentualnie w jaki sposób
powinna podlegać geo-ochronie? Z pewnością to największy w Polsce obszar sedymentacji
piasków eolicznych. Zostały one zakumulowane w następstwie działalności procesu defla-
cji, rozwijającego się na bazie podłoża zbudowanego z plejstoceńskich osadów fluwiogla-
cjalnych. Gdyby jednak nie miały miejsca antropogeniczne działania powiązane z rozwojem
przemysłowym w XIII wieku, przyczyniające się do katastrofy ekologicznej wywołanej nad-
mierną eksploatacją porastających tamte tereny borów sosnowych (na potrzeby górnictwa
i hutnictwa) – to ten wyjątkowy pustynny krajobraz nigdy by nie powstał.

Celem pracy było zbadanie terenu Pustyni Błędowskiej pod kątem potencjału geotury-
stycznego. Obszar „lotnych” piasków eksplorowano w poszukiwaniu ciekawych obiektów
i form charakterystycznych dla środowisk pustynnych. Georóżnorodność środowiska prze-
analizowano pod kątem możliwości wykorzystania aspektów wiedzy w zakresie nauk o Ziemi
dla potrzeb geoedukacji.

Jakkolwiek, Pustynia Błędowska nie jest w pełni naturalnym geostanowiskiem, to jednak
z pewnością można temu miejscu przypisać unikatowy charakter godny zachowania. Specy-
ficzne warunki geologiczne i hydrologiczne regionu, implikują charakterystyczny mikrokli-
mat, jak również występowanie unikatowej fauny i flory. Koincydencja takich niepowtarzal-
nych walorów kreuje w okolicach Olkusza niezwykłą atrakcję geoturystyczną.
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GEOTOURIST POTENTIAL OF THE BŁĘDOWSKA DESERT

The Błędów Desert – is it a real desert, and should it be or possibly how should it be geo-
protected? It is undoubtedly the largest sedimentation area of aeolian sands in Poland. The
sands accumulated in the aftermath of deflation process, which occurred on the basis of the
glaciofluvial deposits substrate. If the anthropogenic activities stemming from the 13th cen-
tury industrial development, which contributed to the ecological catastrophe caused by the
over-exploitation of the pine forests growing in those areas (for the needs of mining and me-
tallurgy) had not taken place, this unique desert landscape would never have arisen.

The aim of the study was to examine the area of the Błędów Desert in terms of geotourist
potential. This area of loose sand has been explored to discover interesting objects and forms
characteristic of desert environments. Geodiversity of this environment has been analyzed in
terms of the possibility to use this knowledge in the field of Earth sciences for geoeducational
needs.

Although the Błędów Desert is not entirely a natural geosite, it certainly has a unique and
worth preserving environmental value. The specific geological and hydrological conditions
of the region result in a distinctive microclimate as well as the presence of unique fauna and
flora. The coexistence of such unique conditions creates an exceptional geotourist attraction
in the vicinity of Olkusz.

Opiekun naukowy:

dr inż. Piotr Strzeboński
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WALORYZACJA OBIEKTÓWGEOTURYSTYCZNYCH OKOLIC NOWEGO
WIŚNICZA

Gmina Nowy Wiśnicz posiada zarówno atrakcje geoturystyczne w formie obiektów przyro-
dy nieożywionej, jak zabytki zbudowane w oparciu o lokalny surowiec skalny. Najważniejsze
atrakcje geoturystyczne gminy stanowią Zamek w Nowym Wiśniczu, Kamień Grzyb, Kamie-
niołom im. Macieja Trapoli w Nowym Wiśniczu, Kobylą Górę i Skałki Chronowskie, Kościół
pw. Przemienienia Pańskiego w Królówce, Grodzisko z okresu Kultury Łużyckiej w Kopali-
nach oraz Wiśnickie Kolumny. Wszystkie te obiekty powiązane są z budową geologiczną gmi-
ny Nowy Wiśnicz. Teren ten znajduje się na obszarze płaszczowiny śląskiej – jednej z jedno-
stek tektonicznych Karpat zewnętrznych (fliszowych). Najlepiej odsłaniają się tutaj piaskowce
istebniańskie wieku paleoceńskiego, tworzące formy skałkowe i stanowiące dobry materiał
budowlany. Badania społeczne w formie ankiet oraz własna waloryzacja pozwoliły na wy-
ciągnięcie wniosków, mówiących że sam teren gminy jest atrakcyjny pod względem geotu-
rystycznym, ale tutejsze atrakcje są niewystarczająco zagospodarowane i wypromowane by
wzbudzić zainteresowanie większej liczby turystów.

VALORIZATION OF GEOTOURIST OBJECTS IN THE VICINITY OF NOWY
WIŚNICZ

The Nowy Wiśnicz commune includes both geotourism attractions in the form of inanima-
te nature as well as monuments built of the local stone material. The Castle in Nowy Wiśnicz,
Mushroom Stone, Maciej Trapola Quarry in Nowy Wiśnicz, rocks in Kobyla Góra and Chro-
nów, Przemienienie Pańskie Church in Królówka, stronghold from the period of the Lustian
culture in Kopaliny and Wiśnicz Columns are the most important geotourism attractions of
the commune. All these objects are related to geology of the Nowy Wiśnicz commune. The
area is situated in the Silesian Nappe – one the Outer (Flysch) Carpathian tectonic units. The
Istebna Sandstone of the Paleocene age is the best exposed there, and it occurs as rocks and
constitutes a good building material. The social survey carried out in the form of questionna-
ires as well as own observations allowed to draw conclusions that the area of the commune
is attractive in terms of geotourism, but the local attractions are insufficiently developed and
promoted to arouse the interest of more tourists.

Opiekun naukowy:

dr Justyna Kowal-Kasprzyk
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WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to jeden z najpopularniejszych regionów turystycz-
nych Polski. Na jej atrakcyjność składa się wiele zamków, pałaców czy dworów, ale także
obiekty przyrodnicze tj. jaskinie czy ostańce skalne. Można by stwierdzić, że gdyby nie bu-
dowa geologiczna tego makroregionu, miejsce to nie byłoby tak urodzajne w atrakcje tury-
styczne. Możliwość uprawiania turystyki kwalifikowanej tzn. wspinaczki przyciąga wielu zwo-
lenników tego typu aktywności sportowej. Miłośnicy rowerów również mają szansę zwiedzić
Jurę z perspektywy siodełka dzięki licznym szlakom rowerowym. Przebiega przez nią rów-
nież jeden z najbardziej rozpoznawalnych szlaków pieszych Polski – Szlak Orlich Gniazd, któ-
ry przebiega przez całą długość Wyżyny, od Częstochowy do Krakowa. Trasę można podzielić
na pieszy, który liczy 163,9 km lub rowerowy mierzący 190 km. Obejmuje on warownie i zam-
ki zbudowane na wapiennych skałach z najsłynniejszym Zamkiem w Ogrodzieńcu, rezerwaty
przyrody, pałace, jaskinie i ostańce skalne. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest regionem
różnorodnym, niezwykle ciekawym i zdecydowanie wartym odwiedzenia i odkrycia jego ma-
lowniczości.

THE KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND

The Krakow-Czestochowa Upland is one of the most popular tourist regions in Poland. Its
attractiveness consists of many castles, palaces and manor houses, but also natural objects
such as caves or rocky outcrops. It could be said that if not for the geological structure of this
macro-region, this place would not be so rich in tourist attractions. The possibility of practi-
cing qualified tourism, i. e. climbing, attracts many supporters of this type of sport activity.
Cycling enthusiasts also have the chance to explore the Jura from the perspective of the sad-
dle thanks to numerous cycling routes. It also includes one of Poland’s most recognizable
hiking trails, the Eagles’ Nests Trail, which runs the entire length of the Upland, from Czę-
stochowa to Krakow. The route can be divided into a walking one that is 163. 9 km long or
a cycling one that is 190 km long. It includes fortresses and castles built on limestone rocks
with the most famous Castle in Ogrodzieniec, nature reserves, palaces, caves and rock out-
crops. The Krakow-Czestochowa Upland is a diverse, extremely interesting region, definitely
worth visiting and discovering its picturesqueness.

Opiekun naukowy:

dr inż. Monika Pilarz
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PROPOZYCJA UTWORZENIA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO
POŁUDNIOWEJ I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ISLANDII

Południowo-zachodnia Islandia ma do zaoferowania bardzo wiele atrakcji geoturystycz-
nych. Jest to jeden z niewielu obszarów, gdzie niemal jak na dłoni można zobaczyć granicę
dwóch płyt litosfery i procesy powstawania nowych fragmentów skorupy ziemskiej. Krajo-
braz tej części wyspy kształtują związane z ryftem wulkanizm i pola geotermalne, na których
znajdują się liczne wyziewy gazów, gorące źródła i gejzery, ale również działalność morza,
rzek i lodowców, co zaznacza się bardzo mocno w południowej części wyspy. Duża ilość po-
łączeń lotniczych oraz rozwinięta i dobrze utrzymana sieć utwardzonych dróg i szlaków pie-
szych pozwalają na ciekawe zestawienie najważniejszych atrakcji i wytyczanie szlaków geo-
turystycznych. Proponowany szlak geoturystyczny prowadziłby od miasteczka Akranes do
Vík í Mýrdal przez półwysep Reykjanes, co umożliwiłoby pokazanie zdecydowanej większo-
ści zjawisk i procesów kształtujących Islandię, od ryftu i związanego z nim wulkanizmu po
erozję lodowców, rzek i morza.

PROPOSAL FOR THE CREATION OF GEOTOURISTIC TRAIL IN SOUTH AND
SOUTHWESTERN ICELAND

Southwestern Iceland offers many unique geotouristic attractions. This is one of the few
places on Earth, where one can see tectonic plates boundary and processes connected with
the formation of new fragments of Earth’s crust. Landscape in this part of the island is formed
by volcanism, connected to the rift, and geothermal fields with numerous exhaust gases, hot
springs, and geysers, but also sea, river, and glacial activity, visible mostly in the southern
part of the island. Numerous air connections and a well-developed network of paved roads
and hiking trails allow for an interesting compilation of attractions and the creation of new
geotouristic trails. The proposed trail would lead from Akranes to Vík í Mýrdal via Reykjanes
Peninsula. It would present the majority of processes forming Iceland, from rifting and con-
nected volcanism to erosion by glaciers, rivers, and sea.

Opiekun naukowy:

dr inż. Marek Łodziński
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GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI W PERSPEKTYWIE GEOTURYSTYCZNEJ,
SPOŁECZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ

Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego jest najdłuższym szlakiem turystycz-
nym w polskich górach. Trasa przebiega na długości około 520 kilometrów z Ustronia w Beski-
dzie Śląskim do miejscowości Wołosate w Bieszczadach. Szlak prowadzi przez najciekawsze
i najatrakcyjniejsze tereny polskich Beskidów. Przechodzi przez sześć grup górskich takich
jak: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski i Bieszczady.

Co roku setki turystów interesujących się turystyką górską i trekkingiem decydują się na
próbę częściowego lub całościowego przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego. Wśród tych
osób można zaobserwować wspólne cechy, które je charakteryzują. Pozwala to stworzyć
ogólny profil turysty przemierzającego szlak. Wiek, płeć, wyposażanie oraz wybór formy noc-
legów, to tylko niektóre z tych cech.

Potrzeby i pragnienia, które powstają w psychice człowieka są głównym czynnikiem mo-
tywującym turystów do wyruszania i kontynuowania wędrówki. Motywacje turystów można
podzielić na dwie kategorie. Pierwsze są związane z wyruszeniem turysty na Główny Szlak
Beskidzki, a drugie z codziennym kontunuowaniem wędrówki. W celu zrealizowania badań
zastosowano metody jakościowe i ilościowe, w tym głównie posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego.

Główny Szlak Beskidzki, dla osób które go przechodzą był często marzeniem, które starają
się spełnić. Osoby idące szlakiem mają również inne marzenia związane z turystyką górską,
które mogą stać się przedmiotem realizacji w przyszłości. Turyści pragną także przedsięwzięć
przekraczających ich możliwości, dlatego takie marzenia pozostają wyłącznie marzeniami.
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THEMAIN BESKID TRAIL IN GEOTURISTIC, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
PERSPECTIVE

The Main Beskid Trail named after Kazimierz Sosnowski is the longest hiking trail in polish
mountains. The route is 520 km long and goes from town of Ustroń in Beskids to Wołosate in
Bieszczady. The trail goes through most interesting and atractive territories of polish Beskids.
The Main Beskid Trail leads through six mountains groups such as: Silesian Beskid, Beskid
Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Low Beskids and Bieszczady.

Every year hundreds of tourists intrested in mountain tourism and hiking decides to try
to walk part of The Main Beskid Trail or complete it. Among these people can be observed
common features that characterize tchem. This allows the general profile of The Main Beskid
Trail hiker to be created. Age, sex, equipment and chosen form of accommodation are some
of the features.

Needs and desires that arise in the human psyche are the main motivating factor for touri-
sts to set off and continue hiking. Tourists’ motivations can be divided into two groups. The
first of them are related to the tourist setting off on The Main Beskid Trail, and the second –
to the continuation of the hike every day. In order to carry out the research, qualitative and
quantitative methods were used, incluiding mainly the diagnostic survey method.

The Main Beskid Trail, for people who walk it, was often a dream that they try to fulfill.
Hikers walking along the trail also have other dreams related to mountain tourism that may
become the subject of future fulfillment. Tourists also want projects that exceed their capa-
bilities, which is why such dreams remain only dreams.

Opiekun naukowy:

dr hab. Paweł Różycki
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FOTOGRAFIA TATR JAKO ŹRÓDŁO PROMOCJI GEOTURYSTYKI

Tatry to młody górotwór alpejski o budowie płaszczowinowej, będący najwyższym łań-
cuchem Karpat i jedynym w naszym kraju pasmem o charakterze wysokogórskim. Niegdyś
niedostępny i dziki obszar, dziś jest jednym z najważniejszych celów turystycznych Polaków.
Niewątpliwie popularność Tatr wynika z wielu czynników, jednak warto podkreślić, że jed-
ną z najważniejszych przyczyn atrakcyjności tego łańcucha górskiego jest ogromne zróżni-
cowanie występujących skał. Ponadto jest to obszar, gdzie turysta na własne oczy dostrzec
może następstwa dawnych procesów geologicznych i zaobserwować te, które zachodzą tam
aktualnie. Jednak niewielu odwiedzających Tatry zdaje sobie sprawę z geologicznego bo-
gactwa, jakie otacza ich na szlakach. Jedną z form, która pomóc może w rozpowszechnie-
niu i zobrazowaniu turystom geoturystycznego potencjału Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go jest profesjonalna fotografia. W wystąpieniu zaprezentuję, jak dzięki umiejętnej budowie
kadru i odpowiednim wykorzystaniu warunków oświetleniowych można podkreślić i wy-
szczególnić geologiczne walory Tatr, a przez to skierować uwagę odbiorcy na ten aspekt
przyrody tatrzańskiej.

PHOTOGRAPHY OF THE TATRAMOUNTAINS AS A SOURCE OF
GEOTOURISM PROMOTION

The Tatra Mountains are a young alpine rock mass with a nappy structure, which is the
highest part of the Carpathians Mountains and the only alpine range in our country. On-
ce inaccessible and wild, today it is one of the most important tourist destinations of Poles.
Undoubtedly, the popularity of the Tatra Mountains is due to many factors, but it is worth
emphasizing that one of the most important reasons for the attractiveness of this mounta-
in range is the huge diversity of the rocks. Moreover, it is an area where tourists can see the
consequences of past geological processes and observe those that are currently taking place
there. However, few visitors of the Tatra Mountains are aware of the geological wealth that
surrounds them on the trails. One of the forms that can help in disseminating and presenting
to tourists the geotouristic potential of the Tatra National Park is professional photography.
In my speech, I will present how, thanks to the skilful construction of the frame and the ap-
propriate use of lighting conditions, it is possible to emphasize and specify the geological
values   of the Tatra Mountains, and thus direct the recipient’s attention to this aspect of Tatra
nature.

Opiekun naukowy:

dr Krzysztof Starzec
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POTENCJAŁ GEOTURYSTYCZNY BESKIDUWYSPOWEGO I MOŻLIWOŚĆ
JEGOWYKORZYSTANIA.

Potencjał geoturystyczny Beskidu Wyspowego determinuje budowa geologiczna w tym
inwersja rzeźby terenu, której pochodną jest charakterystyczna cecha górskiego krajobrazu
przejawiająca się obecnością izolowanych szczytów – wysp. Beskid Wyspowy stanowi frag-
ment centralnych Karpat Zewnętrznych. W przeważającej większości tworzą go skały płasz-
czowiny magurskiej. Jest on zbudowany z naprzemianległych warstw łupków, zlepieńców,
margli i piaskowców tworzących flisz karpacki. Lokalnie w dnach dolin odsłaniają się także
skały andezytowe.

Atrakcyjność przyrodniczą regionu podkreślają wychodnie skałek piaskowcowych zgru-
powane głównie w północnej części Beskidu Wyspowego na pograniczu z Pogórzem Wiśnic-
kim. Jedną z najbardziej znanych form skałkowych jest Diabli Kamień koło Szczyrzyca, rów-
nie interesujące są Kamienie Brodzińskiego zlokalizowane w okolicy Rajbrotu i Lipnicy Mu-
rowanej. W centralnej części analizowanego obszaru znajdują się natomiast ostańce skalne,
rumowiska, osuwiska i jaskinie. Na obszarze Beskidu Wyspowego występują również złoża
roponośne oraz źródła wód mineralnych.

Pomimo tak dużej georóżnorodoności walory geologiczne rozpatrywanego regionu nie
są eksponowane i promowane, brakuje także odpowiedniego zagospodarowania infrastruk-
turalnego, co skłoniło autorkę referatu do zaproponowania wdrożenia pewnych rozwiązań
mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału geoturystycznego Beskidu Wy-
spowego.
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GEOTOURISTIC POTENTIAL OF THE BESKIDWYSPOWY AND THE
POSSIBILITY OF ITS USE.

The geotouristic potential of the Beskid Wyspowy is determined by the geological struc-
ture, including inversion of the relief, the derivative of which is a characteristic feature of
the mountain landscape manifested by the presence of isolated peaks – islands. The Beskid
Wyspowy is a fragment central Outer Carpathians. The overwhelming majority of it is com-
posed of the rocks of the” płaszczowina magurska”. It is composed of alternating layers of
slate, conglomerates, marls and sandstone forming the Carpathian flysch. Andesite rocks are
also exposed at the bottom of the valleys.

The natural attractiveness of the region is emphasized by outcrops of sandstone rocks
mainly grouped in the northern part of the Beskid Wyspowy, on the border with Pogórze
Wiśnicki. One of the most famous rock formations is Diabli Kamień near Szczyrzyc, Equally
interesting are Brodziński Stones located in the vicinity of Rajbrot and Lipnica Murowana.
In the central part of the analyzed area, there are rock monadnocks, debris, landslides and
caves. There are also deposits in the area of the Beskid Wyspowy oil-bearing and mineral
water springs.

Despite such a large geodiversity, the geological values of the region under consideration
are not exposed and promoted, there is also no proper infrastructure development, which
prompted the author of the paper to propose the implementation of certain solutions aimed
at more effective use of the geotourist potential of the Beskid Wyspowy.

Opiekun naukowy:

dr Elżbieta Gałka
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PROJEKT JEDNODNIOWEJ PIESZEJ WYCIECZKI GEOTURYSTYCZNEJ
ŚCIEŻKAMI ZAWADY KOŁO TARNOWA

Celem pracy było zaprojektowanie trasy ścieżki geoturystycznej, prezentującej najciekaw-
sze obiekty geologiczne, atrakcje antropogeniczne i walory przyrody ożywionej mogące do-
datkowo pełnić rolę promocyjną Zawady. Zarówno geologia, środowisko jak i historia rozwo-
ju oraz zagospodarowania regionu okazały się być bardzo atrakcyjne.

Kolejne przystanki prezentują: lokalizację i zarys budowy geologicznej a także najstarsze
ślady osadnictwa, w tym pozostałości wczesnosłowiańskiego grodu i renesansowego zamku
rodu Tarnowskich oraz drewniany Kościół św. Marcina. Zawada obfituje w interesujące obiek-
ty przyrody nieożywionej oraz rzadkie gatunki reliktowej flory i fauny. Atrakcyjne są liczne
naturalne wychodnie skał Karpat zewnętrznych, reprezentowane przez utwory warstw ino-
ceramowych płaszczowiny skolskiej. Odsłaniają się one w oknie tektonicznym płaszczowiny
śląskiej, a także w wyniku działalności denudacyjnej eksponowane są również lokalnie w do-
linkach i w wąwozach. Prezentowane wartości geoedukacyjne związane są z genezą i wy-
kształceniem utworów fliszowych, procesami morfotwórczymi oraz geozagrożeniami (pro-
cesy osuwiskowe).

Miejscowość posiada duży potencjał rozwoju, nie tylko ze względu na walory geotury-
styczne, lecz także w związku z możliwością wykorzystania i zagospodarowania naturalnych
złóż gazu ziemnego oraz wód hydrotermalnych.
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PROJECT OF ONE-DAYWALKING GEOTOURIST ROUTE ACROSS ZAWADA
NEAR TARNÓW

The aim of the research was to design the geotourist route, presenting the most intere-
sting geological objects, anthropogenic attractions, and values of animated nature, which
may additionally play a promotional role for Zawada. Not only the geology, the environment,
but also history of the region’s development and management turned out to be very attrac-
tive.

The following stops present: the location and outline of the geological structure, as well
as the oldest traces of settlement, including the remains of an early Slavic stronghold, a rena-
issance castle of the Tarnowski Family and the wooden St. Martin’s Church. Zawada abounds
in interesting objects of inanimate nature, and rare species of relict flora, and fauna. There
are numerous attractive natural outcrops of the Outer Carpathian rocks, represented by ino-
ceramic layers of the Skole Nappe. They are exposed in the tectonic window of the Silesian
Nappe, and locally cropped out in valleys and ravines, as a result of denudation activities.
The geoeducational values are related to the genesis and development of flysch deposits,
morph-forming processes and geohazards (landslide processes).

The town has great development potential, not only due to geotourist values, but also due
to the possibility of using and managing natural gas deposits and hydrothermal waters.

Opiekun naukowy:

dr inż. Piotr Strzeboński
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OPRACOWANIE TRÓJWYMIAROWEGOMODELU BUDYNKU

Modele trójwymiarowe budynków wykorzystywane są w różnych dziedzinach tj. prze-
mysł, inwentaryzacja, planowanie przestrzenne, budownictwo, reklama, wycieczki wirtualne.
Dostępne są różne metody pozyskiwania danych, na podstawie których można wygenero-
wać budynek 3D. Do danych źródłowych można zaliczyć wymiary pozyskane tradycyjnymi
pomiarami geodezyjnymi, zdjęcia, chmury punktów. W oparciu o dane źródłowe uzyskuje
się model budynku 3D na różnym poziomie dokładności (Level of Detail).

W referacie zostanie zaprezentowany proces powstawania modelu trójwymiarowego bu-
dynku na podstawie danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego. Do wygene-
rowania modelu budynku 3D zastosowano dwa podejścia: manualną wektoryzację oraz au-
tomatyczną. Zostanie także zaprezentowany proces przetwarzania zdjęcia cyfrowego w foto-
plan, który to posłuży jako tekstura w celu urzeczywistnienia modelu budynku. Zestawienie
dwóch metod pozwoli na wykazanie zalet i wad każdej z nich oraz umożliwi ocenę stopnia
precyzji i poziomu dokładności.

DEVELOPMENT OF A THREE-DIMENSIONALMODEL OF THE BUILDING

Three-dimensional models of buildings are used in various fields i.e. industry, inventories,
urban planning, construction, advertising, virtual tours. Various methods are available to ob-
tain data from which a 3D building can be generated. The source data can include dimen-
sions acquired by traditional geodetic measurements, photographs, point clouds. Based on
the source data, a 3D building model at different levels of detail.

The paper will present the process of creating a 3D building model based on data derived
from airborne laser scanning. Two approaches were used to generate a 3D building model:
manual vectorization and automatic vectorization. The process of converting a digital photo
into a photoplan, which will be used as a texture to realize the building model, will also be
presented. The juxtaposition of the two methods will allow the advantages and disadvanta-
ges of each to be demonstrated and the level of precision and accuracy to be assessed.

Opiekun naukowy:
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BADANIE I ANALIZA PRZEMIESZCZEŃWYDMY ŁĄCKIEJ NA PODSTAWIE
ZRÓŻNICOWANYCHMETOD POMIAROWYCH

Głównym celem referatu jest zobrazowanie, badanie i analiza przemieszczeń Wydmy Łąc-
kiej na podstawie danych pomiarowych pozyskanych metodą fotogrametryczną z wykorzy-
staniem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w system RTK, pomiaru pikiet
w regularnej siatce odbiornikami GNSS, a także na podstawie danych satelitarnych. Dodat-
kowo czoło wydmy zostało pomierzone metodą naziemnego skaningu laserowego.

Pomiary zostały wykonane podczas obozu naukowego w Łebie w 2021, oprócz tego do
opracowania zostały wykorzystane dane pomiarowe z poprzednich edycji obozu.

Na podstawie powyższych danych opracowano mapy warstwicowe obszaru wydm Sło-
wińskiego Parku Narodowego z Wydmą Łącką w centralnej części oraz numeryczny model
terenu, które posłużą do analizy prędkości i kierunku przemieszczeń Wydmy Łąckiej na prze-
strzeni ostatnich kilku lat.

Ponadto porównano numeryczne modele terenu powstałe z różnych metod pomiaro-
wych w celu określenia, która z nich daje najlepsze rezultaty pod względem dokładnościo-
wym przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy.

ANALYSIS OF THE DISPLACEMENT OF THE LAND DUNE BASED ON
DIFFERENTMEASUREMENTMETHODS

The main purpose of the paper is to visualize, study and analyze the displacements of the
Łącka Dune on the basis of measurement data obtained by the photogrammetric method
using an unmanned aerial vehicle equipped with an RTK system, measurement of pickets in
a regular grid with GNSS receivers, as well as on the basis of satellite data. Additionally, the
front of the dune was measured by terrestrial laser scanning.

Measurements were made during the research camp in Łeba in 2021, in addition, measu-
rement data from previous editions of the camp were used for the study.

On the basis of the above data, contour maps of the area of the dunes of the Słowiński
National Park with the Łącka Dune in the central part were developed, as well as the nume-
rical terrain model, which will be used to analyze the speed and direction of the Łącka Dune
displacement over the last few years.

In addition, numerical terrain models from different measurement methods were compa-
red to determine which gave the best results in terms of accuracy while reducing the amount
of work involved.

Opiekun naukowy:
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TWORZENIE MODELU OBIEKTU ZABYTKOWEGO ZWYKORZYSTANIEM
GĘSTEGOMATCHINGU ORAZ SKANOWANIA LASEROWEGO

W początkowej fazie projektu przystąpiono do połączenia chmur punktów pochodzących
z 11 stanowisk skanera. W tym celu wykonano automatyczną rejestrację skanów w progra-
mie komputerowym. Ponownie przystąpiono do rejestracji skanów tym razem robiąc to ma-
nualnie w celu zwiększenia dokładności połączenia poszczególnych chmur punktów mię-
dzy sobą. W ten sposób w pierwszym etapie prac otrzymano chmurę punktów prezentującą
cały obiekt. Kolejnym etapem pracy było wygenerowanie modelu przestrzennego opraco-
wywanego obiektu na podstawie zrobionych zdjęć. Wykorzystano punkty kontrolne pomie-
rzone na chmurze punktów pochodzącej ze skaningu laserowego, aby zadać lokalny układ
współrzędnych dla modelu. Najpierw połączono ze sobą zdjęcia, potem wygenerowano gę-
stą chmurę punktów. Na podstawie tych produktów w programie komputerowym utworzo-
no sieć trójkątów i nałożono na nią tekstury pochodzące ze zdjęć.

MODEL GENERATION OF A HISTORICAL OBJECT USING DENSE MATCHING
AND LASER SCANNING

In the initial phase of the project, the merger of the points of origin clouds was undertaken
from 11 scanner stations. To do this, the scans were automatically registered with a computer
program. You have re-registered the scans this time manually to improve the accuracy of
connecting individual point clouds to each other. In this way, a point cloud was received in
the first stage of the work presenting the entire object. The next step was to generate a spatial
model of the object you are developing based on the photos you have taken. You have used
the control points measured on the cloud of the points from the screening laser to prescribe
a local coordinate system for the model. First, the photos were merged, then a dense cloud
of points was generated. Based on these products, a network of triangles has been created
in the computer program and applied textures from the photos.

Opiekun naukowy:

dr inż. Antoni Rzonca

Sekcja IV – Geodezja, Kartografia i Geoinformacja 49



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Agata LEŚNICKA
Koło Naukowe KNGKGeoinformatyka
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

INWENTARYZACJAWYBRANYCH ELEMENTÓWARCHITEKTURY
PRZESTRZENNEJ Z PORÓWNANIEMMETOD POMIARÓWGEODEZYJNYCH

I WIZUALIZACJĄWYNIKÓW

Celem projektu było wykonanie naziemnego skanowania laserowego potencjalnego za-
bytku archeologicznego – VII-IX wiecznych pochówków (kurhanów) łodziowych identyfi-
kowanych w kulturą wikingów. Projekt odbywał się miejscowości Osie w województwie
Kujawsko-Pomorskim w dniach 13-18.10.2021r, na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowe-
go.

Wykonano: pomiar statyczny GNSS w celu pomierzenia osnowy, pomiar osnowy metoda
klasyczną (nawiązanie do osnowy za pomocą tachimetru), skanowanie laserowe obiektu, fo-
togrametria naziemna bliskiego zasięgu z wykorzystaniem metod SfM (aparat fotograficzny
z poziomu gruntu oraz za pomocą drona DJI Tello EDU).

Wykonano 25 skanów na każdym z dwóch stanowisk archeologicznych. Efektem pracy są
chmury punktów które przekazano archeologom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Efektem końcowym jest też zachowanie dla dalszych pokoleń dziedzictwa historyczno-
kulturowego oraz umożliwienie badań interdyscyplinarnych nad ludami zamieszkującymi
współczesne tereny Polski.
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INVENTORY OF SELECTED ELEMENTS OF SPATIAL ARCHITECTUREWITH
COMPARISON OFMETHODS OF GEODESICAL MEASUREMENTS AND

VISUALIZATION OF RESULTS

The aim of the project was to perform a terrestrial laser scanning (TLS) survey of potential
archeological side consisting of 7th-9th century Viking burials (barrows). The project took
place in the town of Osie in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship on October 13-18, 2021.
Measurements took place in the Wdecki Landscape Park.

Before the measurements were taken, a field inspection was conducted and the area was
cleaned from leafs and loos vegetation. The following measurements were made: GNSS static
survey of travers, measurement of the travers using the classic method (total station distance
and bearings measurements), TLS measurement of the archeological side, short-range terre-
strial photogrammetry using SFM methods, from the DJI Tello EDU UAV and hand held ca-
mera.

These measurements were then calculated and travers were adjusted. 25 scans were ob-
tained for each archaeological site (2 sites). The results of the work are point clouds that have
been transferred to archaeologists from the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The end
result is also the preservation of historical and cultural heritage for future generations and
enabling interdisciplinary research on peoples living in contemporary Polish territories

Opiekun naukowy:

dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara
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KONSTRUKCJA NIWELATORA HYDROSTATYCZNEGOWSPOMAGANEGO
MINIKOMPUTEREM RASPBERRY PI

Niwelacja jest podstawowym, a zarazem niezwykle ważnym elementem pomiarów geo-
dezyjnych. Dokładne wyznaczenie wysokości jest bardzo istotne dla wielu działów gospodar-
ki. Tradycyjnie korzysta się z niwelatorów optycznych lub cyfrowych. Za ich pomocą można
dokonać odczytu z łat niwelacyjnych ustawionych na punktach, między którymi istnieje po-
trzeba wyznaczenia przewyższenia. Sprzęt w zależności od klasy generuje błędy pomiarowe.
Dodatkowo należy uważać, by nie naruszyć go w czasie pomiaru.

Zaprojektowany w ramach projektu Grantu Rektora AGH niwelator hydrostatyczny korzy-
sta z zasady naczyń połączonych. Celem było uzyskanie sprzętu szybszego i dokładniejszego
niż standardowe niwelatory używane w niwelacji technicznej. Dokładność urządzenia została
oceniona na podstawie porównania wyników pomiaru przewyższenia metodą niwelacji. Do-
datkowo sprawdzono, czy spełniają one wymogi standardów technicznych obowiązujących
w Polsce. Projekt nadal jest w fazie rozwoju, dlatego liczba testów jest zbyt mała, by ostatecz-
nie ustalić dokładność urządzenia. Wstępnie wykazały one, że urządzenie jest dokładniejsze
niż niwelatory geometryczne. Wsparcie minikomputerem Raspberry PI ogranicza się na razie
jedynie do pomiaru temperatury. Jego udział będzie rozszerzany o takie funkcje jak zapis wy-
ników i wprowadzanie poprawek na rozszerzalność termiczną. Powstałe narzędzie jest cieka-
wą alternatywą względem obecnie dostępnych narzędzi. W referacie przedstawiona zostanie
konstrukcja oraz proces testowania urządzenia.

Sekcja IV – Geodezja, Kartografia i Geoinformacja 52



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

THE DESIGNOF THE HYDROSTATIC LEVELER ASSISTED BY THE RASPBERRY
PI MINICOMPUTER

Leveling is the basic and extremely important element of geodetic surveying. Accurate he-
ight determination is essential for many parts of economy. Optical and digital are the most
common and traditional ways of leveling. By the usage we are able to determine the height
difference between two points. Depending on the instrument’s quality the equipment gene-
rates measurement errors. Additionally it is prone to external factors.

Designed under the AGH UST Rector’s Grant project hydrostatic leveler makes use of the
principle of combined vessels. The point was obtaining equipment faster and more accurate
than standard levelers used in technical leveling. Accuracy was assessed by the comparison
of the geometric levelling and our device’s results. In addition, we tested whether they meet
the current requirements of the Polish technical standards. The project is still under deve-
lopment, therefore the number of tests is still not sufficient to finally determine the accuracy
of the device. For the time being, our measurements imply that the device is actually more
accurate than geometric levelers. The assistance of Raspberry Pi minicomputer is currently
limited to measuring temperature. Nevertheless its impact will be extended by function such
as saving the results and calculating the thermal expansion correction. The resulting tool is
an interesting alternative to the currently available tools. The lecture contains description of
the construction and testing processes.

Opiekun naukowy:

dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara

Sekcja IV – Geodezja, Kartografia i Geoinformacja 53



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Łukasz ŁOBKO
Koło Naukowe KNGKGeoinformatyka
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

ESTYMATORY KRIGINGOWE PRZY TWORZENIUMODELI POWIERZCHNI
TERENU

Tworzenie modeli terenu jest nieodłączną częścią wszelkich pomiarów mas ziemnych, wy-
znaczania spadków oraz innych opracowań geodezyjnych. Dawniej do obliczania objętości
mas ziemnych korzystano z metod uproszczonych, jednak postęp technologii i ogromna moc
obliczeniowa komputerów dostępna dla każdego pozwala na stosowanie bardziej zaawan-
sowanych algorytmów i metod.

Ilość metod tworzenia modeli terenu oraz ich skomplikowane algorytmy powodują, że
rzadko wykonawca geodezyjny bada metody pod kątem ich optymalnego wykorzystania.
W swojej pracy przedstawię analizę estymatorów krigingowych oraz ich porównanie do po-
pularnych metod interpolacji powszechnie używanych w geodezji. Różnorodność geome-
tryczna oraz dokładnościowa testowanych warstw pozwoli na bardziej obiektywne przed-
stawienie wyników. Dokładność poszczególnych modeli będzie sprawdzana na podstawie
zbioru walidującego będącego wycinkiem danych wejściowych, który nie został wykorzy-
stany do tworzenia modelu. Celem referatu będzie przedstawienie działania estymatorów
krigingowych oraz ich cech. Zostanie również wykonana krytyczna analiza ich wad w porów-
naniu do innych metod interpolacji.

KRIGING ESTIMATORS IN CREATING TERRAIN SURFACEMODELS

Creating terrain models is an integral part of all earth mass volume and area measure-
ments, slope determination and other geodetic works. In the pre-personal-computer era,
simplified methods were used to calculate the volume of earth masses, but the advance-
ment of technology and the rising computing power available to everyone allows for the
use of more advanced algorithms and methods.

Due to the number of methods of creating terrain models and their complicated algori-
thms, a land-surveyor contractor rarely examines the methods in terms of their optimal use.
In my talk, I will present the analysis of kriging estimators and compare them to popular in-
terpolation methods commonly used in land survey. The geometric and accuracy diversity
of the tested layers will allow for a more objective presentation of the results. The accuracy
of individual models will be checked using validation data-set which is a part of the input
data that was not used to create the model. The aim of this study is to present the opera-
tion of kriging estimators and their advantages, as well as disadvantages compared to other
interpolation methods.

Opiekun naukowy:

dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara
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WERYFIKACJAMAKIETY ZAMKUWOŁEK ZE STANEM FAKTYCZNYM
ZWYKORZYSTANIEM TECHNIKI GĘSTEGOMATCHINGU ZDJĘĆ ORAZ

POMIARÓWGEODEZYJNYCH

Celem pracy była weryfikacja modelu stworzonego z makiety Zamku Wołek ze stanem
faktycznym ruin tego obiektu. Pomiar fotogrametryczny wykonano lustrzanką Nikon D5200,
uzyskano 249 zdjęć makiety. Przy użyciu programu Agisoft Metashape Professional stworzo-
no gęstą chmurę punktów oraz oteksturowany model przestrzenny. Współrzędne sytuacyjne
i wysokościowe ruin zamku pozyskano z pomiaru RTN GNSS oraz metody biegunowej. Po-
miary wykonano w układzie 2000 w strefie 6, wysokości pozyskano w układzie Kronsztad.
Wykonano dwa modele przestrzenne. Pierwszy, wykorzystując fotopunkty pomierzone na
makiecie w układzie lokalnym. Natomiast drugi w skali terenowej, wykorzystując fotopunkty
naturalne, pomierzone w terenie.

Skontrolowano miary kontrolne, porównano oba modele i sprawdzono jak duża część
zamku zachowała się w rzeczywistości.

VERIFICATION OF THEMODEL OFWOŁEK CASTLEWITH THE ACTUAL
STATE USING THE TECHNIQUE OF DENSE MATCHING AND GEODETIC

MEASUREMENTS

The aim of the work was to verify the model created from the mock-up of the Wołek Ca-
stle with the actual state of the castle ruins. Photogrammetric measurement was made with
a Nikon D5200 SLR, 249 photos of the mock-up were obtained. Using Agisoft Metashape Pro-
fessional, a dense point cloud and a textured spatial model were created. The situational and
altitude coordinates of the castle ruins were acquired from the RTN GNSS measurement and
the polar method. Measurements were made in the 2000/6, the heights were obtained in the
Kronstadt system. Two spatial models were made. The first using photo points measured on
the model in a local system. Whereas, the second one in the field scale, using natural photo-
points, measured in the field. Control feasures were checked, both models were compared
and it was verified how much of the castle was preserved in reality.

Opiekun naukowy:

dr inż. Natalia Borowiec
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WIZUALIZACJA SZLAKÓWGÓRSKICH ZA POMOCĄ NARZĘDZI
GEOINFORMATYCZNYCH

Rozwój technologii komputerowej przyniósł wiele korzyści w kartografii. Z jednej strony
pozwala on na szybsze i dokładniejsze redagowanie tradycyjnych map papierowych. Z dru-
giej umożliwia tworzenie nowych prezentacji kartograficznych. Interaktywne, dynamiczne
i trójwymiarowe modele pozwalają zaprezentować użytkownikom istotne cechy obiektów
przestrzennych w sposób kompletny i zrozumiały. W referacie zaprezentowano przykłady
wizualizacji szlaków pieszych, jako jednego z zadań kartografii gór. Do wizualizacji wyko-
rzystano platformę Mapbox Studio z najnowszym pakietem Mapbox Maps SDK v10, umożli-
wiającym tworzenie trójwymiarowych map na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym
Android. Prezentację wybranych masywów oraz szlaków górskich zrealizowano w programie
Android Studio. W referacie przedstawiono potencjalne możliwości wizualizacji 3D szlaków
górskich przy wykorzystaniu narzędzi geoinformatycznych oraz ich porównanie pod wzglę-
dem funkcjonalności.

VISUALIZATION OFMOUNTAIN TRAILS USING GEOINFORMATIC TOOLS

The development of computer technology has brought many benefits in cartography. On
the one hand, it allows for faster and mor accurate editing of traditional paper maps. On the
other hand, it enables the creation of new cartographic presentations. Interactive, dynamic
and three-dimensional models allow users to present important features of spatial objects in
a complete and understandable way. The paper presents examples of visualization of hiking
trails as one of the tasks of mountain cartography. For visualization, the Mapbox Studio plat-
form was used with the latest Mapbox Maps SDK v10 package, which enables the creation of
three-dimensional maps for mobile devices with the Android operating system. Presentation
of selected massifs and mountain trails was realized in Android Studio. The paper presents
potential possibilities of 3D visualization of mountain trails using geoinformatics tools and
their comparison in terms of functionality.

Opiekun naukowy:

dr inż. Stanisław Szombara
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WSTĘPNY DOBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH DLA BUDOWY PREMETRA
W KRAKOWIE

W maju 2014 roku zostało przeprowadzone w Krakowie referendum lokalne, w którym
mieszkańcy opowiedzieli się za budową metra. W 2018 roku miasto podpisało umowę na
wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowe-
go w Krakowie, a w lutym 2020 roku małopolska wojewódzka konserwator zabytków wyraziła
zgodę na budowę trzech stacji w centrum miasta.

Referat skupia się na przeanalizowaniu warunków geotechnicznych występujących pod
płytą placu im. Nowaka-Jeziorańskiego – jedną z zaakceptowanych lokalizacji stacji. Podjęta
zostanie również kwestia wytycznych Eurokodu 7 dla oceny zachowania się gruntu w rejonie
analizowanego obiektu. Następnie zostanie dobrana obudowa tunelu metra. Analizy zostaną
przeprowadzone dla modeli płaskich i przestrzennych.

INITIAL SELECTION OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION
OF PREMETRO IN CRACOW

In May 2014, a local referendum was held in Cracow, in which residents voted in favour of
building a metro. In 2018, the city signed a contract for a feasibility study on the construction
of fast, collision-free rail transport in Cracow, and in February 2020, the voivodship conserva-
tor gave her approval for the construction of three stations in the city centre.

The paper focuses on analysis of geotechnical conditions occurring under the slab of the
Nowak-Jeziorański Square – one of the accepted locations for the station. The issue of Euro-
code 7 guidelines for the assessment of soil behaviour in the area of the analysed object will
also be addressed. Subsequently, the underground tunnel lining will be selected. Analyses
will be carried out for flat and spatial models.

Opiekun naukowy:

dr inż. Agnieszka Stopkowicz
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TECHNOLOGIA HOLZ100 – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM

Referat przedstawia technologię Holz100. Została ona opracowana i opatentowana przez
leśnika Erwina Thoma. Chciał on połączyć wielowiekową wiedzę o pielęgnacji drewna z no-
woczesnym procesem produkcyjnym i montażowym, tworząc tym samym nowy poziom ja-
kości w budownictwie. Technologia wykorzystuje odpowiednio przygotowane deski, połą-
czone drewnianymi kołkami bez wykorzystania środków chemicznych czy kleju, powstałe
elementy składają się w całości z drewna. W referacie zostanie przedstawiony etap ścinania
i pielęgnacji drewna oraz układ elementów w ścianie Holz100. Omówione zostaną główne
zalety technologii, takie jak: wysoka ognioodporność, bardzo dobra izolacyjność termiczna
czy odporność na oddziaływania sejsmiczne. Porównano ściany Holz100 z tymi wykonanymi
w innych technologiach. Wyniki są obiecujące i pokazują, że technologia Holz100 jest cieka-
wą alternatywą do budownictwa tradycyjnego.

HOLZ100 TECHNOLOGY – INNOVATIVE TECHNOLOGY INWOODEN
CONSTRUCTION

The paper presents the Holz100 technology. This technology was developed and patented
by forester Erwin Thoma. He wanted to combine centuries of knowledge in wood care with
a modern production and assembly process, thus creating a new level

of quality in construction. The technology uses properly prepared boards, connected with
wooden pegs without the use of chemicals or glue, the resulting elements consist entirely of
wood. The paper will present the cutting and care stage also the arrangement of elements in
the Holz100 wall. The main advantages of the technology will be discussed, such as: high fire
resistance, very good thermal insulation and resistance to earthquakes. Holz100 walls were
compared with those made in other technologies. The results are promising and show that
Holz100 is an interesting alternative to traditional construction methods.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Milena Kucharska
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CERTYFIKACJA „ZIELONYCH BUDYNKÓW”

Referat porusza temat certyfikacji „Zielonych budynków”. Przedstawiono wybrane syste-
my certyfikacji (BREEAM, LEED). Systemy te są metodami oceny zrównoważonego budow-
nictwa, które są szeroko stosowane w Europie i na świecie. Omówiono genezę systemów
certyfikacji, cel ich stosowania oraz kryteria weryfikacji obiektów. Pokazano przykłady pol-
skich obiektów, które uzyskały certyfikaty. W Polsce nie wypracowano systemu certyfikacji
dostosowanego do uwarunkowań rynku krajowego. Chcąc

rozwijać zrównoważone budownictwo w Polsce, zasadne wydaje się opracowanie syste-
mu dla polskiego budownictwa zielonego, szczególnie dla budynków o mniejszej kubaturze.

CERTIFICATION OF” GREEN BUILDINGS”

The paper deals with the certification of” Green buildings”. Selected BREEAM and LEED
certification systems were presented. These systems are methods for assessing sustainable
construction that are widely used in Europe and around the world. The genesis of certifica-
tion systems, the purpose of their use and the criteria for verification of objects are discussed.
Examples of Polish objects which obtained certificates were shown. In Poland, no certifica-
tion system adapted to the conditions of the domestic market has been developed. In order
to develop sustainable construction in Poland, it seems reasonable to develop a system for
Polish green building, especially for buildings of smaller cubic capacity.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Milena Kucharska
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PORÓWNANIE BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO ORAZ
BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO.

Hasła takie jak ekologia, ochrona środowiska czy energooszczędność z roku na rok są co-
raz częściej podejmowanymi tematami dyskusji na arenie międzynarodowej. Wynika to z fak-
tu, że społeczeństwo coraz bardziej zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojego negatywnego
wpływu na naszą planetę i konieczności dbania o nią. Podobną sytuację można zaobserwo-
wać również w budownictwie. W trakcie wystąpienia zostaną poruszone istotne różnice po-
między budownictwem tradycyjnym oraz niskoenergetycznym. Skupiono się na ujęciu bu-
dynków energooszczędnych w świetle prawnym oraz przedstawiono ich podział. Porówna-
nie przeprowadzono w zakresie: geometrii budynków oraz układu pomieszczeń, stosowanej
stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także minimalnych wymagań dotyczących ociepleń prze-
gród. Ponadto, wykonano analizę porównawczą kosztów wybudowania budynków w przed-
miotowych technologiach na konkretnych przykładach.

THE COMPARISION OF ENERGY- EFFICIENT BUILDINGS AND TRADITIONAL
BUILDINGS.

Terms such as ecology, caring for the environment and energy efficiency are getting more
and more discussed topics on the international arena. This is because society is becoming
more aware of its negative impact on our planet and the need to care for it.. We can observe
a similar situation in buildings construction. During this speech, there will be mentioned the
significant differences between traditional and low-energy construction. Also it will focus on
the definition of energy-efficient buildings in the legal light, and their divison will be presen-
ted. Moreover it will show the comparison in the scope of: the geometry of the buildings and
the layout of the rooms, the window and door woodwork used, and also the minimum requ-
irements for thermal insulation of partitions. In addition, a comparative analysis of the costs
of building buildings in the technologies in question will be performed on specific examples.
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ANALIZA DYNAMICZNA BUDYNKUWZBUDZANEGO KINEMATYCZNIE

Przedmiotem pracy jest analiza dynamicznej odpowiedzi budynku poddanego wymusze-
niom kinematycznym: sejsmicznym lub innym parasejsmicznym np. pochodzenia komunika-
cyjnego, strzałowego, górniczego przy rozmaitych rozmieszczeniach tłumików drgań. Ana-
liza będzie przeprowadzona w programie MATLAB na podstawie własnych modeli oblicze-
niowych dla budynku o n kondygnacjach przy różnych układach naw. Dla znanych przyspie-
szeń drgań gruntu rozwiązaniem będą przemieszczenia, prędkości oraz przyspieszenia do-
wolnego stropu oraz siły bezwładności. Zagadnienie opiera się na metodzie przemieszczeń,
dzięki której możliwe jest ułożenie macierzy sztywności rozważanego budynku. Napisanie
programu w MATLABIE umożliwia sprawne przeprowadzenie skomplikowanych i złożonych
obliczeń, gdyż MATLAB bardzo dobrze radzi sobie z operacjami na macierzach. Zasadniczym
celem pracy jest znalezienie najlepszego rozkładu tłumików drgań i ich parametrów, aby ge-
nerowane siły bezwładności lub przemieszczenia mieściły się w dopuszczalnych kryteriach
bezpieczeństwa.

DYNAMIC ANALYSIS OF KINEMATICALLY FORCEDMODELS OF A BUILDING
STRUCTURE

The aim of the presentation is the analysis of the dynamic response of a model of a building
kinematically forced. The analysis will be carried out in MATLAB on the basis of equations of
motions of the models prepared for a building with n floors with different nave arrangements
and various locations of vibration dampers and isolators. The solution will be displacements,
velocities and accelerations of any floor, and the forces of inertia for given accelerations of
ground vibrations. Program wrote in MATLAB allows to carry out complicated and complex
calculations in efficient way, because it is very useful when it comes to matrix operations. The
main goal of the work is to find the best distribution of vibration dampers and their parame-
ters so that the generated forces of inertia or displacements are within the acceptable safety
criteria.
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BADANIAWPŁYWU DODANIA PLASTIKU DOMIESZANKI BETONOWEJ
JAKO ALTERNATYWA RECYKLINGU

Planowane do wprowadzenia wymogi Unii Europejskiej, dotyczące m.in. recyklingu bu-
telek PET oraz udziału przetworzonego plastiku do całej jego ilości znajdującej się na rynku
krajowym będą na tyle restrykcyjne, że najprawdopodobniej Polska nie będzie w stanie ich
spełnić, jeśli nie podejmiemy już teraz działań w tym kierunku. Jednym z rozwiązań zwiększe-
nia udziału przetworzonego plastiku na rynku krajowym mogłaby być jego kontrolowana
implementacja do mieszanek betonowych w dużej skali. Referat skupia się na przeanalizo-
waniu wpływu rozdrobionego tworzywa PET na wybrane parametry mieszanki betonowej
i betonu. Dokonano porównania rozpływu, lepkości i współczynnika L-box mieszanki beto-
nowej oraz wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu w zależności
od zmiany udziału tworzywa PET w mieszance. Do badań wykorzystano typowy skład beto-
nu samozagęszczalnego, bazujący na cemencie. Odpady, które powstają podczas recyklingu
butelek PET, użyto jako zamiennik kruszywa drobnego o frakcji 0-2 mm (piasku) w ilości 0, 10,
20, 30% w stosunku do całkowitego udziału piasku w mieszance. Analiza wykazała, że zamia-
na piasku na odpady z tworzywa PET wpływa negatywnie zarówno na parametry mieszanki
betonowej jak i betonu. Jednak, zamiana kruszywa do 10% nie wpływa znacząco na para-
metry betonu. Co więcej, dalsze prace nad zmianami w obrębie innych frakcji zdają się być
obiecujące.
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TESTS ON THE EFFECT OF ADDING PLASTIC TO A CONCRETE MIXTURE AS
A RECYCLING ALTERNATIVE

Planned introduction of the European Union requirements concerning among others re-
cycling plastic PET bottles and share of reprocessed plastic to entire quantity of plastic in
domestic market are going to be so restrictive that Poland most propably will not be able to
fulfill them if we will not adopt measures in this direction. One of the solutions to increase
share of reprocessed plastic in domestic market could be it is large-scale controlled imple-
mentation into concrete mix.

This paper focuses on analyzing the impact of shredded PET material onto chosen concre-
te mixes and concreto. We made comaprison of the levelling, viscosity and L-box coefficient
values of the concrete mix as well as durability of concrete to stretching and compression by
cracking in relations to changes of PET material share in mix. To reasearch was used basic ty-
pe of self-levelling concreto, based on cement. Scrap material which is created in process of
recycling PET bottles were used as a replacement of the small aggregate in 0-2 mm fraction
(sand) in share of 0, 10, 20, 30% in relations to entire share of sand in mix. Analysis showed
that replacement of the sand to PET material waste negatively affects both concreto mix pa-
rameters and concreto. Although 10% replacement of aggregate does not impact concreto
parameters. Moreover further work on changes in different fractions seem to be promising.
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ANALIZA ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ OBIEKTUMOSTOWEGO
PODDANEGO OBCIĄŻENIU RUCHOMEMU

Tematem pracy jest analiza odpowiedzi dynamicznej obiektu mostowego jednoprzęsło-
wego, stalowego poddanego obciążeniu ruchomemu. Został opracowany model powłoko-
wy w programie MSC Marc Mentat. Obciążenie ruchome zadane zostało w postaci rucho-
mych brył ciśnień poruszających się po pomoście. Rozważano różną trasę, prędkości ru-
chu obciążeń. Zasadniczym celem pracy jest obserwacja amplifikacji drgań przy prędko-
ściach zbliżonych do krytycznych. W rozwiązaniu zadania wykorzystano procedury zewnętrz-
ne w języku FORTRAN do programu MSC Marc umożliwiających definiowanie złożonych ob-
ciążeń zmiennych w czasie i przestrzeni oddziałujących na obiekt.

ANALYSIS OF THE DYNAMIC RESPONSE OF A BRIDGE SUBJECTED TO
AMOVING NONINERTIAL LOAD

The aim of the presentation is analysis of the dynamic response of a steel, single-span
bridge subjected to a moving load. A shell model of the structure was developed in the MSC
Marc Mentat. The moving load was set as a pressure zone that is moving along the deck.
The subjects of consideration were paths and speed of loads. The main goal is to observe
the amplification of vibrations at speeds close to critical. To fulfil the work and define loads
varying in time and space, it was required to use external procedures in the Fortran language
for MSC Marc Mentat
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WYKORZYSTANIE SKANINGU LASEROWEGO NA PRZYKŁADZIE MIEJSKICH
PODZIEMI W CHEŁMIE.

Referat podejmuje temat wykorzystania skaningu laserowego w inżynierii lądowej. Dyna-
miczny rozwój metod pomiarowych pozwala na coraz dokładniejsze odwzorowanie rzeczy-
wistych konstrukcji w bardziej efektywny sposób. Podstawowym narzędziem, pozwalającym
na zobrazowanie podejmowanego problemu jest skaning laserowy. Wynikiem przeprowa-
dzonych pomiarów jest chmura punktów, którą wykorzystuje się do wygenerowania modelu
3D przy pomocy oprogramowania komputerowego.

W pracy przedstawiono przykład zastosowań skaningu dla rzeczywistych obiektów. Me-
todę tę szerzej omówiono na przykładzie miejskich podziemi w Chełmie. Na podstawie otrzy-
manej chmury punktów zbudowano model 3D infrastruktury naziemnej i podziemnej, który
w przyszłości można wykorzystać do wykonania analizy geomechanicznej lub jako podstawa
do modelowania BIM.

USE OF LASER SCANNING ON EXAMPLE OF THE URBAN UNDERGROUND
IN CHEŁM.

The paper covers a topic about using laser scanning in civil engineering. The dynamic de-
velopment of measuring methods allows generating increasingly detailed representation of
real constructions in more effective way. The major tool that typifies this problem is laser
scanning. The result of measurement is a ‘point cloud’, which can be used to generate 3D
model with computer software.

The paper displays examples of scanning applications for the actual objects. This method
was discussed in a more detail way on the example of the urban underground in Chełm. The
obtained point cloud was a base for the 3D model, which could be used to determine the
ground and underground infrastructure, which in the future can be used to perform geome-
chanical analysis or as a basis for BIM modeling.
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ANALIZA STATYCZNA OKRĄGŁEJ KŁADKI DLA PIESZYCHW RZESZOWIE

Przedmiotem pracy jest okrągła kładka, która znajduje się nad skrzyżowaniem ulic Piłsud-
skiego i Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Jej zadaniem było poprawienie bezpieczeństwa pie-
szych, jak również płynności ruchu. Zostało to uzyskane dzięki rozdzieleniu ruchu pieszego
i samochodowego. Kładka posiada charakterystyczny, okrągły wygląd, dzięki czemu może-
my uznać ją za jedną z najciekawszych budowli tego typu w Polsce. Warto zwrócić uwagę
na kształt, jak również wykończenie, ponieważ dzięki tym cechom kładka jest uznawana za
wizytówkę miasta.Kładka ma konstrukcję stalową, blachownicową. W obliczeniach wykorzy-
stano program Lusas w którym został opracowany model powłokowy konstrukcji. W wyniku
obliczeń otrzymano siły przekrojowe w powłokach oraz przemieszczenia. Otrzymane dane
zostały porównane z wartościami dopuszczalnymi.

STATIC ANALYSIS OF A CIRCULAR FOOTBRIDGE IN RZESZÓW

The subject of the work is a circular footbridge that is located over the intersection of Pił-
sudskiego and Grunwaldzka Streets in Rzeszów. Its task was to improve pedestrian safety
as well as traffic flow. This was achieved by separating pedestrian and car traffic. The foot-
bridge has a characteristic, round appearance, which makes it one of the most interesting
structures of this type in Poland. It is worth paying attention to the shape as well as the fi-
nish, because thanks to these features the footbridge is considered a showcase of the city.
The footbridge has a steel structure. The calculations were made with the use of the Lusas
program in which a shell model of the structure was developed. As a result of the calcula-
tions, the cross-sectional forces in the shells and displacements were obtained. The obtained
data were compared with the limit values.
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BADANIAMARKEROWE POWŁOK NA BAZIE CZARNYCH SZKIEŁ
DOMIESZKOWANYCH KATIONAMI GLINU

Czarne szkła znalazły liczne zastosowanie w formie powłok, np. na interkonektory w sta-
łotlenkowych ogniwach paliwowych [1] lub materiały na łopatki turbin lotniczych [2].

Przeprowadzone badania zostały podjęte ze względu na nieokreślony dotąd mecha-
nizm dyfuzji w warunkach utleniających, w temperaturze około 800°C. Jako prekursory do
otrzymania powłok wykorzystano dietoksydimetylosilan (DMDES) oraz trietoksymetylosilan
(MTES). Substraty zmieszano w stosunku molowym 2:1. Jako źródło glinu zastosowano tri-
sec-butanolan glinu. Jako podłoża do nakładania powłok, użyto wyszlifowanych krążków ze
stali ferrytycznej Crofer 22APU. Wykorzystując technikę dip-coatingu, zol nakładano dwu-
krotnie, w 15 minutowych odstępach. Pokryte krążki wysuszano, po czym wypalano w piecu
rurowym, w atmosferze argonu, w temperaturze 800°C przez 30 minut. Następnie na 3 z 4
próbek (czwartą wykorzystano jako referencyjną), napylano 100 nm złota z użyciem siatki
do nanoszenia markerów, uzyskując równoległe linie (markery) na całej powierzchni próbek.
Ostatnim etapem było utlenianie, prowadzone w temperaturze 800°C. Poszczególne próbki
różniły się czasem utleniania – wynosił on 25, 50 oraz 100 godzin. Próbki przed i po utle-
nianiu zbadano pod kątem mikrostruktury (mikroskopia optyczna i skaningowa SEM) oraz
składu pierwiastkowego EDS powierzchni, a także przekrojów poprzecznych.

Literatura:
[1] M. Bik et al. (2017). Protective-conducting coatings based on black glasses (SiOC) for

application in Solid Oxide Fuel Cells. International Journal of Hydrogen Energy, 27306–27307.
[2] M. Bik et al. (2018). Studies on the oxidation resistance of SiOC glasses coated TiAl alloy.

Intermetallics, 29-38.
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MARKERS STUDIES BASED ON SIOC COATINGS DOPEDWITH ALUMINUM
CATIONS

Black glasses have found many applications as coatings, e.g. for interconnects in Solid Oxi-
de Fuel Cells [1] or materials for aviation turbine blades [2].

This research was carried out due to the unspecified diffusion mechanism occurring in
oxidizing conditions, at around 800°C. Diethoxydimethylsilane (DMDES) and triethoxyme-
thylsilane (MTES) were used as precursors to obtain coatings. They were mixed in 2:1 molar
ratio. Aluminum tri-sec-butoxide was added as an aluminum source. As a substrate, ground
ferritic stainless steel Crofer 22APU coupons were applied. A sol was deposited twice, with 15
minutes intervals, using a dip-coating technique. Covered specimens were dried and pyroly-
zed at 800°C for 30 minutes in argon atmosphere. Subsequently, on 3 out of 4 samples (4th
was used as a reference) 100 nm of gold was sputtered using a special grid for markers and, in
that, parallel lines were obtained on the entire surface. The last stage was oxidation process
at 800°C. Individual specimens differed in oxidation time, which was equal to 25, 50 and 100
hours. Scanning Electron Microscopy (SEM) and optical microscopy were used to investiga-
te microstructure, while Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) was used to determine
a chemical composition of surfaces and cross-sections of samples before and after oxidation
process.

References:
[1] M. Bik et al. (2017). Protective-conducting coatings based on black glasses (SiOC) for

application in Solid Oxide Fuel Cells. International Journal of Hydrogen Energy, 27306–27307.
[2] M. Bik et al. (2018). Studies on the oxidation resistance of SiOC glasses coated TiAl alloy.

Intermetallics, 29-38.
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WPŁYW TLENKU CYNKU NA TEMPERATURY CHARAKTERYSTYCZNE
I BARWĘ SZKLIW PODCZAS DODAWANIA TLENKU ŻELAZA (III)

Celem pracy było zaprojektowanie składu szkliw cynkowych o stosunku udziałów mo-
lowych SiO2/Al2O3 równym 6,6, z układu tlenkowego SiO2-Al2O3-CaO-K2O oraz zbadanie
wpływu tlenku cynku na temperatury charakterystyczne i barwę szkliw podczas dodawania
tlenku żelaza (III).

Praca ta jest podzielona na dwie części: obliczeniową oraz doświadczalną. Część oblicze-
niowa obejmowała wyliczenie składów szkliw zgodnie z przyjętymi założeniami. Zostało to
wykonane przy pomocy programu Seger. W części praktycznej zostały przygotowane szkli-
wa zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami. Zmielone szkliwa zostały nałożone na ceramiczne
krążki, a pozostała część została wysuszona. Surowe proszki zostały wykorzystane do ozna-
czenia temperatury wypalania, za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Na po-
szkliwionych i wypalonych krążkach zostały wykonane pomiary ich barwy w układzie CIE
L*a*b*, z wykorzystaniem kolorymetru.

Wnioski płynące z pomiarów pozwalają określić jak obecność tlenku cynku wpływa na
barwę szkliwa zawierającego tlenek żelaza (III), który często występuje jako zanieczyszczenie
w surowcach ceramicznych.

THE INFLUENCE OF ZINC OXIDE ON CHARACTERISTIC TEMPERATURES
AND THE COLOUR OF GLAZESWHILE ADDING IRON OXIDE (III)

The aim of the study was to design the composition of zinc glazes of molar ratio
SiO2/AL2O3 equal to 6,6, from oxide system SiO2-Al2O3-CaO-K2O and to examine the in-
fluence of zinc oxide on characteristic temperatures and the colour of glazes while adding
iron oxide (III).

The work is divided into two parts: calculation and experimental. The calculated part in-
cluded calculation of the composition of glazes in accordance with adopted assumptions. It
was made by using Seger program. In the practical part were prepared glazes in accordan-
ce with earlier calculation. The ground glazes were imposed on ceramic discs and the rest
of glazes were dried. Raw powders were used in indication of the temperature through the
high-temperature microscope. On glazed and calcined discs measurements of their colour
were taken in the CIE L*a*b system by using colorimeter.

The conclusion drawn from measurements allows to determine how the presence of zinc
oxide affects the colour of glazes containing iron oxide (III) which often occurs as impurity in
raw materials ceramic.
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SYNTEZA I ANALIZA STRUKTURALNA SICROC OTRZYMANEGOMETODĄ
ZOL-ŻEL

Oksywęglik krzemu (SiOC) jest substancją amorficzną o strukturze v-SiO2, w której niektó-
re jony tlenu są podstawione jonami węgla. Należy on do grupy materiałów o nazwie Polymer
Derived Ceramics (PDC), powstających na drodze przemiany polimeru w ceramikę, bardzo
często otrzymywanych metodą zol-żel. Ciekawą właściwością PDC jest możliwość modyfika-
cji ich właściwości na każdym etapie ich otrzymywania. Jednym ze sposobów takiej mody-
fikacji jest podstawienie kationów Si4+ budujących strukturę SiOC innymi jonami, np. Al3+,
Fe3+.

Celem niniejsze pracy było otrzymanie SiOC domieszkowanego kationami chromu Cr3+
wprowadzonymi do struktury poprzez dodatek acetyloacetonianu chromu(III) [Cr(C5H7O2)3]
w trakcie syntezy lub wprowadzenie nanoproszku chromu do gotowego zolu. Po syntezie,
materiał suszono w 70⁰C przez 7 dni, a następnie wypalono w atmosferze argonu w 800⁰C.
Po suszeniu uzyskano fioletowawy lub srebrny kserożel, a po wypaleniu czarne szkła.

Uzyskane materiały po obydwu etapach obróbki cieplnej scharakteryzowano używając
następujących metod badań: dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w środkowej
podczerwieni (MIR), spektroskopii Ramana i mikroskopii elektronowej (SEM) z analizą skła-
du pierwiastkowego EDS.

SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF SOL-GEL DERIVED SICROC

Silicon oxycarbide (SiOC) is an amorphous substance of v-SiO2 structure, in which some
oxygen ions are substituted by carbon ions. It belongs to the group of materials called Po-
lymer Derived Ceramics (PDCs), frequently obtained by the sol-gel process. An interesting
property of PDCs is the possibility of modification of their properties on each level of their
formation, one of which includes substitution of Si4+ cations present in the glassy network
with i.e. Al3+, Fe3+.

The aim of this work was to obtain SiOC glasses doped with chromium cations Cr3+, intro-
duced into the glassy network by the addition of chromium acetylacetonate [Cr(C5H7O2)3]
during synthesis or introduction of chromium nanopowder in the synthesised sol. After syn-
thesis, the material was dried at 70⁰C for 7 days, and annealed in argon atmosphere at 800⁰C.
Purplish/silver xerogel was obtained after drying, and black glass after annealing.

Materials after both heat-treatment processes, were analysed structurally using: X-ray dif-
fraction (XRD), Middle Infrared spectroscopy (MIR), Raman spectroscopy, and SEM microsco-
py with chemical composition analysis EDS.

Opiekun naukowy:
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RODZAJE I MORFOLOGIAWTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCHW STOPACH
ODLEWNICZYCH

Wtrącenia niemetaliczne są to zawarte w materiale metalicznym ciała obce o charakterze
niemetalicznym. Ze względu na rodzaj ich powstawania w stopach na osnowie żelaza moż-
na podzielić je na: endogeniczne i egzogeniczne. Wtrącenia endogeniczne są pochodzenia
wewnętrznego. To zanieczyszczenia powstające w kąpieli stalowniczej. Natomiast wtrącenia
egzogeniczne są pochodzenia zewnętrznego. Pochodzą od materiałów ogniotrwałych, które
stanowią wyłożenie pieca, rynien spustowych czy kadzi.

Celem niniejszej pracy była identyfikacja oraz ocena morfologii wtrąceń w badanych sto-
pach odlewniczych. Do ww. analizy wykorzystano techniki mikroskopii świetlnej oraz ska-
ningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Efektem finalnym wyników badań będzie opraco-
wany „Katalog wtrąceń niemetalicznych w wyrobach stalowych” w ramach realizowanego
projektu pt. „Rozkręć Koło z ArcelorMittal Poland SA”.

TYPES ANDMORPHOLOGY OF NON-METALLIC INCLUSIONS IN CAST
ALLOYS

Non-metallic inclusions are non-metallic foreign bodies contained in a metallic material.
Due to the type of their formation in iron matrix alloys, they can be divided into endogenous
and exogenous. Endogenous inclusions are of internal origin. These are contaminants for-
med in the steel bath. On the other hand, exogenous inclusions are of external origin. They
come from refractory materials, which are the lining of the furnace, drain chutes, or ladles.

This study aimed to identify and evaluate the morphology of inclusions in the tested ca-
sting alloys. To the above-mentioned, the analysis used the techniques of light microscopy
and scanning electron microscopy. The final result of the research results will be the” Catalog
of non-metallic inclusions in steel products” developed as part of the project entitled” Start
the wheel with ArcelorMittal Poland SA”.

Opiekun naukowy:

dr inż. Edyta Rożniata
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WPŁYW TLENKU STRONTU NA KRYSTALIZACJĘ KRZEMIANU CYRKONU
W SZKLIWACH POTASOWYCH

Celem tej pracy jest określenie w jaki sposób obecność tlenku strontu wpływa na ilość
wykrystalizowanego krzemianu cyrkonu. Badania zostały zrealizowane w wieloskładniko-
wym układzie tlenkowym K2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2, gdzie zawartość ZrO2 wynosiła
6 i 12% wag. Do szkliw z tego układu wprowadzono następnie tlenek stronu w postaci wę-
glanu stronu, w i ilościach 1, 3 i 6% wag. Naważone szkliwa zostały zmielone na mokro, a na-
stępnie wysuszone. W celu określenia temperatur wypalania surowe szkliwa poddano po-
miarom z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego. Na podstawie wyznaczo-
nych temperatur charakterystycznych określono krzywe wypalania. Szkliwa były wypalane
w pojemnikach ceramicznych, gdzie do każdego z nich załadowano po około 80g. Z wypa-
lonych szkliw zostały przygotowane zgłady, które posłużyły do obserwacji mikrostruktury,
natomiast pozostała część została rozdrobniona do wielkości ziaren poniżej 63µm. Proszek
ten został wykorzystany do oznaczenia składu fazowego metodą wzorca wewnętrznego, ja-
ko wzorca został użyty tlenek cynku, dodany do każdego szkliwa w ilości 5% wag. Uzyskane
rezultaty pomiarów jednoznacznie wskazują że obecność tlenku stronu wpływa na ilość oraz
wielkość kryształów krzemianu cyrkonu.

EFFECT OF STRONTIUMOXIDE ON CRYSTALLISATION OF CYRCONIUM
SILICATE IN POTASSIUM GLAZES

The purpose of this work is to determine how the presence of strontium oxide affects the
amount of zirconium silicate crystallized. The study was carried out in a multicomponent oxi-
de system K2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2, where the ZrO2 content was 6 and 12% by we-
ight. Strontium oxide in the form of Strontium carbonate was then introduced into the glazes
from this system in and amounts of 1, 3 and 6% by weight. The preloaded glazes were wet-
milled and then dried. To determine the firing temperatures, the raw glazes were measured
using a high-temperature microscope. Firing curves were determined from the characteristic
temperatures determined. The glazes were fired in ceramic containers where approximately
80g was loaded into each container. From the fired glazes, the glaze sheets were prepared
and used to observe the microstructure, while the remaining glaze was ground to a grain
size of less than 63µm. This powder was used to determine the phase composition using the
internal standard method; zinc oxide was used as a standard and added to each glaze in an
amount of 5 wt%. The results clearly show that the presence of strontium oxide affects the
number and size of zirconium silicate crystals.

Opiekun naukowy:
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ZASTOSOWANIE CERAMIKI PANCERNEJ DO OCHRONY PRZED
ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI

Materiały ceramiczne ze względu na swoją niską gęstość i wysoką wytrzymałość mecha-
niczną zdobyły większą popularność w systemach opancerzenia pasywnego, wypierając czę-
ściowo lub uzupełniając tradycyjnie stosowane w nich stopy metali.

Problemem badania ceramiki pancernej jest określenie odporności nie tylko przed poci-
skami karabinowymi i artyleryjskimi, lecz również przed powszechnie stosowanymi ładunka-
mi kumulacyjnymi. W celu zweryfikowania odporności przed tego rodzaju zagrożeniem i po-
dążając za światowym trendem przetestowano dwa zestandaryzowane materiały ceramicz-
ne: węglik krzemu (SiC) oraz tlenek glinu (Al₂O₃) o czystości 99,7%, porównując je do odpor-
ności płyty stalowej. Do przetestowania wykorzystano górnicze ładunki osiowo-kierunkowe
H-Pp-Sz-70/130.

Na podstawie prób strzałowych udowodniono, że ceramika bazująca na wymienionych
materiałach jest skutecznym rozwiązaniem do ochrony przed ładunkami kumulacyjnymi. Po-
nadto dzięki odpowiedniej kompozycji pancerza możliwe jest zapewnienie ochrony przed
kilkoma takimi trafieniami. Na podstawie tych prób rozpoczęto dalsze badania tego typu z in-
nymi materiałami ceramicznymi.

THE APPLICATION OF ARMOR CERAMICS FOR PROTECTION AGAINST
SHAPED CHARGES

Ceramic materials, due to their low density and high mechanical strength, have gained
more popularity in passive armor systems, partially replacing or supplementing the metal
alloys traditionally used in that application.

The basic problem of verification of armor ceramics is to determine resistance not only
against kinetic projectiles, but also against commonly used shaped charges. In order to verify
the resistance against this kind of threat, two standardized ceramic materials – silicon carbide
(SiC) and 99.7% pure aluminum oxide (Al₂O₃, AD997) – were tested and compared to the
resistance of steel plate. The mining shaped charges H-Pp-Sz-70/130 were used for testing.

Based on the tests, it was proven that ceramics based on the mentioned materials are an
effective solution for the protection against shaped charges. Moreover, due to the appropria-
te composition of the armor, it is possible to provide multi-hit protection against this kind of
threat. Based on these trials, further research of this type with other ceramic materials has
been initiated.

Opiekun naukowy:
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BADANIA KINETYKI SORPCJI TIOFENÓWNA KOMPOZYTACH
ZEOLITOWO-WĘGLOWYCH

Paliwa ciekłe stanowią podstawę przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i morskiego,
a wraz z upływem lat i rozwojem tych gałęzi gospodarki konieczny jest rozwój metod pro-
dukcji i przeróbki paliw. Ropa naftowa będąca podstawowym surowcem do produkcji paliw
jest skomplikowaną mieszaniną węglowodorów, w której obecne są również związki hete-
roatomowe, głównie siarki i azotu. Obecność związków siarkoorganicznych jest wysoce nie-
korzystna, ponieważ ulegają one spaleniu do szkodliwych SOx, powodują korozję instalacji
przeróbki ropy naftowej i stanowią truciznę dla katalizatorów. Szeroko stosowanym proce-
sem usuwania związków siarki z paliw jest hydroodsiarczanie, gdzie za pomocą znacznych
ilości wodoru, wysokiej temperatury i ciśnienia związki te są redukowane i usuwane w postaci
H2S. W ropie naftowej spotykane są również grupy związków odporne na klasyczne meto-
dy hydroodsiarczania, takie jak tiofeny. Uwzględniając ten fakt i wysokie koszty procesu, na
świecie prowadzone są badania nad alternatywnymi metodami oczyszczania paliw. Wyraź-
nym potencjałem w tej dziedzinie odznaczają się techniki adsorpcyjne, gdzie materiały takie
jak zeolity, węgiel aktywny, aktywowana krzemionka, tlenek glinu, czy minerały ilaste używa-
ne są jako selektywne pochłaniacze związków siarkowych. Proces adsorpcji prowadzony jest
w łagodnych warunkach i nie wymaga użycia H2, dlatego stanowi potencjalną alternatywę
dla klasycznych metod.

Tematem referatu było zbadanie kinetyki adsorpcji 3-metyl-tiofenu, benzotiofenu i diben-
zotiofenu na kompozytach zeolitowo-węglowych oraz określenie selektywności adsorpcji
tych związków. Kompozyty zeolitowo-węglowe produkowane są z wysokowęglowego po-
piołu lotnego powstającego podczas spalania węgla, więc produkcja i zastosowanie takich
materiałów pozwala na zagospodarowanie odpadów paleniskowych, które zwykle są skła-
dowane. Stężenia tiofenów podczas eksperymentów adsorpcji mierzono za pomocą chro-
matografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Do charakterystyki materia-
łów użyto metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikrosko-
pii elektronowej (SEM) oraz metod analizy termicznej (DTA/TG, DSC/TG).
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ADSORPTION KINETICS OF THIOPHENES ON CARBON-ZEOLITE
COMPOSITE

Liquid fuels are crucial energy resource for automotive, maritime and aviation industries
and as the years go by and economy develops there is a need for improvement in rafination
and production of fuels. Crude oil is the most important raw material for fuel production and
its composition include mainly hydrocarbons, but also heteroatomic compounds are present,
which mainly contains sulfur and nitrogen. Presence of heteroatomic compounds especial-
ly organosulfur molecules is highly undesired, because they are combusted to harmful SOx,
promote corrosion of refining infrastructure and poison catalysts. Widely used process to re-
move sulfur compounds from fuel is hydrodesulfurization, where under high temperature,
pressure and in presence of hydrogen gas contaminants are reduced and released in form
of H2S. Crude oil contains also many heteroatomic compounds resistant to commonly used
removal methods, as thiophens. That’s why there is a need for novel techniques and scien-
tists search for alternative fuel purification processes, like adsorptive desulfurization (ADS),
where zeolites, active carbon, activated silica, aluminum oxide and clay minerals are used as
selective adsorbents for organosulfur compounds. ADS is carried under mild conditions and
may be applied as alternative to classical methods.

The aim of the study was to examinate adsorption kinetics of 3-methyl-thiophene, ben-
zothiophene and dibenzothiophene on zeolite-carbon composite and to study adsorption
selectivity of this compounds. Zeolite-carbon composites are produced from high carbon
fly ash created during coal combustion, so production and application of this materials is
a way of managing of incineration waste, which are usually landfilled. Thiophenes concen-
tration during adsorption experiments were measured using gas chromatography coupled
with mass spectrometry (GC-MS). For characterization of adsorbents x-ray diffraction (XRD),
scanning electron microscopy (SEM) and thermal analysis methods (DTA/TG, DSC/TG) was
used.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Tomasz Piotr Bajda, prof. AGH

Sekcja VI – Chemia i Inżynieria Materiałowa 77



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Wojciech WIECZOREK
Koło Naukowe AllChemia
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

OTRZYMYWANIE I BADANIA STRUKTURY ORAZMIKROSTRUKTURY
TLENOWĘGLIKA KRZEMU (SIOC) DOMIESZKOWANEGO KATIONAMI NI2+

Tlenowęglik krzemu jest zaliczany do szerokiej grupy zawansowanych materiałów ce-
ramicznych, które otrzymuje się z wykorzystaniem prekursorów polimerowych tzw. PDCs
(Polymer-Dervied Ceramics). Sama struktura szkieł SiOC może być porównywana do amor-
ficznej krzemionki (v-SiO2), w której występuje częściowa substytucja jonów O2-, anionami
C4-. To właśnie owo podstawienie anionowe determinuje poprawę właściwości termome-
chanicznych, wzrost odporności chemicznej oraz na utlenianie, modyfikując także przewod-
nictwo elektryczne i barwę materiału. Od ostatniej z wymienionych cech pochodzi nazwa
zwyczajowa amorficznych materiałów SiOC- czarne szkła.

Do otrzymania badanego materiału zastosowano metodę zol-żel z wykorzystaniem pre-
kursorów krzemoorganicznych: metylotrietoksysilanu MTESu (CH3Si(OC2H5)3) oraz dimety-
lodietoksysilanu DMDESu ((CH3)2Si(OC2H5)2) i acetyloacetionianu niklu [Ni(C5H7O2)2] jako
źródła kationów Ni2+ w różnym stosunku molowym. Kolejno przeprowadzono dwustopnio-
wą obróbkę termiczną: suszenie w temperaturze 70◦ w powietrzu oraz wypał w 800◦ w at-
mosferze argonu.

W wyniku tak przeprowadzonych działań uzyskano cztery różne rodzaje kserożeli oraz
szkieł o zmiennej zawartości jonów niklu, które następnie poddano badaniom struktural-
nym obejmującym: spektroskopie Ramana, spektroskopie w zakresie środkowej podczerwie-
ni (FTIR), dyfrakcje promieniowania rentgenowskiego (XRD), a także mikrostrukturalnym: ska-
ningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i spektroskopii dyspersji energii (EDS).
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THE SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANDMICROSTRUCTURAL RESEARCH
OF SILCION OXYCARBIDE GLASSES DOPED BY NI2+

Silicon oxycarbide belongs to a large group of advanced ceramic materials, which are usu-
ally formed with the application of preceramic polymeric precursors named Polymer Dericed
Cermics (PDCs). The structure of silicon oxycarbide glasses can be compared to an amor-
phous silica (�-SiO2) with partially substituted oxygen ions by carbon ions. This replacement
yields an improvement in thermomechanical properties, oxidation, and chemical resistance,
as well as it also alters electrical conductivity and color of obtained material. From the afore-
mentioned property, SiOC glasses are customarily called „black glasses”.

The examined material was formed by means of the sol-gel method with the application
of alkyl-substituted alkoxysilanes: MTES methyltriethoxysilane CH3Si(OC2H5)3) and DMDES
(dimethyldiethoxysilane) ((CH3)2Si(OC2H5)2) and nickel acetylacetonate [Ni(C5H7O2)2] as
a source of Ni2+ cations in a different molar ration. Subsequently, synthesized material was
dried in air at 70 ◦ and pyrolyzed at 800 ◦ in the argon atmosphere.

As a result, four types of xerogels and black glasses with different contents of Ni2+ cations
were obtained and subjected to structural investigation by: Raman spectroscopy, Middle In-
frared spectroscopy (MIR), X-ray diffraction (XRD), and microstructural one with the use of
Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS).

Opiekun naukowy:
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ANG – (ADSORBED NATURAL GAS) JAKO
ELEMENTU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

W POLSCE

W pracy omówiono możliwości wykorzystania gazu ziemnego na potrzeby zasilania po-
jazdów samochodowych. W szczególności przedstawiono techniczne, ekonomiczne i ekolo-
giczne uzasadnienie zastosowania gazu ziemnego do zasilania istniejących konstrukcji silni-
ków samochodowych, zarówno benzynowych jak i wysokoprężnych, zapewniające zmniej-
szenie zanieczyszczenia powietrza szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Jako naj-
bardziej obiecujące rozwiązanie magazynowania gazu ziemnego wskazano technikę adsorp-
cyjną, która umożliwia rozpowszechnienie się zasilania pojazdów samochodowych gazem
ziemnym na szerszą skalę. W pracy dokonano także analizy właściwości adsorpcyjnych i użyt-
kowych materiałów porowatych stosowanych w różnych rozwiązaniach adsorpcyjnego ma-
gazynowania gazu ziemnego. Ponadto przedstawiono oryginalne rozwiązania zbiorników
do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego, niwelujących efekty termiczne towarzy-
szące procesom adsorpcji i desorpcji. Dużą uwagę w pracy poświęcono także uwarunkowa-
niom prawnym dotyczącym programów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza atmosfe-
rycznego, które mogą mieć znaczący wpływ na przyszły rozwój i rozpowszechnienie się tech-
nologii adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego.

THE APPLICATION OF ANG (ADSORBED NATURAL GAS) TECHNOLOGY AS
AN ELEMENT OF A JUST ENERGETIC TRANSFORMATION IN POLAND

The present work discusses the possibilities of using natural gas for powering cars. The
work contains particularly some technological, economic and ecological reasons for using
natural gas in existing constructions of both petrol as well as diesel car engines, which would
guarantee the lowering of air pollution in urban agglomerations. The adsorption technique,
which enables the prevalence of natural gas-powered vehicles on a larger scale, is shown
as the most promising solution to the problem of storing the natural gas. The present work
also analyses the adsorption and utility features of porous materials used in various adsor-
bent methods of storing the natural gas. Moreover, the work shows some original ideas for
containers designed for adsorbent storing of the natural gas, leveling the thermic effects ac-
companying the adsorption and desorption processes. The present work also pays a lot of
attention to legal aspects concerning programs aiming at reducing air pollution, which mi-
ght impact on the future development and prevalence of the adsorption technique of storing
the natural gas.

Opiekun naukowy:
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ZDALNYMONITORING AKTYWNOŚCI TERMICZNEJ SKŁADOWISK
ODPADÓWGÓRNICZYCH

Aktywne termicznie składowiska odpadów górniczych stanowią duże zagrożenie środo-
wiskowe dla społeczności lokalnych, dlatego niezbędne jest ich monitorowanie w celu okre-
ślenia skali problemu. Monitoring pozwala podejmować odpowiednie działania prewen-
cyjne mające na celu ograniczenie lub likwidację zapożarowania. Innowacyjne technologie
umożliwiają zdalną i bezpieczną kontrolę aktywności termicznej hałd i jej wpływu na śro-
dowisko. W referacie przedstawiono korzyści wykorzystania urządzeń latających – dronów
w monitoringu oraz propozycję dostosowania łazików do wykonywania zdalnych pomiarów
w miejscu występowania pożarów endogenicznych.

REMOTEMONITORING OF THERMAL ACTIVITY OFMININGWASTE DUMPS

Thermally active mining waste dumps pose a great environmental threat for local commu-
nities which is why it is crucial for them to be monitored. It allows to determine the size of the
problem as well as take an appropriate action to prevent or eliminate danger. State-of-the-
art technology enables to control heaps in a safe remote way. The report includes collation
of few processes used in monitoring and a proposition of adapting drones and rovers to be
able to remotely measure in endogenous fires regions.

Opiekun naukowy:
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OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA METODĄ BIOINDYKACJI

Celem pracy jest ocena jakości powietrza w Krakowie, w dzielnicy Krowodrza, na podsta-
wie skali porostowej. W części teoretycznej opisano zagadnienia dotyczące zanieczyszcze-
nia powietrza, źródła zanieczyszczenia powietrza oraz konsekwencje zanieczyszczeń. Zostały
zdefiniowane rodzaje monitoringu powietrza. Następnie zostały scharakteryzowane pojęcia:
bioindykator, bioindykacja oraz metody bioindykacji. Na koniec części teoretycznej opisa-
no budowę porostów, cechy morfologiczne plech oraz skalę porostową. W części badawczej
przedstawiono wybrany teren badań i lokalizację punktów obserwacyjnych. Następnie opi-
sano metodę badawczą, zaprezentowano wyniki badań własnych oraz wyniki pomiarów ze
stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Ważnym etapem czę-
ści badawczej było porównanie i analiza wyników badań własnych z wynikami ze stacji WIOŚ.
Wykazano, że wyniki badań własnych różnią się od wyników pomiarów ze stacji WIOŚ. Zapre-
zentowano możliwe przyczyny różnic w wynikach. Końcowym etapem tej części było pod-
sumowanie całej pracy wraz z wnioskami.

BIOINDICATION OF AIR POLLUTION

The aim of the study was air quality assessment on the basic of the lichen scale in Cracow in
district Krowodrza. In this theoretical part of the study is to present issues about air pollution,
sources of air pollution and consequences of air pollution. Type of air monitoring definated.
At next part describe to bioindicators, bioindication and methods of the bioindication. At the
end of this part of the study describe structure of lichens, morphological characteristics and
lichen scale. In research part of study is present test site and location of study area. Secondly
describe test method, research results and result of lab work station WIOŚ in Cracow. The
important part of the study was comparsion reserch results and results of lab work station
WIOŚ in Crakow. At the end of this part was conclusion all study.
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ANALIZAWŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW POWSTAJĄCYCHWDOMOWYCH
KOTŁACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedstawiono analizę wybranych właściwości fizykochemicznych odpadów powstają-
cych w dwóch różnych domowych kotłach centralnego ogrzewania opalanych drewnem
i węglem kamiennym (ekogroszkiem). Zbadano zawartość części palnych i niepalnych
w próbkach odpadów, pH, przewodność oraz zawartość zanieczyszczeń w wyciągach wod-
nych, a także przeprowadzono test toksyczności. Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że najbardziej szkodliwą próbką była próbka zawierająca odpady ze spalania
drewna. Próbki ze spalania węgla kamiennego (ekogroszku) wykazały się działaniem stymu-
lującym wzrost roślin.

ANALYSIS OF THE PROPERTIES OFWASTE GENERATED IN DOMESTIC
CENTRAL HEATING BOILERS

An analysis of some physicochemical properties of waste arising from two different dome-
stic central heating boilers fired with wood and black coal (eco-pea) has been provided. The
combustible and non-combustible parts content in waste samples, pH, conductivity, pollu-
tant content in aqueous extracts and a toxicity test have been tested,. On the basis of the
studies carried out, it was found that the most harmful sample was a sample containing wo-
od burning waste. Samples from the combustion of black coal (eco-pea) have been shown
to stimulate plant growth.
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OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU I KĄTA NACHYLENIA ŁOPAT TURBINY
WIATROWEJ O OSI POZIOMEJ

Energetyka odnawialna stanowi zasadniczy element strategii zrównoważonej energii. Ze
względu na swój niewyczerpalny potencjał, możliwą redukcję zanieczyszczeń i obecność na
rynku nowych technologii, odnawialne źródła energii stanowią niezwykle interesującą alter-
natywę dla źródeł tradycyjnych. Coraz powszechniej wykorzystywanym odnawialnym źró-
dłem jest energia wiatru. Podstawowym sposobem konwersji tej energii jest użycie turbi-
ny wiatrowej, która przekształca kinetyczną energię wiatru w użyteczną energię elektryczną.
Właściwości i potencjalnie osiągana moc siłowni wiatrowej ściśle uzależniona jest od kon-
strukcyjnych parametrów turbiny, a w szczególności jej wirnika. W referacie przedstawiono
analizę badań eksperymentalnych turbiny wiatrowej o osi poziomej, które pozwoliły na wy-
znaczenie charakterystyki pracy turbiny. Podczas pomiarów skupiono się na wpływie kąta
nachylenia łopat na pracę i wydajność systemu. W drugiej części referatu skupiono się na
możliwościach programu QBlade, który pozwala na zaprojektowanie i optymalizacje kształ-
tu wirnika według przyjętych założeń obliczeniowych.

OPTIMIZATION OF THE SHAPE AND THE ANGLE OF THE HORIZONTAL
WIND TURBINE BLADES

Renewable energy is an essential component of a sustainable energy strategy. Due to the-
ir inexhaustible potential, possible reduction of pollution, and the presence of new techno-
logies on the market, renewable energy sources are an extremely interesting alternative to
traditional sources. Wind energy is an increasingly common renewable source. The primary
way to convert this energy is the use of a wind turbine, which converts the kinetic energy of
the wind into usable electricity. The properties and potential power of a wind turbine are clo-
sely dependent on the design parameters of the turbine and in particular its rotor. The paper
presents an analysis of experimental studies of a wind turbine with a horizontal axis. It allo-
wed determining the performance characteristics of the turbine. The measurements focused
on the influence of the blade pitch angle on the operation and performance of the system.
The second part of the paper focuses on the capabilities of the QBlade program, which allows
for the design and optimization of the rotor shape according to the adopted calculation as-
sumptions.
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RÓŻNORODNOŚĆ FORMOCHRONY PRZYRODY NA TERENIE KRAKOWA

Na terenie Krakowa zlokalizowana jest stosunkowa duża liczba obiektów będących forma-
mi ochrony przyrody. Są to: obszary Natura 2000 (3), rezerwaty przyrody (5), użytki ekologicz-
ne (15), pomniki przyrody (335) oraz część trzech parków krajobrazowych. Referat zawiera
analizę uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych i prawnych form ochrony przyrody
zlokalizowanych w obrębie Krakowa. Przedstawiona została także charakterystyka poszcze-
gólnych obszarów objętych ochroną.

DIVERSITY OF NATURE CONSERVATION FORMS LOCATED IN CRACOV

Within the area of Cracov there is a relatively large number of objects that are nature con-
servation forms. These are: Natura 2000 (3), nature reserves (5), ecological preservation areas
(15), natural monuments (335) and parts of three landscape parks. The paper contains an
analysis of the environmental, spatial and legal conditions of the nature conservation forms
located within the Cracov area. The characteristics of individual protected areas are also pre-
sented.
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SCENARIUSZ REWITALIZACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW POWĘGLOWYCH
W LIBIĄŻU

Powszechnie uważa się, że hałdy są niekorzystnym elementem krajobrazu o ograniczo-
nych możliwościach zagospodarowania. Jednak głębsza analiza uwarunkowań prowadzi do
bardziej zniuansowanych wniosków. Analiza dokumentów planistycznych i strategicznych,
historii i tożsamości miasta oraz wybranych uwarunkowań technicznych pozwoliła na na-
kreślenie scenariusza procesu rewitalizacji hałdy, który jest przedmiotem prezentacji. Zapro-
ponowano wybrane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne, wskazując na potencjały
obiektu dla funkcji przyrodniczych, społecznych (rekreacji) i gospodarczych. Wśród funkcji
gospodarczych, podkreślono szanse na realizację przedsięwzięć wpisujących się w strategię
rozwoju miasta, uwzględniającą wspieranie odnawialnych źródeł energii.

REVITALIZATION SCENARIO OF THE COALWASTE DUMP IN LIBIĄŻ

There is a common belief that heaps are an unfavourable landscape element with limited
possibilities of development. However, a more detailed analysis of the determinants leads
to more nuanced conclusions. Analysis of urban planning documents, history and identity
of the town, technical conditions of the heap made it possible to delineate a scenario of the
revitalisation process which is presented in this report. Selected architectural and urban so-
lutions were proposed, indicating the potential of the facility for natural, social (recreation)
and economic functions. Among the economic functions, the chances for the implementa-
tion of projects in line with the city’s development strategy, taking into account the support
of renewable energy sources, were emphasized.
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METODY ZAGOSPODAROWANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH

W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące postępowania ze zużytymi oponami
samochodowymi. Na początku ukazane zostały zagadnienia prawne i statystyki dotyczące
taboru samochodowego w Polsce i świadomości społecznej w sprawie gospodarowania zu-
żytymi oponami, następnie budowa oraz przebieg procesu produkcyjnego. Dalsza część pra-
cy skupia się na konkretnych rozwiązaniach klasyfikowanych jako recykling materiałowy, su-
rowcowy i energetyczny. Na końcu przedstawiono powyższe rozwiązania w praktyce oraz
wspomniano problem niewłaściwego gospodarowania oponami samochodowymi.

METHODS OFWASTE TIRE MANAGEMENT

The paper presents issues concerning the handling of wasted car tires. At the beginning,
legal issues and statistics concerning the car fleet in Poland and social awareness regarding
the management of used tires were presented, followed by the construction and course of
the production process. The rest of the work focuses on specific solutions classified as ma-
terial, raw material and energy recycling. At the end, the above solutions were presented in
practice and the problem of improper car tire management was mentioned.
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INNOWACYJNYMONITORING PARAMETRÓW JAKOŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH ZWYKORZYSTANIEM DRONÓWWODNYCH.

Wody powierzchniowe, szczególnie zbiorniki bezodpływowe, ulegają degradacji pod
wpływem procesów eutrofizacji. Aby temu zapobiegać należy poddawać je rekultywacji
z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Dla tych celów konieczna jest dokładna analiza pa-
rametrów zbiorników w całym przekroju przed i w trakcie ich rekultywacji. Podstawowym
celem projektu było zbudowanie niskim nakładem kosztów drona do wykorzystania w mo-
nitoringu parametrów jakościowych wód powierzchniowych. Zastosowanie go do monito-
ringu długofalowego jezior zagrożonych procesami eutrofizacji pomoże lepiej zgłębić ten
problem i zapobiegać humifikacji zbiorników śródlądowych.

INNOVATIVE MONITORING OF SURFACEWATER QUALITY PARAMETERS
USINGWATER DRONES.

Surface waters, especially inland tanks, undergo degradation of the influence of eutrophi-
cation processes. In order to prevent this, they should be reclamaited with the use of modern
methods. For these purposes, it is necessary to carefully analyze the parameters of the rese-
rvoirs in the entire cross-section before and during their reclamation. The main aim of design
was to build water drone for use in monitoring of the quality parameters in surface waters,
with low funding volumes. Application a drone in long-term monitoring system of lakes en-
dangered eutrophication processes will help to better explore this problem and prevent the
humification of inland reservoirs.
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HODOWLA ALG PRZY ŚWIETLE NATURALNYM I SZTUCZNYM JAKO
METODA OGRANICZANIA EMISJI CO2

Hodowla alg z gatunku Chlorella może stanowić rozwiązanie dwóch problemów współ-
czesnego świata: emisji dwutlenku węgla i zaopatrzenie w żywność. lub suplementy diety.
Algi Chlorella żyją naturalnie w naszym środowisku i można wykorzystać ich metabolizm do
wiązania dwutlenku węgla z jednoczesnym wzrostem masy organicznej. Przeprowadzony
został eksperyment polegający na hodowli alg z jednoczesnym pochłanianiem dwutlenku
węgla w fotobioreaktorach. Chlorella jest organizmem fototroficznym, dlatego wykorzysta-
no naturalne źródło światła (słońce) dostępne okresowo w ciągu dnia oraz sztuczne źródło
światła (diody LED full spectrum) zasilane z instalacji fotowoltaicznej przez całą dobę. Przy-
gotowano cztery fotobioreaktorów z dwoma opcjami (światło sztuczne – światło naturalne)
oraz naprzemiennie dwa stężenia CO2 (5% i 10%). Wyniki badań są obiecujące. Masa alg zo-
stała zwiększona czterokrotnie podczas trzytygodniowego eksperymentu i pochłonięta zo-
stała pewna ilość dwutlenku węgla. Roboczo pomiary przyrostu biomasy w fotobioreakto-
rach były dokonywane spektrofotometrycznie, a dwutlenek węgla dozowano raz dziennie
i stężenie kontrolowano za pomocą analizatora biogazu GA5000.

ALGAE CULTIVATION IN NATURAL AND ARTIFICIAL LIGHT ASMETHOD
FOR CO2MITIGATION

The cultivation of Chlorella algae can be a solution to two problems of the modern world:
carbon dioxide emissions and the supply of food or dietary supplements. Chlorella algae live
naturally in our environment and their metabolism can be used to bind carbon dioxide whi-
le increasing the organic mass. An experiment was carried out involving the cultivation of
algae with the simultaneous absorption of carbon dioxide in photobioreactors. Chlorella is
a phototrophic organism, therefore a natural light source (sun) available periodically during
the day and an artificial light source (full spectrum LEDs) powered by a photovoltaic instal-
lation around the clock were used. Four photobioreactors with two options (artificial light
– natural light) and alternating two CO2 concentrations (5% and 10%) were prepared. The
research results are promising. The weight of the algae was increased fourfold in the three-
week experiment and some carbon dioxide was absorbed. On the job, the biomass increase
in the photobioreactors was measured spectrophotometrically, and the carbon dioxide was
dosed once a day and its concentration was monitored using a GA5000 biogas analyzer.
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EKOLOGIA CYFROWA –WPŁYW SIECI NA ŚRODOWISKO

W obecnych czasach, świadomość ekologiczna społeczeństwa stoi na wysokim poziomie,
zarówno konsumenci, jak i ogromne przedsiębiorstwa starają się wprowadzać do swojej co-
dzienności zachowania proekologiczne. Zbudowana świadomość wiąże się przede wszyst-
kim z tym, co łatwo można zobaczyć lub sobie wyobrazić. Właśnie przez to, ekologia cyfrowa
pozostaje poza zakresem społecznej świadomości.

Ekologia cyfrowa to obszar ekologii zajmujący się fizycznym wymiarem cyfryzacji, sieci,
Internetu. Celem pracy jest wyjaśnienie i podniesienie świadomości, jak codzienne korzysta-
nie z sieci oraz postępująca cyfryzacja realnie wpływa na środowisko. Na podstawie danych
z raportów firm oraz organizacji środowiskowych, przedstawione zostaną konkretne wnioski
opisujące owe negatywne skutki – między innymi ślad węglowy sieci oraz jej rosnące zapo-
trzebowanie na energię. Przeanalizowany zostanie także temat wykorzystywania sieci w cza-
sie pandemii. Przedstawione zostaną również działania, które można podjąć, aby budować
świadomość społeczną na temat ekologii cyfrowej.

DIGITAL ECOLOGY – NETWORK’S IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Nowadays, high level of environmental awareness is seen in the society – both consumers
and huge corporations are trying to introduce pro-ecological behaviours into their routine.
However, this awareness is mainly linked to what people can see or imagine easily. Because
of that, one of areas of ecology remains out of society’s awareness – digital ecology. Digital
ecology is embracing the topic of physical aspect of digitalization, of the network.

Objective of the project is to explain and to raise awareness, how daily use of network and
progressing digitalization impacts the environment. Based on reports from environment-
oriented organizations, certain conclusions will be made – exposing those negative conse-
quences, such as pollution of the environment, network’s carbon footprint and its increasing
energy demand. The environmental impact of remote work during pandemic will also be
analysed. Furthermore, ways of building social awareness about digital ecology will be pre-
sented.
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ANALIZA PORÓWNAWCZAWPŁYWU RODZAJUWENTYLACJI NA
MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ DOMU JEDNORODZINNEGO.

Człowiek największą część swojego życia spędza w pomieszczeniach, dlatego ważne jest
dbanie o jak najlepszy stan mikroklimatu z nich panujący. Zanieczyszczenia powietrza wy-
stępujące zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej mają znaczący
wpływ na funkcjonowanie przebywających w nich ludzi. Obniżony stan jakości powietrza
powoduje dyskomfort, tj. np. znużenie, zmęczenie, problemu z układem oddechowym oraz
ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Istotne jest także zapewnienie odpowiednich parame-
trów komfortu cieplnego, szczególnie w budynkach mieszkalnych, gdzie chcemy odpocząć
po pracy, czy też szkole.

W referacie poruszono kwestię wpływu rodzaju wentylacji na mikroklimat pomieszczeń.
Wykonano badania porównawcze w dwóch identycznych domach jednorodzinnych, znaj-
dujących się w tej samej lokalizacji. W jednym z nich zastosowano wentylację grawitacyjną,
natomiast w drugim wentylacją mechaniczną. Wykonana analiza porównawcza pozwoliła na
ocenę funkcjonują systemów wentylacji oraz ich wpływ na kształtowanie mikroklimatu tych
budynków.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OD VENTILATION TYPE ON
THEMICROCLIMATE IN SINGLE-FAMILY HOUSE.

Man spends most of his life indoors, so it is crucial to maintain the best possible microcli-
mate condition in them. Air pollution occurring in both residential and public buildings ha-
ve a significant impact on the functioning of people staying in them. Decreased air quality
causes discomfort, e.g. weariness, fatigue, respiratory problems and general deterioration of
health. It is also important to ensure appropriate parameters of thermal comfort, especially
in residential buildings, where we want to rest after work or school.

The paper deals with the influence of the type of ventilation on the microclimate of rooms.
Comparative tests were carried out in two identical single-family houses located in the same
areas. One of them uses gravity ventilation, while the other – mechanical one. The performed
comparative analysis made it possible to evaluate the functioning of ventilation systems and
their impact on the microclimate of these buildings.
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ANALIZAMIKROKLIMATU POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO

Referat ten ma na celu przedstawienie wyników badań mikroklimatu pomieszczenia
mieszkalnego, wraz z ich omówieniem. W opracowaniu wyjaśniono, iż konieczne jest zapew-
nienie odpowiednich warunków w miejscach przebywania ludzi, ze względu na ich zdrowie
i samopoczucie. Warto zadbać o warunki komfortu pomieszczeń mieszkalnych, zwłaszcza
gdy długo w nich przebywamy. Im dłuższa jest ekspozycja na nieodpowiednie elementy mi-
kroklimatu, tym gorsze mogą być tego skutki.

W ramach opracowania dokonano pomiarów temperatury i wilgotności względnej powie-
trza, ciśnienia atmosferycznego, stężenia pyłów PM10 oraz PM2.5, temperatury i szczelności
przegród budowlanych. Ponadto celem ułatwienia przedstawienia pomieszczenia, zwizuali-
zowano je w formie 3D w programie AutoCAD.

MICROCLIMATE ANALYSE OF A LIVING QUARTER

This report airms to present results of microclimate examination of a living quarter with
discussion. The study explains that it is necessary to provide appropriate conditions in pla-
ces where people stay, for their health and well-being. It is worth taking care of the comfort
conditions of living rooms, especially when we stay in them for a long time. The longer the
exposure to inappropriate elements of the microclimate, the worse the consequences can
be.

As a part of this document measurements of temperature and relative humidity of air, at-
mospheric pressure, PM10 and PM2.5 concentation, temperature and tightness of bulding
partitions were performed. Moreover in order to make presenting this room easy, a visuali-
zation in 3D using AutoCAD was done.
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ANALIZA STANUMIKROKLIMATUWOBIEKTACH EDUKACYJNYCH

W referacie przedstawiono i porównano mikroklimat panujący w obiektach edukacyjnych,
w których funkcjonują różne systemy wentylacji. W ramach tego opracowania przedstawiono
wpływ nieodpowiednich warunków otoczenia na stan człowieka. Mikroklimat pomieszcze-
niach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Na zmienne parame-
try mikroklimatu w pomieszczeniach zamkniętych ma wpływ szereg różnych czynników, do
których można zaliczyć: rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach, inten-
sywność wymiany powietrza (działanie systemu wentylacji), obecność zanieczyszczeń w po-
wietrzu zewnętrznym, czy też parametry powietrza zewnętrznego. Pomieszczeniami szcze-
gólnie istotnymi z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza są sale lek-
cyjne w przedszkolach i szkołach. Młody organizm jest szczególnie wrażliwy na niekorzystne
warunki mikroklimatu.

ANALYSIS OF THE STATE OF THEMICROCLIMATE IN EDUCATIONAL
FACILITIES

The paper presents and compares the microclimate prevailing in educational facilities
with different ventilation systems. This paper presents the impact of inadequate ambient
conditions on the human condition. Indoor microclimate is crucial for human health and well-
being. Variable microclimate parameters in enclosed spaces are influenced by a number of
different factors, which may include: the type and amount of indoor emissions, the intensity
of air exchange (ventilation system operation), the presence of pollutants in outdoor air, or
outdoor air parameters. Classrooms in kindergartens and schools are particularly important
for ensuring appropriate air quality. Young organism is extremely sensitive to unfavorable
microclimate conditions.
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BIJĄCE SERCE CHŁODNICTWA – ANALIZA PORÓWNAWCZA SPRĘŻAREK
WOBIEGACH CHŁODNICZYCH

Gdybyśmy mieli porównywać dzieła techniki do natury, ku naszemu zaskoczeniu odnaleź-
libyśmy wiele podobieństw, pomiędzy „wynalazkami” natury oraz wynalazkami człowieka.
Przyroda zdaje się być na wygranej pozycji najwybitniejszego inżyniera świata, a mimo tego
chętnie dzieli się swoimi patentami. Chcąc szukać podobieństw do natury w chłodnictwie
i klimatyzacji nie sposób, nie zauważyć jego tętniącego serca. Sprężarka, bo o niej mowa,
nazywana „sercem układów chłodniczych”, pełni niezwykle ważną rolę. Sposób jej działania
i zastosowanie w sposób naturalny przywodzą na myśl pracę serca, bez którego układ chłod-
niczy nie jest w stanie funkcjonować. W referacie omówiono zasadę działania sprężarki oraz
jej rolę w układach termodynamicznych. Porównywane są jej różne warianty ze względu na
sposób działania, efektywność oraz najpopularniejsze zastosowania. Przedstawiane są zale-
ty oraz wady poszczególnych rozwiązań technicznych. Opracowanie ma na celu wskazanie
najbardziej trafnych rozwiązań w zależności od układu, wskazanie trendów oraz prognozę
zmian i innowacji jakich wyczekuje chłodnictwo i klimatyzacja.

BEATING HEART OF REFRIGERATION – ANALYSIS OF COMPRESSORS IN
COOLING CIRCUITS

If we would compare technological inventions to the nature, surprisingly we would find
a lot of similarities between „inventions” of the nature and human inventions. The nature se-
ems to be the best engineer in the world, however it still shares its patents gladly with us. If
we would like to look for similarities to the nature in refrigeration and air conditioning it is not
possible to not see its beating heart. It’s compressor which is called the „heart of refrigeration
circuits” which plays very important role. The way this invention works and its application are
very similar to the living creature heart. Without our „heart” the correct work of the refigera-
tion system would not be possible. In this presentation we discuss the role of compressors
in thermodynamical circuits and the way they works. Also, their different variants are being
compared in the way they works, in the way of efficiency and in the most popular solutions.
The pros and cons of different solutions are shown. The presentation aims to point out the
best compressor solutions in the different cooling circuits, new trends and innovations in
refrigeration and air conditioning.
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STANOWISKO DO BADAŃ BILANSU CIEPLNEGOWODNEJ NAGRZEWNICY
POWIETRZA.

Wodne nagrzewnice powietrza znajdują szerokie zastosowanie w ogrzewaniu pomiesz-
czeń. Stosowane są głównie do ogrzewania obiektów wielkopowierzchniowych, zarówno
przemysłowych, jak i użyteczności publicznej. Efektywność działania takiego urządzenia za-
leży od wielu czynników, w tym odpowiedniego przepływu medium grzewczego i jego pa-
rametrów, a także strumienia przepływającego przez wymiennik nagrzewnicy powietrza.

Do badania wymiany ciepła w wodnej nagrzewnicy powietrza wykonano mobilne sta-
nowisko badawcze składające się z wodnej nagrzewnicy powietrza, pojemnościowego pod-
grzewacza wody oraz niezbędnej armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. W referacie
przedstawiono charakterystykę stanowiska oraz analizę wykonanych pomiarów.

HEAT BALANCE TEST RIG FORWATER AIR HEATER.

Water air heaters are widely used in space heating. They are mainly used to heat large
facilities, both industrial and public ones. The effectiveness of such a device depends on many
factors, including the appropriate flow of the heating medium and its parameters, as well as
the stream flowing through the air heater exchanger.

In order to test the heat exchange in the water air heater, a mobile test stand was construc-
ted, consisting of the water air heater, a capacitive water heater and the necessary fittings and
control and measuring equipment. The paper presents the characteristics of the stand and
analysis of the measurements made.
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PROJEKTOWANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W OBIEKCIE KINOWYM
ZWYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

Dynamiczny postęp technologii komputerowych zmienił sposób wykorzystania narzędzi
komputerowego wspomagania projektowania wentylacji i klimatyzacji. Programy wspoma-
gające projektowanie stały się aktualnie podstawą warsztatu projektanta, skutecznie wypie-
rając tradycyjne metody opracowania dokumentacji rysunkowej, obliczeń, wymiarowania
i doborów.

Z wykorzystaniem programu Autodesk Revit zaprojektowano instalację wentylacji i kli-
matyzacji w budynku pełniącym funkcję kina, a następnie dokonano analizy obliczeniowej,
dokumentację projektową oraz wizualizację projektu. Przedstawiono również zalety stoso-
wania technologii BIM wskazując przewagę takiego rozwiązania w odniesieniu do metod
tradycyjnych projektowania.

DESIGNING VENTILATION AND AIR CONDITIONING IN A CINEMA
BUILDING USING BIM TECHNOLOGY

The dynamic progress of computer technology has changed the way of using computer-
aided designing tools for ventilation and air conditioning. Design support programs have
now become the basis of the designer’s workshop, effectively replacing the traditional me-
thods of developing drawing documentation, calculations, dimensioning and selection.

Using Autodesk Revit, a ventilation and air-conditioning system was designed in a bu-
ilding serving as a cinema, and then a computational analysis, design documentation and
project visualization were performed. The advantages of using BIM technology are also pre-
sented, indicating the advantage of such a solution in relation to traditional design methods.
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MOŻLIWOŚĆWYKORZYSTANIA FREE-COLLINGUW KLIMACIE POLSKIM.

Coraz częściej spotykamy się z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w życiu co-
dziennym. Stało się to popularne nie tylko ze względu na ekologię, ale przede wszystkim ze
względu na spore oszczędności. Jednym z takich przykładów jest free-colling czyli metoda
swobodnego chłodzenia.

W referacie przedstawiono kwestie możliwości zastosowania free-collingu w klimacie pol-
skim. Wyjaśniono różnicę między free-collingiem pośrednim a bezpośrednim. Zaprezento-
wano różne rozwiązania free-coolingu, wybrane aspekty związane z ich pracą, a także po-
równanie różnych metod. Przedstawiono ogólne warunki jakie powinny być uwzględnione
przy analizach rozwiązań free-cooling pod kątem uzyskiwanych oszczędności energetycz-
nych oraz korzyści finansowych na terenie Polski biorąc pod uwagę jej całoroczne warunki
klimatyczne. Przeanalizowano możliwość wykorzystania chłodzenia swobodnego do przy-
gotowania czynników chłodniczych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wzię-
to też pod uwagę, że zastosowanie takiego rozwiązania w różnych obszarach Polski i przy
różnych sposobach użytkowania instalacji, powinno być każdorazowo poprzedzone analizą
techniczno-ekonomiczną.

POSSIBILITY OF USING FREE-COLLING IN POLISH CLIMATE.

More and more often we see the use of renewable energy sources in everyday life. This has
become popular not only because of the ecology, but above all because of the considerable
savings. One of such examples is the free-colling method.

The paper presents the issues of the possibility of using free-colling in the Polish climate.
The difference between direct and indirect free-colling and direct free cooling. Various free
cooling solutions, selected aspects related to their operation as well as a comparison of va-
rious methods were presented. General conditions that should be taken into account when
analysing free cooling solutions in terms of energy savings and financial benefits in Poland
were presented, taking into account its all-year climatic conditions. The possibility of using
free cooling for the preparation of refrigerants for ventilation and air conditioning systems
was analysed. It was also taken into account that the application of such a solution in diffe-
rent areas of Poland and with different ways of using the installation should be each time
preceded by a technical and economic analysis.
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BIAŁE CERTYFIKATY – SPOSÓB NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ KRAJU

Białe certyfikaty jest to system świadectw efektywności energetycznej. Dzięki nim moż-
na uzyskać wsparcie finansowe przy realizacji przedsięwzięć, których celem jest zmniejsza-
nie energochłonności. Aktualnie obowiązują na mocy ustawy o efektywności energetycznej
z dnia 20 maja 2016 roku.

W referacie przedstawiono czym są białe certyfikaty, jakie zyski niesie ich uzyskanie dla
przedsiębiorcy, rodzaje przedsięwzięć, które można zgłosić oraz kroki postępowania do ich
zdobycia. Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są za wykazanie oszczędności
energetycznej w wyniku realizacji modernizacji przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem w pro-
cesie ubiegania się o uzyskanie certyfikatu jest złożenie wniosku oraz wykaz ilości zaoszczę-
dzonej energii w wyniku podjętych działań modernizacyjnych. Końcowym efektem proce-
dury jest uzyskanie praw majątkowych w wielkości zależnej od ilości zaoszczędzonej energii.
Białe certyfikaty są na terenie Polski podstawowym sposobem wsparcia energetyki kraju.

WHITE CERTIFICATES – AWAY TO IMPROVE THE COUNTRY’S ENERGY
EFFICIENCY

White certificates are a system of energy efficiency certificates. Thanks to them, you can
get financial support when implementing projects aimed at reducing energy intensity. They
are currently in force under the Energy Efficiency Act of 20 May 2016.

The paper presents what white certificates are, the benefits of obtaining them for the en-
trepreneur, the types of projects that can be reported and the procedural steps for obtaining
them. Energy efficiency certificates are issued for demonstrating energy savings as a result
of the modernization of the enterprise. The main task in the process of applying for a certifi-
cate is to submit an application and a list of energy savings resulting from the modernization
measures. The final effect of the procedure is to obtain property rights in the amount depen-
ding on the amount of energy saved. White certificates are the basic way to support domestic
energy sector in Poland.
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HIGROMETRIA – ROZWÓJ NARZĘDZI POMIAROWYCH

Na przestrzeni lat człowiek próbował znaleźć sposób na pomiar wilgotności. Powstał więc
dział w metrologii, zwany higrometrią, zajmujący się metodami pomiarów wilgotności po-
wietrza oraz innych gazów. Historia i zmiany prowadzone wraz z postępem techniki są za-
skakujące. Narzędzie, którym człowiek posługuje się do pomiaru tego zjawiska jest przyrząd
nazwany higrometrem, jego konstrukcja jest bardzo prosta, ale zarazem bardzo ciekawa.

HYGROMETRY – DEVELOPMENT OFMEASURING TOOLS

Over the years, man has tried to find a way to measure moisture. So a department in the
field of metrology called a hygrometry was established. Hygrometry dealing with methods
of measuring air humidity and other gases. The history and changes brought about by the
advancement of technology are surprising. The tool that uses to measure this phenomenon
is a device called a hygrometer, its construction is very simple, but also very interesting.
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BUDOWAOGNIWA PALIWOWEGO PEM

Wodorowe ogniwa paliwowe typu PEM są urządzeniami wykorzystywanymi do konwersji
energii chemicznej paliwa na energię elektryczną oraz ciepło. Ogniwa tego typu charakte-
ryzuje prosta budowy, wysoka sprawność oraz bezemisyjność. Ogniwa tego typu znajdują
zastosowanie przede wszystkim w jako mobilne źródła zasilania.

W pracy omówiono wyniki prac na budową prototypowego miniaturowego wodorowego
ogniwa paliwowego PEM. Przeanalizowano główne aspekty konstrukcji układów tego typu
tj. opracowanie konstrukcji, sposób uszczelniania oraz sposób dostarczania oraz dystrybucji
reagentów Opracowano konstrukcję dwóch urządzeń oraz zweryfikowano sposób ich funk-
cjonowania. Wyniki badań oraz doświadczenia uzyskane w trakcie budowy prototypów po-
zwoliły na określenie kluczowych czynników mających wpływ na funkcjonowanie konstru-
owanych ogniw paliwowych.

CONSTRUCTION OF A PEM FUEL CELL

PEM hydrogen fuel cells are devices used to convert the chemical energy of a fuel into
electricity and heat. Cells of this type are characterized by simple construction, high efficiency
and emission-free. Cells of this type are used primarily as mobile power sources.

The paper discusses the results of works on the construction of a prototype miniature PEM
hydrogen fuel cell. The main aspects of the design of this type of systems were analyzed,
i.e. the development of the structure, the method of sealing and the method of supply and
distribution of reagents. The structure of two devices was developed and the way of their
operation was verified. The research results and experience gained during the construction
of prototypes allowed for the determination of key factors influencing the functioning of the
constructed fuel cells.
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PROJEKT ALTERNATYWNEGO ZASILANIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat następuje drastyczny wzrost globalnego ocie-
plenia. Celem referatu jest wykonanie projektu agregatu prądotwórczego zasilonego silni-
kiem Stirlinga typu alfa. Praca powstała w celu poszukiwania alternatywnego, bardziej eko-
logicznego źródła zasilania maszyn. Zdecydowano się na gadżetowy, zabawkowy model ge-
neratora prądu zasilającego diodę LED, który mógłby sprawować rolę reklamy dla potencjal-
nych inwestorów oraz jako atrakcja dla fanów modelarskich maszyn. Na wstępie przedsta-
wione zostały zasada działania silnika Stirlinga, historia oraz rodzaje konstrukcji. Przyjęto od-
powiednie założenia konstrukcyjne, dobrano prądnicę z katalogu oraz wykonane niezbędne
obliczenia, takie jak moc generowana przez silnik, parametry przekładni pasowej, opór rezy-
stora oraz parametry ruchu tłoka. Modele podzespołów, jak i model złożenia zostały wyko-
nane w programie Autodesk Inventor. Do pracy załączona została dokumentacja techniczna
elementów niehandlowych.

PROJECT OF AN ALTERNATIVE POWER SUPPLY FOR AN ELECTRIC
GENERATOR

Global warming has increased dramatically over the last few decades. The aim of the paper
is to design a power generator powered by an alpha Stirling engine. The work was created
in order to search for an alternative, greener power source for machines. It was decided to
use a gadget, toy model of a generator that powers the LED diode, which could act as an ad-
vertisement for potential investors and as an attraction for modelling machines fans. At the
beginning, the principles of operation of the Stirling engine, history and types of construc-
tion were presented. Appropriate design assumptions were made, a generator was selected
from the catalog and the necessary calculations were made, such as power generated by the
engine, belt transmission parameters, resistor resistance and piston movement parameters.
Subassembly models, as well as the assembly model were made in Autodesk Inventor. Tech-
nical documentation of non-commercial items was attached to the work.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn

Sekcja IX – Inżynieria Mechaniczna i Robotyka 104



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Łukasz CZOMPELIK
Koło Naukowe KonstruktorówMechaniCAD
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

PROJEKT UKŁADU ZAWIESZENIA ULTRALEKKIEGO POJAZDU
ZWYKORZYSTANIEM TECHNIK MODELOWANIA GENERATYWNEGO

Zakres referatu obejmuje omówienie konstrukcji modułu tylnego zawieszenia bolidu Hy-
drive 1. Hydrive 1 jest to ultralekki pojazd zasilany wodorowym ogniwem paliwowym, prze-
znaczony do startu w zawodach z cyklu Shell Eco-marathon.

Moduł tylnego zawieszenia jest jednym z najważniejszych elementów całego pojazdu, od-
powiada on nie tylko za mocowanie koła ale również za montaż silnika elektrycznego wraz
z układem przeniesienia napędu, jak również układu hamulcowego oraz elementów układu
sterowania. Do opracowania geometrii omawianego modułu wykorzystano techniki mode-
lowania generatywnego, które umożliwiają redukcję masy układu przy zachowaniu wyma-
gań odnośnie sztywności i wytrzymałości.

Rezultatem zrealizowanego procesu projektowania nowego układu zawieszenia tylnego,
jest konstrukcja o znacznie mniejszej masie oraz o dużo korzystniejszych parametrach wy-
trzymałościowych w stosunku do obecnie stosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. No-
we rozwiązanie zaprojektowane za pomocą narzędzi Generative Design ma przyczynić się do
uzyskania lepszych wyników w przyszłości podczas startów w zawodach Shell Eco-marathon.
Wygenerowana konstrukcja modułu tylnego zostanie wytworzona za pomocą techniki addy-
tywnych.

ULTRALIGHT VEHICLE SUSPENSION SYSTEM DESIGN USING GENERATIVE
MODELING TECHNIQUES

The report covers the structure of the Hydrive 1 rear suspension module. Hydrive 1 is an
ultra-light vehicle powered by a hydrogen fuel cell, designed to compete in the Shell Eco-
Marathon cycle.

The rear suspension module is one of the most important elements of the entire vehicle, it
is responsible not only for fastening the wheel, but also for mounting the electric engine with
the drivetrain, as well as braking system and control system. Generative modeling techniques
were used to develop the geometry of the module in order to enabling the mass regulation
of the system while maintaining stiffness and strenght requirements.

The result of the completed process of designing the new rear suspension system is
a structure with a much lighter weight and much more favorable strenght parameters than
the currently used design solution. The new solution designed with the use of Generative
Design tools is to contribute to better results in future Shell Eco-Marathon competitions. The
generated rear module structure will be produced using additive techniques.
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TANDEM PRZENOŚNIKÓWDO TRANSPORTU REGOLITU NA KSIĘŻYCU –
TOLRECON

Celem projektu TOLRECON jest opracowanie systemu do transportu regolitu w nadzwy-
czajnych warunkach, które panują na Księżycu. Materiał transportowany charakteryzuje się
dużą pylnością, jest adhezyjny, abrazyjny oraz przenosi ładunki elektryczne. Na powierzch-
ni księżyca nie ma atmosfery, zakres temperatur wynosi od 60 K do 230 K, a grawitacja jest
6 razy mniejsza niż na Ziemi. Z uwagi na wiele wyzwań stawianych przez środowisko pra-
cy, istnieje potrzeba niezwodnego i prostego systemu realizującego zaplanowane zadanie
transportowe. Tandem przenośników składa się z dwóch urządzeń – poziomego przenośnika
żerdziowego oraz pionowego przenośnika kubełkowego. Pierwszy przenośnik, o posuwisto
– zwrotnym ruchu żerdzi z zamocowanym zgrzebłami, jest połączony z układem napędzają-
cym koło gwiazdowe pionowego przenośnika kubełkowego. Zaproponowane rozwiązanie
jest oryginalnym projektem opracowanym przez koło naukowe SpaceTeam AGH.

TANDEMOF THE LUNAR REGOLITH CONVEYORS – TOLRECON

The goal of the TROLECON project is to design the lunar regolith transportation system in
unexpected environmental conditions on the Moon. The transported material is characteri-
zed by a high value of dustiness, adhesion, abrasion and also carries the electrical charge. On
the surface of the Moon, there is no atmosphere, the range of temperatures is between 60
K and 230 K, and acceleration of gravity is six times smaller than on the Earth. Due to the fact
of many challenges forced by the working environment, there is a great need for a reliable
and simple system, which perform planned transportation task. Conveyors tandem consists
of two devices – horizontal scraper rod conveyor and vertical bucket conveyor. The first co-
nveyor with reciprocating motion is joined by the sprocket with the drive system of the buc-
ket conveyor. The proposed solution was designed and compiled project by the members of
the SpaceTeam AGH.

Opiekun naukowy:
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Sekcja IX – Inżynieria Mechaniczna i Robotyka 106



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Aleksander SEREMAK
Michał SZEWCZYK
Paweł RODYCZ

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

SKRZYDŁO O PŁYNNEJ ZMIANIE GEOMETRII

Skrzydło samolotu to element konstrukcyjny, który ma największy wpływ na jego właści-
wości aerodynamiczne. Powinno ono zapewniać wystarczającą kontrolę i wydajność w róż-
nych warunkach lotu. Aby umożliwić lot w zmiennych warunkach konwencjonalne skrzydła,
w nieefektywny sposób, aktywują tylko poszczególne powierzchnie sterowe, które wytwa-
rzają przerwy w ciągłości geometrii. Idealne skrzydło przekształciłoby swoje wymiary tak,
aby było optymalnie dostosowane do aktualnych warunków lotu, co skutkowałoby wyższą
doskonałością aerodynamiczną. Projekt koncentruje się na zaprojektowaniu skrzydła o moż-
liwości płynnej zmiany geometrii zachowując aerodynamiczny kształt. Założeniem projektu
było połączenie korzyści płynących z implementacji mechanizmów zmiany geometrii w celu
uzyskania wszechstronnego skrzydła o wyższej doskonałości aerodynamicznej niż konwen-
cjonalne skrzydło w każdych warunkach lotu. Aby zapewnić lekki aktuator do mechanizmów,
w projekcie zastosowano metale pamięci kształtu. Szczególną uwagę zwrócono na optyma-
lizację kształtu elastycznych żeber profilu skrzydła, aby zapewnić zarówno wsparcie kształtu
sekcji skrzydła, jak i mechanizm do zmiennej geometrii poprzez jego sprężyste odkształce-
nie. Głównym celem projektu było zbadanie korzyści płynących z implementacji zmiennej
geometrii dla skrzydła.

MORPHINGWING

A wing of an aircraft is the structural element that has the most impact on its aerodynamic
performance. It should provide sufficient control and performance at different flight condi-
tions. Conventional wings compensate for changes in conditions in an inefficient way, by fe-
aturing control surfaces in specific wing’s areas. An ideal wing would morph so that it would
be optimally shaped to match the current flying conditions resulting in higher efficiency and
versatility in terms of flying capabilities. This project is focused on the development of a fully
morphing wing. The objective was to combine multiple benefits coming from multiple mor-
phing mechanisms to achieve a versatile wing able to achieve higher efficiency than a bench-
mark wing at any flight condition. To provide a lightweight actuation to the wing, Smart Me-
mory Alloys were utilized. Particular attention was paid to the compliant shape optimization
of airfoil profile ribs to provide both wing’s section shape support and compliant mechanism
for morphing. The main purpose of the project was to examine the benefits coming from
a morphing wing design.

Opiekun naukowy:
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PROJEKT LABORATORYJNEGO STANOWISKA DO POMIARÓW TURBIN
WIATROWYCH OOSI POZIOMEJ

Wykonano projekt stanowiska pomiarowego służącego do badania parametrów turbiny
wiatrowej o poziomej osi obrotu. Na stanowisku można badać wirniki o średnicy do 1m. Wiatr
powodujący obrót wirnika generowany jest przez zespół 16 wentylatorów sterowanych przy
pomocy falowników. Oś wirnika znajduje się w połowie wysokości zespołu wentylatorów. Ło-
patki wirnika mocowane są za pomocą kołnierza do wału podtrzymywanego na łożyskach.
Wał ten połączony jest za pomocą sprzęgła z momentomierzem, dzięki któremu możliwy jest
pomiar wartości momentu obrotowego, jak również prędkości obrotowej wału. Rolę gene-
ratora prądu spełnia mały silnik bldc, jaki może być wykorzystywany do napędzania dronów.
Funkcję obciążenia w układzie będzie pełnić opornik dekadowy podłączany do silnika. Opor-
nik oraz miernik elektryczny służą do pomiarów mocy generowanej przez turbinę. Na sta-
nowisku pomiarowym można ocenić efektywność konwersji energii wiatru na energię me-
chaniczną i elektryczną. Będzie ono wykorzystywane do badania wirników konstruowanych
przez studentów.

DESIGN OF A LABORATORY STAND FORMEASURINGWIND TURBINES
WITH A HORIZONTAL AXIS

It was designed the measuring stand for testing the parameters of a wind turbine with
a horizontal axis. On this stand can be tested rotors with a diameter of up to 1m. The wind
that causes the rotor to turn is generated by a set of 16 fans controlled by inverters. The rotor
axis is halfway up the fan assembly. The rotor blades are screwed on the special collar which
helps them being attached to the shaft supported by bearings. This shaft is connected to the
torque measuring shaft by cluch. Thanks to that we can measuring shaft’s torque and rotation
speed. As a generator it was used small bldc engine that can be used to power drones. The
function of the load in the system will be performed by a decade resistor connected to the
motor.The resistor and the electric meter are used to measure the power generated by the
turbine. On the measuring stand, it is possible to evaluate the effectiveness of wind energy
conversion into mechanical and electrical energy. It will be used to study rotors constructed
by students.

Opiekun naukowy:
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PROJEKT DO DEZYNFEKCJI PRZEDMIOTÓW Z UŻYCIEM ROBOTA SCARA

Referat ma na celu przedstawienie opracowanego w KN SENSOR robota typu SCARA (Se-
lective Compliance Assembly Robot Arm), jego systemu sterowania, a także planowany ob-
szar zastosowania.

Robot posiada cztery osie obrotu i możliwe jest sterowanie nim z poziomu aplikacji PC
przy jednoczesnym wykorzystaniu sterownika PLC wraz z dodatkowymi modułami do ob-
sługi napędów. Do programowania trajektorii ruchu służą rozkazy w formie G- kodu, zaim-
plementowane są również interpolacja liniowa oraz kołowa pozwalające osiągnąć przejazd
po zamierzonym torze.

Obszarem, w którym manipulator SCARA może znaleźć zastosowanie, jest dezynfekcja
niewielkich przedmiotów codziennego użytku, na których często znajduje się spora ilość
szkodliwych drobnoustrojów. Jako część większego projektu, mającego na celu monitorowa-
nie bezpieczeństwa sanitarnego w przestrzeni publicznej, pomoże on w przystępny sposób
przestrzegać zaleceń, pozwalając jednocześnie na interakcję z użytkownikami.

W ramach prezentacji przedstawiona zostanie budowa mechaniczna robota oraz zasto-
sowane do sterowania nim narzędzia programistyczne i urządzenia. Rozwinięta zostanie tak-
że koncepcja użycia go jako pomocnika w przestrzeganiu norm bezpieczeństwa na co dzień
i jako integralnego elementu funkcjonującego w ramach uczelni lub innego miejsca użytecz-
ności publicznej.

OBJECT DISINFECTION SYSTEM PROJECT USING SCARA ROBOT

The report is aimed at presenting the SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)
robot developed by KN SENSOR, its control system and also the target field of implementa-
tion.

The robot has four axes of rotation and it is possible to control it from the PC application
level while also making use of a PLC controller with extra drive modules. G-code commands
are being used to program trajectory, linear and circular interpolation are implemented to
achieve intended motion path as well.

Application area for SCARA manipulator can be disinfection of small everyday use objects,
that can be hotbed of harmful germs. As part of a bigger project with the intent to monitor
sanitary safety in public spaces, it may help to abide by the recommendations, allowing for
an interaction with the users at the same time.

In the presentation, mechanical construction will be presented as well as programming
tools and devices used in the project. The idea of using the robot as a help to follow health
safety recommendations and as an integral part functioning within the limits of university or
other public facilities will be expanded.

Opiekun naukowy:
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COVIDGUARD – JEDNOSTKA JEŻDŻĄCA

Celem referatu jest opis jednostki jeżdżącej, w którą zostanie wyposażony humanoid Co-
vidGUARD. Budowa drona samojezdnego rozpoczęła się od platformy jezdnej z zamontowa-
nym silnikiem prądu stałego oraz mikrokontrolera ESP32 DevKitV4.

Konstrukcję rozbudowano o sterownik silników DC, serwomechanizm, sterowniki serwo-
mechanizmów, przetwornik audio, głośniki oraz cewki do ładowania bezprzewodowego. Za-
daniem robota jest poinformowanie osoby z podwyższoną temperaturę ciała o możliwym
zagrożeniu, które może stworzyć. W tym celu zostanie wyposażony także w marker, dzięki
któremu możliwe będzie jego wykrycie przez kamerę umieszczoną w humanoidzie. Na pod-
stawie odczytów z kamery stereo wizyjnej określane będzie zarówno położenie drona jak
i przypuszczalnego zagrożenia. Następnie przy użyciu regulatorów określane będą sygnały
sterujące robotem. Dzięki połączeniu WIFI możliwe będzie bezpośrednie przesyłanie kolej-
nych komend do drona. Przy pomocy głośników i przetwornika audio, osoba z podwyższoną
temperaturą będzie informowana o swoim stanie fizycznym.

COVIDGUARD – DRIVING UNIT

The main goal of this paper is description of driving unit, which will be parto of equip-
ment of humanoid CovidGUARD. Build of self-propelled drone started with driving platform
equipped with DC motor and microcontroller ESP32 DevKitV4.

Construction was expanded by DC motor controller, servo, servo driver, audio converter,
loudspeaker and wireless charging coils. The robot’s task is to inform a person who has an
increased body temperature about a possible threat that it can create, for this purpose it will
also be equipped with a marker thanks to which it will be possible to detect it by a camera
placed in a humanoid. Based on readings from stereovision camera, both the drone’s loca-
tion and the possible threat will be determined. The signals controlling the robot will then be
determined using the regulators. Thanks to the WIFI connection, it will be possible to send
subsequent commands to the drone directly. With the help of loudspeakers and an audio
transducer, a person with increased temperature will be informed about their physical con-
dition.

Opiekun naukowy:
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”A.I. DRON DOSTAWCZY”

Celem projektu “A.I. Delivery Drone” jest stworzenie całkowicie autonomicznego drona
opierającego swoje pozycjonowanie głównie na obrazie z kamery i czujników. Dron będzie
mógł swobodnie manewrować zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
W przypadku sterowania w oparciu o graficzną analizę otoczenia nie trzeba rozstawiać dro-
gich radio-nadajników niezbędnych przy dotychczasowej metodzie pozycjonowania robo-
tów w pomieszczeniach zamkniętych. Metoda ta jest znacznie doskonalsza od dotychczas
używanego pozycjonowania na podstawie sygnału GPS, ponieważ nie wymaga stałego po-
łączenia z satelitą by ustalić swoją lokalizację. Pozwala to zatem na explorację wcześniej nie-
zbadanych pomieszczeń i środowisk. Pozwoli to autonomicznej bezzałogowej jednostce la-
tującej poruszanie się po nowym torze i lot po ustalonej trasie.

Pozwoli to w przyszłości na stworzenie robotów operujących w przestrzeni bez wymo-
gu ograniczeń dzisiejszej technologii. W przeciągu kilku lat mogą powstać nowe systemy
odpowiadające za transport przesyłek w trudnych dla drona i dla kuriera warunkach nawiga-
cyjnych bez konieczności ingerencji człowieka. Ponadto sprawdzanie stanu magazynowego,
oraz logistyka obiektu wymaga obecnie dozoru i obsługi przez pracowników. Statystycznie
podchodząc do tematu transportu przesyłek przez drony mogą one skrócić czas dostawy aż
o 20% przy zredukowaniu kosztów transportu. Przy obecnym zapotrzebowaniu na transport
przesyłek wprowadzenie na rynek autonomicznych kurierów pozwoli na usprawnienie prze-
mysłu transportowego.

Konieczność automatyzacji tej czynności wykazuje obecna sytuacja epidemiologiczna.
Transport szczepionek, czy materiałów biologicznych jest konieczny każdego dnia, a jest to
niebezpieczne zadanie dla kuriera. Dzięki wykorzystaniu dronów do tego zadania możemy
poprawić bezpieczeństwo wśród personelu medycznego i wpłynąć pozytywnie na przyspie-
szenie działania systemu wymieniającego próbki i materiały między placówkami.
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”A.I. DELIVERY DRONE ”

The aim of the project” A.I. Delivery Drone ”is to create a completely autonomous drone
that bases its positioning mainly on the image from the camera and sensors. The drone will
be able to maneuver freely both outdoors and indoors. In the case of control based on gra-
phical 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. This method is much
better than the previously used positioning based on the GPS signal, because it does not re-
quire a constant connection with the satellite to determine its location. It therefore allows
the exploration of previously unexplored rooms and environments. This will allow the au-
tonomous unmanned aerial vehicle to move on a new track and fly along a predetermined
route.

This will allow in the future to create robots operating in space without the limitations of
today’s technology. Within a few years, new systems may be created to transport shipments
in navigation conditions difficult for the drone and for the courier, without the need for hu-
man intervention. In addition, checking the inventory and logistics of the facility currently
requires supervision and service by employees. Statistically approaching the topic of trans-
porting parcels by drones, they can shorten the delivery time by as much as 20% while redu-
cing transport costs. With the current demand for the transport of parcels, the introduction
of autonomous couriers to the market will allow the improvement of the transport industry.

The need to automate this activity is demonstrated by the current epidemiological situ-
ation. Transporting vaccines or biological materials is necessary every day, and this is a dan-
gerous task for a courier. Thanks to the use of drones for this task, we can improve safety
among medical personnel and positively influence the acceleration of the system for exchan-
ging samples and materials between institutions.

Opiekun naukowy:
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S.S.C.D – SUPER SONICZNE URZĄDZENIE PRZECHWYTUJĄCE

Celem projektu “S.S.C.D.” jest stworzenie całkowicie autonomicznego drona opierającego
swoją pracę na wykorzystaniu dwóch silników turboodrzutowych do błyskawicznego egze-
kwowania lokalizacji niezidentyfikowanego obiektu latającego. Dron będzie mógł swobod-
nie manewrować zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki swojej
budowie, oraz nowatorskiej konstrukcji urządzenie będzie mogło poruszać się liniowo z do-
wolną prędkością. A jego aerodynamiczna konstrukcja pozwala na uzyskiwanie prędkości,
która pozwoli dogonić nawet załogowe statki latające.

Pozwoli to w przyszłości na stworzenie robotów operujących w przestrzeni powietrznej
w pełni kontrolujących dane terytorium zwiększając bezpieczeństwo. W przeciągu kilku lat
mogą powstać nowe systemy odpowiadające za patrolowanie, oraz dozór bardziej zaludnio-
nych obszarów miejskich, lub strategicznych. Zapewni to nieporównywalnie wyższy poziom
bezpieczeństwa krajowego, które jest teraz wrażliwe na ataki obiektów latających o niskim
profilu radarowym.

Konieczność automatyzacji i egzekwowania bezpieczeństwa strefy powietrznej na granicy
wykazuje ponadto obecna napięta sytuacja na granicy wschodniej. Weszliśmy w czasy wo-
jen Hybrydowych, gdzie technologia przewyższa nasze możliwości manualne, a zagrożenie
dynamicznie się zmienia. Dzięki wykorzystaniu dronów do tego zadania możemy poprawić
bezpieczeństwo Państwowe i zwiększyć adaptację systemów chroniących nas na co dzień.
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S.S.C.D – SUPER SONIC CAPTURE DEVICE

The aim of the project” S.S.C.D.” is to create a completely autonomous drone based on the
use of two turbojet engines to rapidly enforce the location of an unidentified flying object.
The drone will be able to maneuver freely both outdoors and indoors. Thanks to its structure
and innovative design, the device will be able to move linearly at any speed. And its aerody-
namic design allows it to reach speeds that will even catch up with manned flying ships.

This will allow in the future to create robots operating in the airspace that will fully control
a given territory, increasing safety. Within a few years, new systems responsible for patrolling
and surveillance of more populated urban or strategic areas may be created. This will ensure
an incomparably higher level of national security, which is now vulnerable to attacks by low-
profile radar flying objects.

The need to automate and enforce the security of the airspace at the border is also demon-
strated by the current tense situation on the eastern border. We have entered the times of
Hybrid Wars, where technology exceeds our manual abilities, and the threat changes dyna-
mically. Thanks to the use of drones for this task, we can improve state security and increase
the adaptation of systems that protect us on a daily basis.

Opiekun naukowy:
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SYSTEM STEROWANIA CYFROWYM BLIŹNIAKIEM Z UŻYCIEM OKULARÓW
MIESZANEJ RZECZYWISTOŚCI

W tej pracy zaprezentowano nową architekturę systemu sterowania urządzeniami prze-
mysłowymi z aplikacji Mieszanej Rzeczywistości (MR). Eksperymenty zostały przeprowadzo-
ne na przykładzie robota i jego Cyfrowego Bliźniaka (DT) i pokazane zostały możliwości ste-
rowania nimi za pomocą gestów rozpoznawanych przez okulary Rzeczywistości Mieszanej.
Analizowane zostało także rozszerzenie otoczenia robota o trójwymiarowy model zdolny do
naśladowania jego ruchów i pozycji. System był nadzorowany przez przemysłowy Progra-
mowalny Sterownik Logiczny (PLC) służący jako adresat danych wysyłanych przez okulary
i kierujący ruchami rzeczywistego robota poprzez aktywowanie odpowiedniego sterowania.
Przedstawione wyniki wstępnych pomiarów dotyczyły responsywności układu oraz wpływu
parametrów systemu na dokładność odwzorowania pracy rzeczywistego robota.

DIGITAL TWIN’S CONTROL SYSTEM USINGMIXED REALITY GOGGLES

This work presents a new system architecture for controlling industrial devices from Mi-
xed Reality (MR) applications. Experiments have been performed on the example of a robot
and its Digital Twin (DT) and the possibility of controlling them using gestures recognized
by Mixed Reality glasses has been demonstrated. The extension of the robot’s environment
with a 3D model capable of mimicking its movements and position was also analyzed. The
system was supervised by an industrial Programmable Logic Controller (PLC) serving as an
addressee of the data sent by the glasses and directing the movements of the real robot by
activating the corresponding control. Preliminary measurement results were presented on
the responsiveness of the system and the effect of system parameters on the accuracy of
mimicking the real robot.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Lalik

Sekcja IX – Inżynieria Mechaniczna i Robotyka 115



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Michał KWAŚNIOWSKI
Koło Naukowe Sensor
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

SYSTEM STEROWANIA RUCHEM INTELIGENTNEJ PLATFORMY JEZDNEJ
AMV

Celem referatu jest przedstawienie rozwiązań zastosowanych do realizacji sterowania
układem jezdnym wielofunkcyjnej, inteligentnej platformy typu AMV (Autonomous Mobile
Vehicle). Platforma służy do transportu towarów oraz osób w otoczeniu, w którym znajdują
się ludzie; posiada zdolność adaptacji do zmiennych warunków. Co więcej, zostały przepro-
wadzone badania dotyczące możliwości transportu osób niepełnosprawnych oraz autono-
micznej budowy modelu przestrzennego otoczenia z użyciem okularów Rozszerzonej Rze-
czywistości.

W ramach referatu zostaną wymienione narzędzia programistyczne wykorzystane do im-
plementacji algorytmu sterującego czterema napędami układu jezdnego autonomicznej
platformy, wyposażonej w koła mecanum, pozwalających na ruch pojazdu w dowolnym kie-
runku bez zmiany jego orientacji. Zostanie omówiony sposób konfiguracji sprzętowej, tj. na-
pędów platformy, a także czujników oraz innych urządzeń wejściowych z poziomu komple-
mentarnego oprogramowania.

Zostaną także szczegółowo przedstawione poszczególne części programu będącego im-
plementacją algorytmu stworzonego na potrzeby sterowania platformą w dynamicznych
warunkach otoczenia. Zademonstrowany zostanie nowoczesny pakiet systemowy do stero-
wania pojazdami- SIMOVE, w tym jego liczne zalety i możliwości.
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INTELIGENT AMV PLATFORMMOTION CONTROL SYSTEM

The aim of the presentation is to show the solutions used to achieve the control of the
drives of a multi-purpose, intelligent mobile platform (AMV – Autonomous Mobile Vehicle).
This platform is used for transportation of objects and people. What is more, studies have
been conducted concerning the use of the platform as a means of transportation for disa-
bled people and autonomous creation of a spatial model of the environment with the use of
Augmented Reality.

Within the presentation, programming tools will be listed, which were used for the imple-
mentation of the control algorithm of the four drives used in the chassis of the autonomous
platform, equipped with mecanum wheels, which enable the movement of a vehicle in every
direction. The hardware configuration will be discussed, including the drives of the platform,
as well as the sensors and other input elements.

There will be a thorough presentation of individual parts of the program, which is the
implementation of the created control algorithm. A modern system package used for AMV
applications will be demonstrated, namely SIMOVE.

Opiekun naukowy:

dr inż. Krzysztof Lalik

Sekcja IX – Inżynieria Mechaniczna i Robotyka 117



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Karol MAREK
Koło NaukoweMechanikówGórników
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

PROJEKT „ZAWRAT”

Referat zawiera podstawowe informacje o projekcie ZAWRAT realizowanym przez Koło Na-
ukowe Mechaników Górników. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na takie urzą-
dzenie przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanym. W referacie omó-
wiona została koncepcja na konstrukcję tego pojazdu oraz przestawiono aktualny stopień
zaawansowania prac. Projekt przewiduje powstanie łazika jaskiniowego, który pracować ma
w tandemie robotów jezdnego z latającym. Robot jezdny będzie główną jednostką, która
za pomocą połączeń przewodowych, będzie komunikowała się z operatorem (ratownikiem).
Dron latający służyć ma do sprawdzania wąskich szczelin, w które robot jezdny nie będzie
w stanie wjechać. Referat zawiera omówienie aktualnego stopnia zaawansowania zarówno
drona jak i części jezdnej. Zostały przedstawione wykorzystywane technologie oraz szczegó-
ły techniczne rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono również plany i zadania do zrealizowa-
nia w najbliższym roku.

ZAWRAT PROJECT

The presentation contains basic information about the ZAWRAT project carried out by the
student research group of Miners’ Mechanics. The project is a response to the demand for
such a device by the TOPR rescuers in Zakopane. The presentation discusses the concept for
the construction of this vehicle and presents the current stage of work advancement. The
project provides for the construction of a cave rover that will work in a tandem of mobile and
flying robots. The mobile robot will be the main unit that will communicate with the operator
(rescuer) via wired connections. The flying drone is used to check narrow gaps into which the
mobile robot will not be able to enter. The presentation discusses the current advancement
level of both the drone and the driving part. The technologies used and technical details of
design solutions were presented. Plans and tasks to be implemented in the coming year were
also discussed.

Opiekun naukowy:

dr inż. Tomasz Magiera
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ANALIZAWYBRANYCHMETODMAGAZYNOWANIAWODORU

Współczesne problemy energetyki, a w tym propagacja zanieczyszczenia środowiska
przyrodniczego, jak i globalnego ocieplenia implikują nowe wyzwania i konieczność zmian,
a w tym poszukiwanie nowych paliw do zasilania pojazdów samochodowych. Jednym z naj-
bardziej obiecujących paliw przyszłości jest wodór. W niniejszej pracy opisano istotne wła-
sności fizyko-chemiczne tego paliwa oraz przedstawiono przegląd i analizę znanych metod
magazynowania wodoru, przyjmując za kryterium stan skupienia. W szczególności omówio-
no magazynowanie wodoru w materiałach stałych takich jak wodorki, jak i materiałach ad-
sorpcyjnych. Przedstawiono również metody chemiczne oraz magazynowanie wodoru pod
ciśnieniem. W przeprowadzonej analizie poddano ocenie także możliwości praktycznego za-
stosowania wodoru jako nośnika energii, zwracając między innymi uwagę na trudności zwią-
zane z jego użytkowaniem na szerszą skalę.

ANALYSIS OF THE SELECTEDMETHODS OF HYDROGEN STORAGE

The contemporary problems of energy, including the promotion of environmental pol-
lution and global warming, imply new challenges and the need for changes, including the
search for new fuels to power motor vehicles. One of the most promising fuels of the future
is hydrogen. In this paper, the essential physicochemical properties of this fuel are described,
as well as a review and analysis of known methods of hydrogen storage, taking the aggre-
gate state as the criterion. Hydrogen storage in solid materials such as hydrides as well as in
adsorptive materials is discussed in particular. Chemical methods and storage of hydrogen
under pressure are also presented. The analysis also assessed the possibilities of using hydro-
gen in practice as an energy carrier, paying attention, inter alia, to the difficulties associated
with its use on a larger scale.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH
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ANALIZA STANU AKTUALNEGO I PERSPEKTYW ROZWOJU
HYRDOENERGETYKI W POLSCE

Jednym z obiecujących kierunków rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źró-
dła energii jest hydroenergetyka. W niniejszym referacie dokonano analizy stanu aktual-
nego i perspektyw rozwoju hydroenergetyki w kontekście konieczności transformacji pol-
skiej energetyki zawodowej i sukcesywnego odchodzenia od powszechnej produkcji energii
opartej na procesach spalania paliw kopalnych. W szczególności w pracy dokonano przeglą-
du współczesnych rozwiązań elektrowni wodnych, wraz z dyskusją ich efektywności energe-
tycznej jak i analizą wad i zalet w konkretnych zastosowaniach. Dużą uwagę zwrócono na
wpływ hydroenergetyki na środowisko przyrodnicze zarówno w skali lokalnej jak i globalnej,
jak i na nowatorskie rozwiązania w zakresie hydroenergetyki eliminujące wady dotychczas
stosowanych technologii.

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE HYDROPOWER SECTOR IN POLAND

One of the promising directions for the development of energy using renewable energy
sources is hydropower. This paper analyzes the current state and prospects for the develop-
ment of hydropower in the context of the need to transform the Polish commercial power
industry and the gradual abandonment of universal energy production based on fossil fuel
combustion processes. In particular, the paper reviews contemporary solutions for hydro-
power plants, together with a discussion of their energy efficiency as well as an analysis of
advantages and disadvantages in specific applications. Much attention was paid to the im-
pact of hydropower on the natural environment, both on a local and global scale, as well as
on innovative solutions in the field of hydropower that eliminate the disadvantages of the
technologies used so far.

Opiekun naukowy:
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
JEDNORODZINNEGO

W związku z kluczowymi problemami współczesnego świata takimi jak propagacja glo-
balnego ocieplenia i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, związanymi z wytwarza-
niem energii w procesach spalania paliw kopalnych, coraz większą uwagę zwraca się na po-
trzebę zwiększania efektywności wykorzystania energii w budownictwie mieszkaniowym.
W niniejszym referacie poddano analizie między innymi aktualne problemy energetyki w Pol-
sce i na tle innych krajów europejskich oraz prognozy w tym zakresie na najbliższe dekady.
Ponadto w pracy przedstawiony został przykład analizy efektywności wykorzystania energii
w konkretnym budynku jednorodzinnym wraz z kompleksowymi propozycjami jej zwiększe-
nia z uwzględnieniem wad oraz zalet każdego z zaproponowanych rozwiązań, w kontekście
aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych.

ANALYSIS OF THE ENERGY EFFICIENCY OF A SINGLE-FAMILY BUILDING

Due to the key problems of the modern world, such as the promotion of global warming
and environmental pollution, related to the production of energy in the combustion of fossil
fuels, more and more attention is paid to the need to increase the efficiency of energy use
in housing. This paper analyzes, among others, the current problems of the energy sector in
Poland and in comparison to other European countries, as well as the forecasts in this respect
for the next decades. In addition, the paper presents an example of an analysis of the efficien-
cy of energy use in a specific single-family building along with comprehensive proposals for
its increase, taking into account the advantages and disadvantages of each of the proposed
solutions, in the context of technical, economic and social aspects.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH
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ANALIZA TRANSPORTU CIEPŁA I MASYW KOMORZE SILNIKA BOLIDU
„HYDRIVE”

Bolid HYDRIVE jest to pojazd zasilany ogniwem wodorowym PEM, przeznaczony do udzia-
łu w międzynarodowych zawodach z cyklu Shell Eco-marathon. Celem tego konkursu jest
budowa pojazdów, które mają za zadanie przejechać możliwie najdłuższy dystans na okre-
ślonej ilości paliwa.

W przypadku projektowanego bolidu istotnym czynnikiem, wpływających na osiągi po-
jazdu jest uzyskanie wysokiej wydajności ogniwa wodorowego, do czego konieczne jest za-
pewnienie jak najbardziej korzystnych warunków temperaturowych w otoczeniu napędu.

Ogniwo paliwowe PEM wraz z całym układem napędowym znajduję się w tylnej komorze
pojazdu, gdzie za wentylację odpowiadają otwory wlotowe wykonane w karoserii oraz dwa
wentylatory mające usprawnić proces chłodzenia.

Zakres omawianych prac obejmuje zamodelowanie oraz przeprowadzenie badań symula-
cyjnych transportu masy i ciepła w komorze silnika bolidu. Wyniki analiz wskazują, że w celu
poprawienia wydajności ogniwa potrzebne jest zwiększenie cyrkulacji powietrza wewnątrz
komory tylnej bolidu. Konieczne jest wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz
zamontowanie wentylatorów usprawniających obieg powietrza.
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HEAT ANDMASS TRANSFER ANALYSIS FOR “HYDRIVE” VEHICLE ENGINE
COMPARTMENT

The HYDRIVE bolide is a vehicle powered by a PEM hydrogen cell, designed with intent to
participate in the international Shell Eco-marathon competition. The goal of the competition
is the construction of vehicles that are designed to cover the longest distance on a specified
amount of fuel.

In the case of the designed car, an important factor influencing the vehicle’s performance
is the achievement of high efficiency of the fuel cell, for which it is necessary to ensure the
most favorable temperature conditions in the vicinity of the drive.

The PEM hydrogen cell with the entire drive system is located in the rear compartment of
the vehicle, where the inlet holes in the body and two fans to improve the cooling process
are responsible for ventilation.

The scope of the work in question includes modeling and simulation tests of mass and
heat transport in the car’s engine compartment. The results of the analysis indicate that in
order to improve the efficiency of the cell, it is necessary to increase the air circulation inside
the rear compartment of the car. It is necessary to make additional vents and install fans to
improve air circulation.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Wojciech Horak, prof. AGH
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WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Zapewnienie komfortu użytkowania budynku jednorodzinnego przy możliwie najniż-
szym zużyciu energii przez budynek jest ściśle sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych. Celem poprawy efektywno-
ści energetycznej w budownictwie ustawodawca trzykrotnie wprowadzał zmiany w przepi-
sach rozporządzenia w ciągu ostatnich siedmiu lat. Ostatnie zmiany obowiązujące od 2021
roku wprowadziły nowe parametry w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowla-
nych oraz oszczędności energetycznej budynków. W pracy na podstawie autorskiego projek-
tu architektoniczno-budowlanego domu jednorodzinnego została przeprowadzona analiza
i wielokryterialna optymalizacja wyboru elementów konstrukcyjnych oraz doboru systemu
grzewczego. Referat przedstawia konkretne rozwiązania techniczne spełniające wymagania
zawarte w rozporządzeniu.

MULTI-OBJECTIVE OPTIMALIZATION OF ENERGY EFFICIENCT NEWLY
DESIGNED SINGLE-FAMILY HOUSE

Providing the comfort of using a single-family building with the lowest possible energy
consumption by the building is precisely specified in the Regulation of the Minister of Infra-
structure and Construction. In order to improve energy efficiency in the construction indu-
stry, the legislator introduced changes to the provisions of the regulation three times in the
last seven years. The recent changes in force since 2021 have introduced new parameters in
the field of thermal insulation of building partitions and energy saving of buildings. Based on
the original architectural and construction design of a single-family house, an analysis and
multi-objective optimization of the selection of structural elements and the selection of the
heating system was carried out. The paper presents specific technical solutions that meet the
requirements of the regulation.

Opiekun naukowy:
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Sekcja X – Energetyka 125



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Emanuel SMOŁUCHA
Karolina KORŻ
Katarzyna MOSKALEWICZ
Karolina KOLARZ
Koło Naukowe TD Fuels
Wydział Energetyki i Paliw

BADANIE ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH PALIW
Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ BIOMASY

Od lat zwraca się uwagę na problem globalnego ocieplenia, a co za tym idzie na koniecz-
ność dekarbonizacji systemów elektroenergetycznych. Przykładem odnawialnych paliw sta-
łych, które mogłyby zastąpić część węgla, są biomasa i odpady komunalne. Paliwa stosowane
w energetyce powinny charakteryzować się jak największą stabilnością parametrów. W tym
referacie sprawdzono stabilność własności energetycznych odpadów komunalnych zmie-
szanych oraz biomasy trzech roślin (miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego oraz
trzciny pospolitej). W tym celu wykonano analizę techniczną i elementarną oraz oznaczono
zawartość rtęci w powyższych paliwach, a następnie sprawdzono ich zmienność metodami
statystycznymi.

STUDY OF VARIABILITY OF ENERGETIC PARAMETERS OF FUEL FROM
MUNICIPALWASTE AND BIOMASS

For years, attention has been drawn to the problem of global warming and the conse-
quent need to decarbonize electricity systems. Examples of renewable solid fuels that could
replace some coal are biomass and municipal waste. Fuels used in the power industry sho-
uld be characterized by the greatest possible stability of parameters. In this paper, stability
of energetic properties of mixed municipal waste and biomass of three plants (Miscanthus
x giganteus, Sida hermaphrodita and Phragmites australis) was checked. For this purpose,
technical and elemental analysis was performed and mercury content of the above fuels was
determined, and then their variability was checked by statistical methods.

Opiekun naukowy:
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JAK ZAPEWNIĆ NIEZAWODNE DZIAŁANIE ELEMENTÓWARMATURY
PRZEMYSŁOWEJ W ENERGETYCE? – BADANIAMIKROSTRUKTURALNE

I MECHANICZNE NAPAWANYCH POWŁOK KOBALTU

Rosnące zapotrzebowanie na energię stawia ogromne wyzwania przed producentami
energii na całym świecie. Elementy armatury przemysłowej muszą charakteryzować się wy-
sokimi własnościami mechanicznymi i odpornością korozyjną, dlatego konieczne jest opty-
malizowanie stosowanych materiałów. Niniejszy projekt dotyczy powłok wielowarstwowych
i jednowarstwowych ze stopów kobaltu napawanych na podłoże stalowe w celu uzyskania
powłok ochronnych, które poprawią własności powierzchni poprzez zwiększenie odporności
na zużycie i korozję i zapewnią skuteczne uszczelnienie między funkcjonalnymi powierzch-
niami.

Celem projektu była charakterystyka mikrostruktury i właściwości napawanych powłok
kobaltu do zastosowań na elementy armatury przemysłowej dla energetyki. Badania mikro-
strukturalne przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i skaningowego mi-
kroskopu elektronowego wyposażonego w detektor EDS służący do analizy składu chemicz-
nego. Zaobserwowano dendrytyczno-komórkową strukturę powłok. Próbki poddano także
korozji wysokotemperaturowej (500°C). Uzyskano cienką i szczelną warstwę tlenkową, przy
czym przeprowadzona analiza EDS ujawniła odrdzeniową dyfuzję pierwiastków tworzących
powłokę i dordzeniową dyfuzję tlenu. Badania mechaniczne potwierdziły dobre właściwości
powierzchni otrzymanych powłok, które cechują się wysoką odpornością na ścieranie i twar-
dością.
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HOW TO ENSURE RELIABLE OPERATION OF INDUSTRIAL VALVE
COMPONENTS IN POWER INDUSTRY? – MICROSTRUCTURAL AND

MECHANICAL STUDIES ON COBALT HARDFACED COATINGS

The increasing demand for energy poses enormous challenges for energy producers aro-
und the world. Industrial valve components must be characterized by high mechanical pro-
perties and corrosion resistance thus it is necessary to optimise the materials used. This pro-
ject addresses multilayer and monolayer cobalt alloy coatings hardfaced on a steel substrate
to obtain protective coatings that will improve surface properties by increasing wear and
corrosion resistance and provide an effective seal between functional surfaces.

The aim of the project was to characterise the microstructure and properties of hardfaced
cobalt coatings for use on industrial valve components for the power industry. Microstruc-
tural studies were carried out using a light microscope and scanning electron microscope
equipped with an EDS detector for chemical composition analysis. A dendritic-cell structure
of the coatings was observed. The samples were also subjected to high temperature corro-
sion (500°C). A thin and tight oxide film was obtained, with the EDS analysis revealing the
diffusion of the film-forming elements towards the surface and the diffusion of oxygen to-
wards the core. Mechanical tests confirmed good surface properties of the obtained coatings,
which are characterized by high abrasion resistance and hardness.

Opiekun naukowy:
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POTENCJAŁ TURBINY Z DYFUZOREMO ZMIENNEJ ŚREDNICY
W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Celem pracy jest przedstawienie możliwego wykorzystania turbiny z dyfuzorem o zmien-
nej średnicy w kontekście transformacji energetycznej. Przedstawiono kierunek rozwoju sieci
elektroenergetycznej z uwzględnieniem PEP40. Turbiny wiatrowe generują prąd elektryczny
tylko przy ściśle określonych parametrach wiatru, co obniża efektywność konwersji energii.
Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie do ich konstrukcji dyfuzorów, po-
zwalających na zwiększenie współczynnika wykorzystania mocy wiatru. W pracy zapropono-
wano innowacyjny mechanizm zmiany średnicy dyfuzora, który służy do zwiększenia prze-
pływu wiatru w osi turbiny. Elastyczność pracy turbiny może być wykorzystana nie tylko ze
względu na zmieniające się warunki pogodowe, ale także na korzyść odbiorców i ich chwi-
lowego zapotrzebowania. Analizy numeryczne dowodzą, że możliwe jest ponad dwukrotne
zwiększenie prędkości powietrza w zwężeniu dyszy dyfuzora, a w konsekwencji potencjalna
poprawa parametrów pracy turbiny. Zarówno wzrost mocy turbiny, jej możliwość adaptacji,
jak i bezemisyjność potwierdzają, że proponowane rozwiązanie może stanowić integralną
część globalnej transformacji energetycznej.

THE POTENTIAL OFWIND TURBINEWITH VARIABLE DIAMETER DIFFUSER
IN THE CONTEXT OF ENERGY TRANSFORMATION

The idea of this work is to present the possible use of a wind turbine with a variable dia-
meter diffuser in the context of energy transformation. The main development direction for
the electric grid is presented and the PEP40 is taken into account. Wind turbines generate
electricity only within strictly defined wind parameters, which lowers the efficiency of ener-
gy conversion. The solution to this problem is the implementation of diffusers that increase
the power coefficient. The mentioned device provides an increase of the mass flow swallo-
wed by the rotor. An innovative mechanism for changing the diffuser’s diameter is presented.
The turbine’s flexibility can be further used not only regarding different weather conditions
but also in favor of the demand-side energy requirements. The numerical analysis proves
that there is a possibility to double the air velocity in the diffuser’s throat and therefore to in-
crease performance. The turbine’s power growth, its ability to adapt, and emission neutrality
confirm that the proposed solution could contribute to global energy transition.
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METODY LAMINACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJA
STANOWISKA ICH DO BADAŃ

Ogniwa fotowoltaiczne wymagają enkapsulacji, aby osiągnąć odpowiednią wytrzymałość
oraz parametry pracy. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest ich laminacja. Koło Nauko-
we AGH Solar Plane dąży do osiągnięcia najlepszej jej jakości przy zachowaniu optymalnych
kosztów oraz uzysków ogniw. Dzięki porównaniu wykresów prądowo-napięciowych każdej
z opisywanych metod laminacji możliwy jest wybór finalnego sposobu, choć należy uwzględ-
nić wagę oraz wytrzymałość ogniw.

W celu badania parametrów pracy ogniw korzysta się ze stanowisk pomiarowych symulu-
jących światło słoneczne. W celu osiągnięcia odpowiedniego natężenia, spektrum oraz roz-
kładu światła używa się specjalistycznych żarówek oraz dobiera odległość stołu od źródła
światła. Wśród używanych rodzajów znajdują się lampy sodowe, LEDowe, halogenowe lub
ksenonowe. Każda z nich ma cechy pozytywne oraz negatywne, stąd ich dobór był ciągiem
iteracji oraz testów.

LAMINATIONMETHODS FOR PHOTOVOLTAIC CELLS AND THEIR TEST
STAND DESIGN

Photovoltaic cells require encapsulation to achieve the right strength and performance.
One of the methods to achieve this goal is their lamination. The AGH Solar Plane Scientific
Group strives to achieve the best lamination quality at optimal costs and cell yields. By com-
paring current-voltage diagrams of each of the described lamination methods it is possible
to choose the final lamination method, although weight and strength of the cells must be
taken into account.

To test the performance of the cells, test systems simulating sunlight are used. In order to
achieve the right intensity, spectrum and distribution of light, special lamps are used and the
distance from the table to the light source is chosen. The types used

include sodium, LED, halogen or xenon lamps. Each of them has positive and negative
characteristics, hence their selection was a series of iterations and tests.
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INNOWACYJNY SAMONAPRAWIAJĄCY ZACZYN USZCZELNIAJĄCYWRAZ
Z ALGORYTMEM JEGO ZATŁACZANIA DO OTWOROWYCHWYMIENNIKÓW

CIEPŁA

Wykonywanie otworowych wymienników ciepła wiąże się z wywierceniem otworu, za-
puszczeniem instalacji przewodów rurowych oraz z zacementowaniem przestrzeni pomię-
dzy ścianą otworu a wymiennikiem.

Wypełnienie otworu zaczynem uszczelniającym wykonuje się w celu zapobiegnięcia mię-
dzypoziomowego przemieszczania się wód. Zaczyn uszczelniający, który wypełnia otwór
wiertniczy oprócz tego, że powinien dobrze przewodzić energię cieplną to również powi-
nien uszczelniać przewiercone horyzonty wodonośne.

W tym aspekcie w referacie opisano wpływ dodatku do zaczynu uszczelniającego, który
powoduje powstanie zdolności samo naprawy zaczynu uszczelniającego. Dzięki temu nawet
zniszczony zaczyn uszczelniający będzie posiadał zdolność regeneracji, a tym samym zapo-
biegania mieszaniu się wód między poziomami, co jest bardzo istotne dla ochrony środowi-
ska i zasobów naturalnych.

W związku z obiecującymi wynikami planowane są dalsze badania zagadnienia.

INNOVATIVE SELF-REPAIRING CEMENT SLURRY ALONGWITH ITS
INJECTION ALGORITHM FOR BOREHOLE HEAT EXCHANGERS

The construction of borehole heat exchangers involves drilling a borehole, grouting the
piping system and cementing the space between the borehole wall and the piping.

Filling the borehole with grout is done to prevent interstitial migration of water. The grout,
which fills the borehole, should not only conduct heat well, but also seal the drilled aquifers.

In this aspect, the paper describes the effect of a grout additive which causes the grout to
have the ability to self-repair. Thus, even a damaged grout will have the ability to regenerate,
and thus prevent the mixing of water between levels, which is of great importance for safety
of the environment and natural resources.

Due to the promising results, further studies of the issue are planned.
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METODYKA OCENY JAKOŚCI TESTÓW REAKCJI TERMICZNEJ
OTWOROWYCHWYMIENNIKÓW CIEPŁA

Test przewodnictwa cieplnego bazuje na kilku testach reakcji termicznej wykonanych na
tym samym wymienniku otworowym. Na podstawie otrzymanych danych z przeprowadzo-
nych testów reakcji termicznej (TRT) w otworowych wymiennikach ciepła, prowadzić można
interpretacje wyników 3 metodami. Metodą klasyczną (mk) bazującą na określeniu współ-
czynnika nachylenia prostej k zależności temperatury od czasu w układzie semilogarytmicz-
nym. Metodą punktową (mp) zakładającą uśrednienie przyrostu temperatury oraz metodą
stałej rezystywności odwiertu (msro) czyli wyznaczeniem wartości współczynnika efektyw-
nej przewodności cieplnej λ na podstawie wykresu Rb=f(t). Zbieżność wyników interpretacyj-
nych może być miarą jakości wykonanego testu. Charakterystyka wyznaczona na podstawie
testu przewodnictwa taka może ułatwić zarówno dobór wymaganej liczby wymienników jak
też umożliwić dobór parametrów eksploatacyjnych. W szczególności dotyczy to obciążenia
grzewczego oraz strumienia objętości przepływającego nośnika ciepła. Zastosowanie 3 me-
tod obliczeniowych umożliwia na bieżąco porównywanie wyników, a tym samym uzyskanie
wartości oporności cieplnej otworowego wymiennika ciepła z dużo większą dokładnością,
Dodatkowo wyniki uzyskane przy zastosowaniu metodyki umożliwiają optymalizacje para-
metrów eksploatacyjnych, co jest kluczowe przy projektowaniu instalacji i doborze wymien-
ników ciepła

METHODOLOGY FOR QUALITY ASSESSMENT OF THERMAL RESPONSE
TEST OF BOREHOLE HEAT EXCHANGERS

The thermal conductivity test is based on several thermal response tests performed on
the same bore exchanger. Based on the data obtained from the thermal reaction tests (TRT)
carried out in the hole heat exchangers, the results can be interpreted using 3 methods. The
classical method (mk) based on the determination of the slope coefficient of the line k, the
dependence of temperature on time in a semi-logarithmic system. Using the point method
(mp) assuming averaging the temperature rise and the method of the constant resistivity of
the well (msro), i.e. determining the value of the effective thermal conductivity coefficient λ
based on the graph Rb = f (t).. This applies in particular to the heating load and the volume
flow of the flowing heat carrier. The use of 3 calculation methods enables the results to be
compared on an ongoing basis, and thus to obtain the value of the thermal resistance of the
hole heat exchanger with much greater accuracy.
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OPTYMALIZACJA KOSZTÓWWIERCEŃ DLA DUŻYCH INSTALACJI
Z OTWOROWYMIWYMIENNIKAMI CIEPŁA

Ze względu na charakterystykę geotermii niskotemperaturowej podczas tworzenia insta-
lacji z otworowymi wymiennikami ciepła ilość otworów potrzebna do wytwarzania tej samej
mocy grzewczej jest znacznie wyższa niż w przypadku geotermii średnio i wysokotemperatu-
rowej. Ten stan rzeczy jest spowodowany charakterystyką poszczególnych konstrukcji, głów-
nie za sprawą faktu iż głębokość zwykłych instalacji rzadko przekracza 300 metrów, podczas
gdy głębokie otworowe wymienniki ciepła wykorzystywane w geotermii wysokotemperatu-
rowej sięgają głębokości rzędu kilku kilometrów.

Z tego względu, należy przyjąć że proces wiercenia pod instalację mającą zasilić kilka bu-
dynków w ciepło i chłód będzie procesem wysoce powtarzalnym. Dzieje się tak za sprawą ko-
nieczności wywiercenia nierzadko kilkuset otworów, co stwarza unikalną sytuację – otwory
są wiercone w dużej ilości w praktycznie tej samej geologii. W takim przypadku najlogicz-
niejszym tokiem postępowania będzie wskazanie optymalnych parametrów wiercenia na
początkowym etapie prac. Zakładając że wszystkie otwory poza serią wierconą w celu zna-
lezienia najkorzystniejszych parametrów zostaną wywiercone po minimalnych kosztach, za-
obserwujemy spory spadek kosztów całego projektu. W referacie przedstawiony został pro-
ponowany sposób postępowania procesu optymalizacji danych, oraz przedstawiony został
zarys programu który pomaga znaleźć wspomniane zoptymalizowane parametry wiercenia.
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COST REDUCTION FOR DRILLING LARGE BOREHOLE HEAT EXCHANGER
INSTALLATIONS

Due to their characteristics low temperature geothermics require a significantly higher
number of boreholes needed to achieve comparable heating and cooling power when com-
pared with medium and high-temperature geothermics. The reason behind this is the fact
that the depth of a typical installation rarely exceeds 300 meters, while deep borehole heat
exchangers used in high-temperature geothermics usually reach depths of several kilome-
ters.

Because of that, we can assume that the process of drilling boreholes for low-temperature
heat exchangers which will provide heating and cooling for a couple of buildings is a highly
repeatable process, it is not unusual for several hundred boreholes to be constructed in such
a investment. However, we cannot overlook the fact that it creates a unique setting – a high
number of wells will be drilled in virtually identical geology. The logical course of action is
to identify optimal drilling parameters at the beginning of constructions works. Assuming
that every borehole besides the few boreholes used to find said optimal parameters will be
drilled with their use, we will observe a significant cost reduction for the overall project. In
this paper we have presented the proposed course of action for such investments, as well as
an overview of purpose-made software designed to find the most cost-effective parameters.
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MAGAZYNOWANIE ENERGII W OTWORACHWIERTNICZYCH

Za sprawą dużej popularyzacji indywidualnych przydomowych systemów wytwarzania
energii takich jak np. instalacje fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe za-
czynamy obserwować nowy problem związany z odprowadzaniem energii do sieci elektro-
energetycznej – dochodzi do okresowych wzrostów napięć, które mają potencjał przekro-
czyć maksymalną bezpieczną jego wartość. Stwarza to potrzebę okresowego wyłączania do-
stawy prądu w dużych elektrowniach, co z kolei stwarza straty pieniężne dla producentów
energii elektrycznej.

Poszkodowany jest także odbiorca – za każdy odprowadzony do sieci kilowat energii po-
brać ponownie możemy mniejszą jej ilość, co z kolei stwarza pewne straty gdy zaistnieje ko-
nieczność ponownego odbioru prądu z sieci podczas deficytu. Jednym z rozwiązań tego pro-
blemu są otworowe magazyny energii. W momencie gdy posiadamy nadwyżkę prądu prze-
twarzamy ją na energię potencjalną, aby odebrać ją bezpośrednio z magazynu zamiast z sieci
elektroenergetycznej. Ze względu na różne podejścia do przedstawionego tematu postano-
wiono zbadać dwie najbardziej obiecujące koncepcje takiego magazynu – magazynowanie
energii w postaci energii potencjalnej grawitacji poprzez wciąganie obciążnika w otworze
wiertniczym, oraz magazynowanie energii w postaci energii potencjalnej sprężonego gazu
w zbiorniku umieszczonym wewnątrz otworu wiertniczego. W referacie przedstawiono re-
alizowany projekt, oraz zaprezentowano plany budowy omawianych konstrukcji na terenie
kampusu AGH.
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BOREHOLE BASED ENERGY STORAGE SYSTEMS

In recent years we have been observing a continuous increase in the number of individual
energy production systems, such as photovoltaic installations or private wind turbines. At
the same time we have observed the rise of a new problem – periods of increased voltage,
which have the potential to cause an overload. This issue has forced power suppliers to shut
down parts of their plants in order to lower the voltage, which causes them to lower their
profits.

However, the problem also affects individual customers – for every kilowatt of power sup-
plied to the electrical grid he is not entitled to retrieve the whole amount. This causes them
to pay more in the long term due to the need to retrieve money during periods when ener-
gy is not produced. One of the solutions are borehole based energy storage systems. During
excessive energy production periods instead of supplying the electrical grid with energy we
charge our storage system. Several designs were considered, and two have been selected
for further study – a system using the potential energy of gravity by pulling up a heavy ob-
ject placed in the borehole, and a system using compressed gas to produce rotational power
from air supplied by a storage tank placed inside the borehole. In this paper an overview of
the entire project has been given, as well as plans for constructing such systems on the AGH
UST campus.
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ANALIZA PROBLEMATYKI WYZNACZANIA PARAMETRÓW
PSYCHOAKUSTYCZNYCH.

Psychoakustyka to dziedzina nauki, która opisuje subiektywne wrażenia człowieka na do-
cierające do niego fale dźwiękowe. Subiektywne badanie percepcji dźwięku przez człowie-
ka ma również zastosowanie w akustyce wnętrz, gdzie badamy odczuwalną jakość dźwię-
ku w pomieszczeniu. Przeprowadzanych jest wiele badań, których celem jest stworzenie za-
leżności pomiędzy znanymi parametrami akustycznymi a nowopowstającymi parametrami
psychoakustycznymi. Najnowsze badania często ograniczają się do przestrzeni o średnich
i dużych powierzchniach podczas gdy małe pomieszczenia wymagają specyficznego, często
odmiennego podejścia. W referacie przedstawimy przegląd dotychczas przeprowadzonych
doświadczeń i testów w zakresie oceny subiektywnej w akustyce małych pomieszczeń oraz
przyjrzymy się literaturze pogłębiającej tematykę metod definiowania parametrów psycho-
akustycznych.

ANALYSIS OF DETERMINING PSYCHOACOUSTIC PARAMETERS.

Psychoacoustics is a field of study dealing with human’s subjective impressions of sound
waves. Subjective study of sound perception by people also has a use in room acoustics
where perceptible sound quality is analysed. Various studies are conducted in order to esta-
blish a relationship between acoustic and psychoacoustic parameters. The newest research
is often limited to medium and large areas while small rooms require a specific often very
distinct approach. This presentation will be an overview of tests in the field of subjective as-
sessment in small-room acoustics conducted so far and a review of the literature regarding
psychoacoustic parameters.
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MULTI–INSTRUMENT ZWYKORZYSTANIEM CZTERECH ŻYWIOŁÓW –
KONCEPCJA, PROTOTYP

Celem projektu jest budowa multi – instrumentu. Jego konstrukcję stanowią cztery wła-
snoręcznie wykonane instrumenty, wykorzystujące różne ośrodki rozchodzenia się dźwięku.
W projekcie planowane jest wykorzystanie hydraulofonu jako konstrukcji generującej dźwięk
z użyciem wody, głośnika plazmowego jako odpowiednika ognia, aerofonu produkującego
dźwięk pod wpływem drgań słupa powietrza, oraz gajafonu, wykorzystującego fale rozcho-
dzące się w gruncie. Docelowo w projekcie planowane jest umieszczenie mikrokontrolera,
pozwalającego na sterowanie poszczególnymi instrumentami przez jedną osobę, oraz stwo-
rzenie aplikacji zapewniającej przyjazny dla użytkownika interfejs.

W pracy przedstawione zostały plany konstrukcyjne poszczególnych instrumentów, zasa-
dy ich działania oraz proces budowy prototypu hydraulofonu. Poruszony został również te-
mat sposobu wykorzystania mikrokontrolera do zautomatyzowania obsługi instrumentów.

MULTI–INSTRUMENT BASED ON FOUR ELEMENTS – CONCEPTION,
PROTOTYPE

The purpose of this project is to build a multi – instrument. It is composed of four self –
made instruments, which use different centers of sound propagation. It is planned to use
hydraulophone to generate sound by using water, plasma speaker as the substitute of fire,
aerophone to produce sound from the vibrations of the air column, and gajaphone, which
will use waves picked up in the ground. Ultimately it is aimed to use microcontroller, which
will allow one person to play all of the instruments by themselves, and to create an app, pro-
viding an user – friendly interface.

In this work, there are presented construction plans for each instrument, their operating
principles, and the process of building a hydraulophone prototype. Also touched was the
topic of microcontroller, and the way it is planned to be used in order to automatize operating
of the instruments.
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OPRACOWANIE APLIKACJI DO POMIARÓWAKUSTYCZNYCH ORAZ
STEROWANIAMANIPULATOREM PORTALOWYM

Tematem projektu jest stworzenie aplikacji do pomiarów akustycznych wykonywanych
z użyciem dwuosiowego manipulatora portalowego. Powodem stworzenia aplikacji jest fakt,
że laboratoryjne pomiary akustyczne często wymagają przeprowadzenia pomiaru ciśnienia
akustycznego w wielu punktach na powierzchni pomiarowej lub wykonania wielu serii po-
miarowych z dużą powtarzalnością pozycjonowania mikrofonu. Manipulator portalowy jest
w stanie zapewnić szybkie pozycjonowanie mikrofonu oraz wykonywać to zadanie z du-
żą precyzją. Aby było możliwe poprawne działanie manipulatora oraz jego kompatybilność
z systemami pomiarowymi, konieczne okazało się opracowania aplikacji służącej do sterowa-
nia nim, oraz zarządzania wykonywaniem pomiarów. Stworzona aplikacja składa się z dwóch
modułów, rozdzielonych od siebie programowo i sprzętowo. Pierwszy z nich odpowiedzial-
ny jest bezpośrednio za sterowanie manipulatorem portalowym przy użyciu silników kroko-
wych. Drugi moduł odpowiada za zarządzanie manipulatorem, wymianę informacji z pierw-
szym modułem oraz przeprowadzanie pomiarów akustycznych. Oprogramowanie pomiaro-
we zostało stworzone w środowisku MATLAB, natomiast moduł odpowiedzialny za sterowa-
nie manipulatorem napisany został w języku Python.

DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR ACOUSTIC MEASUREMENTS
AND CONTROL OF THE CARTESIANMANIPULATOR

The subject of the project is to develop an application for acoustic measurements perfor-
med using a two-axis cartesian manipulator. The reason for developing an application is the
fact that laboratory acoustic measurements often require measuring the sound pressure at
many points on the measuring surface or making many series of measurements with high
repeatability of microphone positioning. The manipulator is able to provide quick positio-
ning of the microphone and perform this task with high precision. In order for the correct
operation of the manipulator and its compatibility with measuring systems, it turned out to
be necessary to create an application to control it and manage the execution of measure-
ments. The developed application consists of two modules, separated from each other by
software and hardware. The first of them is responsible for controlling the manipulator with
the use of stepper motors. The second module is responsible for managing the manipulator,
exchanging information with the first module and conducting acoustic measurements. The
measurement software was created in the MATLAB environment, while the module respon-
sible for controlling the manipulator was written in Python.
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ORGANY TESLI – UDOSKONALENIE PROTOTYPU I IMPLEMENTACJA
WYNIKÓW

Celem projektu jest skonstruowanie instrumentu polifonicznego bazującego na orga-
nach, wykorzystującego transformatory Tesli jako piszczałki organowe. Każde uzwojenie
wtórne transformatora będzie umocowane na rurach o różnych rozmiarach dzięki czemu
uzyskamy rezonans dla częstotliwości odpowiedniej piszczałki.

W niniejszej pracy opisano przebieg fazy prototypowej budowy organów tesli. Przedsta-
wiono budowę pierwszego z rezonatorów akustycznych opartego na projekcie SSTC (ang.
Solid State Tesla Coil). Zaimplementowano sterowanie częstotliwością pracy interruptera po-
przez interfejs MIDI. Zmierzono i wykazano podstawowe parametry układu takie jak moc
wejściowa, sprawność, zakres regulacji mocy, oraz częstotliwość rezonansową karkasu cewki.
Osiągnięte wyniki przyczynią się do udoskonalenia koncepcji, a w przyszłości budowy organ
Tesli.

TESLA ORGAN – PROTOTYPE IMPROVEMENT AND RESULTS
IMPLEMENTATION

The purpose of the project is to construct an organ-based polyphonic instrument that
uses Tesla transformers as organ pipes. Each secondary winding of the transformer will be
mounted on pipes of different sizes, which will let us obtain a resonance for the frequency of
the specific pipe.

In this work, there is described the initial phase of building a prototype of an Tesla organ.
The construction of the first acoustic resonator is based on the Solid State Tesla Coil project.
In addition the ability to control the frequency of the interrupter operation via the MIDI in-
terface was implemented. Measurements were carried out for the basic parameters of the
system, such as input power, efficiency, power control range, and the resonant frequency of
the coil carcass. Obtained results will contribute to the improvement of the concept and, the
construction of Tesla’s organ in the future.
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BADANIE PARAMETRÓWAKUSTYCZNYCHMODELU BARIERY
ORKIESTRONU OMOBILNYCH ELEMENTACH

Bariera orkiestronu odgrywa ważną rolę w kształtowaniu akustyki wnętrz operowych,
wpływając na transmisję dźwięku z fosy orkiestrowej zarówno w kierunku sceny, jak i widow-
ni. Celem badania była analiza drogi propagacji dźwięku na planie opery przy zastosowaniu
modelu bariery o regulowanych żaluzjach. Zarówno kąt odbicia dźwięku jak i stopień roz-
warcia żaluzji tworzy wielowariantowość badawczą i aplikacyjną obiektu. Przeprowadzono
symulację obliczeniową MES w programie COMSOL Multiphysics. Porównano obliczenia dla
wariantu bez obecności bariery, z pełną barierą oraz przy zastosowaniu bariery o regulowa-
nych elementach.

INVESTIGATION OF ACOUSTIC PARAMETERS OF THE ORCHESTRA PIT
BARRIER MODELWITHMOBILE ELEMENTS

The orchestra pit barrier plays an important role by affecting the transmission of sound
from the orchestra moat towards both the stage and the audience. The purpose of this study
was to gain insight into the sound propagation path of an opera house set using a barrier
model with adjustable louvers. Both the angle of sound reflection and the degree of opening
of the louvers create a multi-variant research and application facility. A computational FEA
simulation was performed in COMSOL Multiphysics software. Computations were compared
for the variant without the presence of a barrier, with a full barrier, and using a barrier with
mobile elements.
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POMIAR PARAMETRÓW ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO ZA POMOCĄ DIODY
LASEROWEJ

Istniejące na rynku urządzenia służące do pomiaru drgań przy pomocy światła laserowego
to często zaawansowane technicznie przyrządy pomiarowe. Różnią się one zastosowaniami
i możliwościami, od niewielkich urządzeń przenośnych, po niezwykle precyzyjne instrumen-
ty służące do obserwacji fal grawitacyjnych. Okazuje się jednak, że można w warunkach do-
mowych wykonać prosty interferometr z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych elemen-
tów jakimi są półprzewodnikowe diody laserowe. W niniejszej pracy zostanie przedstawione
jedno z możliwych zastosowań takiego urządzenia: pomiar parametrów zestawu głośniko-
wego na podstawie pomiaru wychyleń membrany przetwornika. Zaletą takiej metody jest
odporność na warunki akustyczne w otoczeniu podczas wykonywania pomiaru i możliwość
określenia parametrów takich jak maksymalne wychylenie membrany.

MEASUREMENT OF SPEAKER PARAMETERS USING LASER DIODE

Existing on the market vibration measurement devices which uses laser light are often
technically advanced instruments. They vary in application and possibilities, from small mo-
bile devices to extraordinarily precise instruments used to gravitational waves observation.
However it turns out, that it is possible to make simple DIY interferometer using low-cost and
easily accessible elements, like semiconductor laser diodes. This presentation will be about
one of possible use case: measurement of speaker parameters by measuring displacement
of the transducer’s membrane. An advantage of this method is resistance to room acoustic
condition where the measurement is taking place and possibility to measure parameters like
maximum membrane displacement.
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WIBROIZOLACJA ZESTAWÓWGŁOŚNIKOWYCH

Wibroizolacja to szereg działań, które na celu mają ograniczenie przenoszenia się drgań
z ich źródła do otoczenia. Wibroizolatory są to elementy sprężyste umieszczone pomiędzy
urządzeniem wywołującym drgania, a podłożem. Popularną metodą wibroizolacji zestawów
głośnikowych jest stosowanie wykonanych z gumy podkładek antywibracyjnych. Mogą one
posiadać różny rozmiar oraz różną twardość. W naszym referacie pragniemy przedstawić jak
różnego rodzaju podkładki wpływają na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe ze-
stawu głośnikowego. Przeanalizujemy wpływ wibroizolacji na drgania elementów, na któ-
rych zestaw głośnikowy jest ustawiony. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie czy
różnica w wibroizolacji jest słyszalna dla ludzkiego ucha.

VIBRATION ISOLATION FOR LOUDSPEAKER SYSTEMS

Vibration isolation is the process of isolating an object, such as a piece of equipment, from
the source of vibrations. To reduce the transmitted vibration, isolators in the form of springs
are placed between the device and the surface that the device is placed on. The methods
of vibration isolating a loudspeaker system usually include rubber isolation in the form of
vibration damping pads. They come with different sizes and stiffness. This presentation will
analyze the impact of the various damping pads on the vibration caused by the loudspeaker,
show their influence on the frequency characteristics and answer the question whether the
difference in vibration isolation is audible for human hearing.
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PROJEKT DOMOWEGO POMIESZCZENIA ODSŁUCHOWEGO

W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku w pomieszczeniu, w którym słuchamy muzy-
ki, należy zadbać o jego adaptację akustyczną. Warto mieć świadomość, że nawet najlepsze
kolumny głośnikowe nie zagrają tak dobrze jak byśmy chcieli w nieprzystosowanym do tego
celu pomieszczeniu. Na jakość dźwięku wpływa wiele zmiennych takich jak kształt i wymiary
pomieszczenia, elementy wyposażenia wnętrza a także lokalizacja głośników i punktu od-
słuchowego. Nad kształtem i wymiarami pomieszczenia warto zastanowić się już na etapie
projektowania pomieszczenia. Jednak w wielu przypadkach adaptację akustyczną wykonuje
się w pomieszczeniu już istniejącym, gdzie wymiary i ustawienie ścian nie zawsze są idealne,
a sam pokój poza pomieszczeniem odsłuchowym, pełni również inne funkcje.

W ramach pracy wykonano pomiary i ocenę parametrów akustycznych pomieszczenia
wykorzystywanego zarówno jako pomieszczenie odsłuchowe jak i garderoba. Następnie
sformułowano założenia projektowe i zaprojektowano adaptację akustyczną pomieszczenia
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi numerycznych.

HOME AUDIO LISTENING ROOM

Acoustic adaptation of the listening room is the basis, when we want to achieve high so-
und quality. It is important to be aware of the fact that even the best speakers will not play
as well as we would like, in nonadapted room. There is a lot of variables that affect sound qu-
ality, it is: speakers – listening point position or room geometry in its own. This second one
is worth considering already at the design stage, but in reality, room adaptation is mostly
performed in a room, which already exist, where dimensions and

walls positioning is not ideal and room instead of being a listening room also works as
a dressing room. In this situation the possibilities are often limited, but still through skillfull
placement of acoustic materials and conducting some simulations, we are able to achieve
stunning effects.

Opiekun naukowy:

dr inż. Jarosław Rubacha

Sekcja XI – Akustyka 145



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Dominika MUZYK
Marcin DĄBROWSKI
Weronika FORC
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

MANIPULATOR PORTALOWY DO AUTOMATYZACJI POMIARÓW
WYKONYWANYCHW KOMORZE BEZECHOWEJ

Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie funkcjonalnego stanowiska do po-
zycjonowania mikrofonu w trakcie wykonywania pomiarów w komorze bezechowej. Zre-
alizowano założenia projektując i konstruując manipulator o dwóch stopniach swobody
w oparciu o prowadnice liniowe. Realizowane stanowisko miało umożliwić manipulację urzą-
dzeniem pomiarowym w jednej płaszczyźnie o wymiarach nie większych niż 1,5 m na 1,5 m.
Planowanymi efektami było skrócenie czasu wykonywania poszczególnych pomiarów, takich
jak skuteczność ekranowania czy moc akustyczna metodą dokładną oraz rozszerzenie moż-
liwości przeprowadzanych badań w warunkach pola swobodnego w celach naukowych jak
i popularnonaukowych. Projekt został wykonany w ramach “Grantu Rektora 2021”.

PORTAL MANIPULATOR FOR AUTOMATION OFMEASUREMENTS
PERFORMED IN AN ANECHOIC CHAMBER.

The aim of the project was to design and manufacture a functional station for positioning
a microphone during measurements in an anechoic chamber. Assumptions were realized by
designing and constructing a manipulator with two degrees of freedom based on linear gu-
ides. The realised stand was to enable manipulation of the measuring device in one plane
with dimensions of no more than 1.5 m by 1.5 m. The planned results were to shorten the
time of performing particular measurements, such as shielding effectiveness or acoustic po-
wer with the exact method, and to broaden the possibilities of performing free-field tests for
scientific and popular purposes. The project was carried out under the” Rector Grant 2021”.
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PROJEKT I ANALIZA NUMERYCZNA LABIRYNTOWEGO TŁUMIKA DO
TRĄBKI

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej konstrukcji tłumika do trąbki. Zaproponowa-
na budowa przekładać się będzie na inną funkcjonalność oraz inny wpływ tłumika na dźwięk
trąbki niż dotychczas stosowane. Budowa opiera się na wymiennych modułach o złożonej
geometrii wewnętrznej, tworzących względem siebie układy labiryntowe. Możliwość prze-
kręcania modłów względem siebie umożliwia zmianę układu labiryntowego wnętrza, co
przekłada się na inną drogę, którą musi przebyć dźwięk, w konsekwencji zmieniając jego
barwę. W ramach pracy zaproponowano geometrię oraz przeprowadzono podstawowe obli-
czenia statyczne konstrukcji tłumika metodą elementów skończonych. Tą samą metodą wy-
konano analizy akustyczne, w celu wyznaczenia charakterystyki tłumienia oraz wpływu na
kierunkowość dźwięku trąbki.

DESIGN AND NUMERICAL ANALYSIS OF A LABYRINTH TRUMPET MUTE

The project involves the development of a completely new, compared to the current, de-
sign of a trumpet mute. A different structure will translate into a different functionality and
a different influence of the silencer on the sound of the trumpet than the ones used so far.
The construction is based on interchangeable modules with complicated internal geometry,
forming labyrinth systems. The ability to rotate the modules in relation to each other makes
it possible to change the labyrinthine arrangement of the interior, which translates into a dif-
ferent path that the sound must travel, and consequently changing its timbre. As part of the
work, the geometry of the mute was proposed and basic static calculations of the structure
were carried out using the finite element method. The same method was used to perform
acoustic analyzes in order to determine the damping characteristics and influence on the
directionality of the trumpet sound.
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BUDOWA STANOWISK DO DEMONSTRACJI ZJAWISK FALOWYCH

Głównym celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie trzech stanowisk pokazowych
do demonstracji zjawisk falowych. Każde stanowisko przeznaczone zostało do prezentacji
zjawisk innego typu. Pierwsze z nich pomocne będzie przy wyjaśnianiu problemu fal sto-
jących 1D (rozchodzenie się fali w strunie). Drugie przybliża problematykę fal stojących 2D
w drgającej płycie (tzw. Figury Chladniego). Trzecie stanowisko to wodny model fizyczny pro-
pagacji fal akustycznych (służy do obserwacji dyfrakcji na krawędzi oraz zasady Huygensa).
Bardzo ważnym elementem podczas realizacji projektu było wzięcie pod uwagę strony wizu-
alnej oraz możliwości łatwego transportu (ze względu na edukacyjne przeznaczenie zbudo-
wanych eksponatów). Te aspekty zostaną ulepszone w ramach dalszej pracy. Powstałe kon-
strukcje będą mogły być wykorzystywane do celów edukacyjnych i na pokazach popularno-
naukowych (np. Dzień Otwarty AGH, Małopolska Noc Naukowców). Przy ich pomocy możli-
we będzie większe zaangażowanie odbiorców (zwłaszcza młodszych) w przedstawiane treści
poprzez interakcję, zabawę i doświadczenie. Taki rodzaj nauki doskonale wpisuje się w trend
nowoczesnego modelu edukacji, który chcemy promować.

CONSTRUCTION OFWAVE PHENOMENA DEMONSTRATION STANDS

The main purpose of this work was to design and build three demonstration stands for
wave phenomena. Each stand has been designed to present phenomena of a different type.
The first one will be helpful in explaining the 1D standing wave problem (wave propagation
in a string). The second one introduces the problem of 2D standing waves in a vibrating plate
(the Chladni Figures). The third stand is a water physical model of acoustic wave propagation
(it is used to observe diffraction at the edges and Huygens principle). A very important aspect
during the implementation of our project was to focus on the visual side and the possibili-
ty of easy transport (due to the educational purpose of the exhibits). These aspects will be
improved in the course of further work. Resultats of our projects can be used for educatio-
nal purposes and at popular science shows as well (e.x. AGH UST Open Day, The Małopolska
Researchers’ Night). Thanks to our demonstration stands, it will be possible to involve the
audience (especially the younger one) in the presented content through interaction, fun and
experience. This type of learning fits perfectly into the trend of the modern education model
that we want to promote.
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BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU ŻALUZJI
AKUSTYCZNYCH

Żaluzje akustyczne wykonane z materiałów dźwiękochłonnych znajdują zastosowanie
w biurach typu open-space, salach konferencyjnych czy pomieszaniach mieszkalnych. Sto-
suje się je w celu poprawy akustyki wnętrza poprzez regulację czasu pogłosu.

Celem projektu jest analiza współczynnika pochłaniania dźwięku żaluzji dźwiękochłon-
nych. W ramach pracy przygotowano model żaluzji pionowych wykonanych z materiału
dźwiękochłonnego, jakim był filc poroso. Materiał ten powstaje m. in. ze sprasowanych tka-
nin pochodzących z recyklingu. Następnie przeprowadzono serię pomiarów współczynnika
pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej dla wybranych konfiguracji ustawień żaluzji.
Na podstawie otrzymanych wyników obliczono współczynnik pochłaniania dźwięku dla za-
danych parametrów geometrycznych i materiałowych badanych żaluzji.

Przeprowadzone w pracy analizy pozwoliły na ocenę współczynnika pochłaniania dźwię-
ku danego materiału oraz zasadności jego zastosowania

ANALYSIS OF SOUND ABSORPTION BYWALL BLINDS

Acoustic blinds made of sound-absorbing materials are used in open-plan offices, confe-
rence rooms and residential premises. They are used to improve interior acoustics by regula-
ting the reverberation time.

The aim of the project is to analyse the sound absorption coefficient of sound absorbing
blinds. In this work, a model of vertical blinds made of the sound-absorbing material poro-
so felt was prepared. The material is made, among other things, from compressed recycled
fabrics. Then, a series of measurements of the sound absorption coefficient were carried out
in the reverberation chamber for selected configurations of the blinds. Based on the results
obtained, the sound absorption coefficient was calculated for the given geometrical and ma-
terial parameters of the examined blinds.

The analyses conducted in this study allowed to evaluate the sound absorption coefficient
of a given material and the suitability of its application.
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SYSTEM POMIAROWY I OBLICZENIOWY DO BADAŃ ZWYKORZYSTANIEM
NORMY ISO 354W KOMORZE POGŁOSOWEJ.

Projekt zakłada opracowanie nowego systemu pomiarowego i obliczeniowego do badań
w komorze pogłosowej Laboratorium Akustyki Technicznej. System będzie korzystał z inter-
fejsu NI cDAQ-9174, w którym zamontowane są dwa moduły wejściowe NI-9234 oraz moduł
wyjściowy NI-9260. Do urządzeń pomiarowych zostanie dołączone oprogramowanie umoż-
liwiające określenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów oraz równoważnego
pola powierzchni dźwiękochłonnej elementów zgodnie z normą PN-EN-ISO-354-2005. Funk-
cje pomiarowe i obliczeniowe systemu będą zaprogramowane w środowisku MATLAB oraz
PYTHON. Program zostanie wyposażony w wygodny interfejs użytkownika, w celu ułatwie-
nia oraz usprawnienia pracy i pomiarów. Zadaniem systemu będzie generowanie sygnału
pomiarowego, a następnie wyznaczenie odpowiedzi impulsowej komory, co umożliwi obli-
czenie czasu pogłosu, który zostanie wykorzystany do obliczenia chłonności akustycznej ba-
danej próbki. Zarejestrowane pliki audio będą zapisywane do pliku pomiarowego, co w razie
potrzeby umożliwi ich szczegółową analizę. Opracowany przez nas system zostanie przete-
stowany, a następnie porównany z systemem obecnie działającym w komorze pogłosowej.

MEASUREMENT AND CALCULATION SYSTEM FOR TESTING USING ISO 354
IN A REVERBERATION CHAMBER.

The project involves the development of a new measurement and computational system
for testing in the reverberation chamber of the Technical Acoustics Laboratory. The system
will use NI cDAQ-9174 interface, in which two NI-9234 input modules and NI-9260 output
module are mounted. The measuring devices will be accompanied by a piece of software
allowing to determine the sound absorption coefficient of materials and the equivalent ab-
sorption not absorbing area of objects, according to PN-EN-ISO-354-2005 standard. The me-
asuring and calculating functions of the system will be programmed in MATLAB and PYTHON
environment. The program will be equipped with a comfortable user interface in order to fa-
cilitate and improve the work and measurements. The task of the system will be to generate
a measuring signal, and then to determine the impulse response of the chamber. It will ena-
ble the calculation of the reverberation time, which will be used to calculate the acoustic
absorption of the tested sample. The recorded audio files will be saved to a measurement
file, enabling their detailed analysis if necessary. The system developed by us will be tested
and then compared with the system currently operating in the reverberation chamber.
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AKTYWNA KOLUMNA NISKOTONOWAWYPOSAŻONAW ZWROTNICĘ
CYFROWĄ

Celem projektu było zaprojektowanie oraz konstrukcja aktywnego głośnika niskotonowe-
go oraz wyposażenie go w programowalny procesor DSP, który pozwala na zrealizowanie
zwrotnicy z wykorzystaniem filtrów cyfrowych.

Dodatkowo, daje to możliwość korekty jego charakterystyki amplitudowo – częstotliwo-
ściowej pod konkretne potrzeby, na przykład muzyka wykazująca zwiększone wykorzystanie
pasma w zakresie niskiej częstotliwości.

Funkcja ta może okazać się przydatna, aby uzyskać dźwięk zbliżony do audiofilskich stan-
dardów, aczkolwiek jest równie cenna w przypadku nagłaśniania niewielkich wydarzeń zwią-
zanych z gatunkami muzyki takimi jak Techno lub House. Wbudowany zestaw wzmacniaczy
pozwala na sprzężenie głośnika z kolumnami średnio-wysoko tonowymi. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu, zaspokaja on potrzebę na dodatkowy wzmacniacz zewnętrzny.

Zrealizowanie projektu wymagało uprzedniego zaprojektowania ustroju, wraz z wstęp-
nym programowaniem procesora DSP, co znacznie ułatwiło określenie kierunku rozwija-
nia projektu, oraz oszacowania końcowych możliwości głośnika. Na daną chwilę zestaw jest
w pełni sprawny i nadal rozwijany.

ACTIVEWOOFERWITH DIGITAL CROSSOVER

The goal of this project was to design and build an active woofer and equip it with a pro-
grammable DSP processor, which allows to realize a crossover using digital filters.

In addition, it gives the possibility to correct its amplitude-frequency characteristics for
specific needs, for example music showing increased bandwidth utilization in the low frequ-
ency range.

This feature can be useful to achieve a sound close to audiophile standards, although it is
equally valuable for publicizing small events involving music genres such as Techno or House.
A built-in set of amplifiers allows the speaker to be coupled to mid-high range speakers. With
this solution, it satisfies the need for an additional external amplifier.

Implementation of the project required prior design of the system, along with the initial
programming of the DSP processor, which made it much easier to determine the direction of
the project and estimate the final capabilities of the speaker. At the moment the set is fully
operational and still under development.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Tomasz Korbiel
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AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIAW SOLIDWORKS NA
WYBRANYM PRZYKŁADZIE

Celem referatu jest przedstawienie możliwości automatyzacji projektowania w programie
SolidWorks. Współcześnie w większości branżach marże są niskie i wciąż będą ulegały po-
mniejszaniu. W dziedzinach, w których marże są wysokie, redukcje kosztów są wymuszane
przez konkurencje i globalne usługi zewnętrzne. Presja dostosowywania produktów do indy-
widualnych potrzeb drastycznie wzrasta a co za tym idzie zwiększa się chęć obniżenia kosz-
tów projektowania. Motywacją do napisania pracy była chęć sprawdzenia w praktyce możli-
wości automatyzacji projektowania dostępnych w programie SolidWorks. Jako model posłu-
ży biurko, na bazie którego zostanie stworzony projekt pokazujący możliwości automatyzacji
projektowania w dodatku DriveWorksXpress. Przedstawione zostaną dwie nowe wersje biur-
ka. Uzyskane rezultaty stworzonego projektu pokazują możliwości adaptacji wybranych cech
do indywidualnych potrzeb klienta. W programie SolidWorks można w szybki i łatwy sposób
wygenerować wiele wersji biurka z dowolnymi wymiarami. Dla każdej automatycznie wyko-
nywany jest także rysunek techniczny z widokiem standardowym potrójnym. Możliwości do-
datku nie kończą się na zmianie wymiaru, pozwala on także na modyfikowanie operacji i kon-
figuracji. Klient decyduje czy jego biurko ma mieć zaokrągloną przednią część blatu oraz jaki
uchwyt i materiał biurko powinno posiadać. Opracowany na potrzeby pracy projekt w pełni
demonstruje możliwości automatyzacji projektowania w programie SolidWorks.
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AUTOMATION OF THE DESIGN PROCESS IN SOLIDWORKS ON SELECTED
EXAMPLE

The aim of this lecture is to present the possibilities of design automation in SolidWorks.
Nowadays, margins are low in most industries and will continue to decrease. In areas where
margins are high, cost reductions are forced by competition and global outsourced services.
The pressure to customise products is increasing dramatically and as a result the desire to re-
duce design costs is also increasing. The motivation to write the thesis was the desire to test
the possibilities of design automation available in SolidWorks in practice. A desk will be used
as a model, on the basis of which a project will be created showing the possibilities of design
automation in the DriveWorksXpress add-on. Two new versions of the desk will be presented
in the lecture. The results of the created design show the possibilities of adapting selected
features to individual customer needs. In SolidWorks, multiple versions of a desk with any
dimensions can be generated quickly and easily. A technical drawing with a standard 3 view
is also automatically produced for each one. The possibilities of the add-on do not end with
changing dimensions, it also allows for modifying operations and configurations. The custo-
mer decides whether his desk should have a rounded front part of the top and which handle
and material the desk should have. The project developed for the work fully demonstrates
the possibilities of design automation in SolidWorks.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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PIWOWARSTWODOMOWE JAKO SPOSÓB NA SAMOROZWÓJ POD KĄTEM
INŻYNIERYJNYM.

Celem referatu jest poruszenie wybranego problemu w piwowarstwie domowym, które
dotyczy kadzi zacierno-warzelnej do użytku własnego. Praca powstała w celu wyznaczenia
i określenia wszelkich parametrów kadzi, które są niezbędne do określenia jej charaktery-
styki wymiarowej i materiałowej. Rozpatrzona zostanie kadź zacierno-warzelna do użytku
domowego ze względu na jej kompaktowe rozwiązanie, którą można wykorzystać zarówno
w domu jak i poza nim, gdzie jest dostęp do prądu stałego. W referacie zostaną odpowiednio
przedstawione oraz omówione typowe rozwiązania konstrukcyjne kadzi zacierno-warzelnej
oraz towarzyszące jej procesy chemiczno-fizyczne, aby następnie skupić się na projekcie oraz
realizowaniu koncepcji kadzi przy założonych parametrach.

HOME BREWING AS AMEANS OF SELF-DEVELOPMENT IN TERMS OF
ENGINEERING.

The aim of the paper is to discuss a selected problem in home brewing, which concerns
a boil-mash kettle for personal use. The presentation was created to determine and define
all the parameters of the ladle that are necessary to determine its dimensional and material
characteristics. A domestic use boil-mash kettle will be considered because of its compact
design, which can be used both at home and outside where direct current is available. The
paper will adequately present and discuss typical design solutions of the bail-mash and the
accompanying chemical-physical processes, in order to then focus on the design and imple-
mentation of the ladle concept with the assumed parameters.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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PROJEKT UKŁADU DO POMIARU AKTYWNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GAŁKI
OCZNEJ

Istnieją różnego rodzaju metody pozwalające na śledzenie ruchów gałek ocznych. Wyko-
rzystaną podczas projektu metodą jest metoda elektrookulograficzna. Daje nam ona sporo
możliwości, przy stosunkowo niskich kosztach. Sam fakt, że badanie to wykonywane może
być zarówno przy otwartych, jak i przy zamkniętych oczach, gdyż nie jest w nim koniecz-
ny element bezpośredniej obserwacji oka, daje nam dodatkową funkcjonalność, której nie
są w stanie zapewnić wszystkie metody badań. W ten sposób możliwe będzie badanie tego
w jakiej fazie snu znajduje się osoba badana, a co się z tym wiąże jaka jest jakość jej snu (co
jest istotnym elementem badania zdrowia psychicznego). Dzięki badaniu elektrookulogra-
ficznemu możliwe będzie również sterowanie różnego rodzaju mechanizmami, na przykład
przy użyciu mrugnięć lub za pomocą poruszania oczyma.

DESIGN OF THE SYSTEMMEASURING THE ELECTRICAL ACTIVITY OF THE
EYEBALL

There are different types of methods to track eye movements. The method used during the
project is electrooculography. It gives us a lot of possibilities with relatively low costs. The very
fact that this examination can be performed with both eyes open and closed, as it does not
require the element of direct eye observation, gives us additional functionality, which cannot
be provided by all examination methods. In this way it will be possible to examine in what
phase of sleep the examined person is, and what is the quality of sleep (which is an important
element of mental health research). Thanks to the electrooculographic examination it will
also be possible to control various types of mechanisms, for example, using blinks or moving
the eyes.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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BADANIE EFEKTU STRIBECKAW TŁUMIKUMAGNETOREOLOGICZNYM

Praca dotyczy badań doświadczalnych tłumika magnetoreologicznego (MR) w zakresie
małych prędkości tłoka. Obiektem badań był komercyjny tłumik MR o krótkim skoku serii
RD-8040-1 wyprodukowany przez firmę Lord Corporation. Tłumik ten poddano badaniom
na maszynie wytrzymałościowej MTS 810 przy sinusoidalnych wymuszeniach kinematycz-
nych ruchu tłoka o założonych wartościach amplitudy i częstotliwości oraz natężenia prądu
w cewce sterującej. Na podstawie zarejestrowanych danych przez układ pomiarowy maszyny
wytrzymałościowej (wartości przemieszczenia tłoka i siły tłumienia) wyznaczono charaktery-
styki mechaniczne (hydrauliczne) tłumika MR które przedstawiają zależność siły tłumienia od
przemieszczenia i prędkości tłoka. Szczegółowo przeanalizowano zaobserwowane na cha-
rakterystykach niekontrolowane, skokowe przemieszczenia dla małych prędkości ruchu tło-
ka. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski końcowe. Tłumik MR od
klasycznej wersji tłumika różni się tym, że jako ciecz roboczą posiada ciecz MR, która zawie-
ra drobinki ferromagnetyku. Drobiny te pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego
układają się wśród linii pola tworząc łańcuchy, co powoduje zwiększenie oporów hydrody-
namicznych, utrudniając przepływ cieczy. Prowadzi to w konsekwencji do zwiększenia siły
tłumienia oraz pozwala sterować tą siłą poprzez ustawienie danej wartości natężenia prądu
w cewce sterującej. Efekt Stribecka polega na wzroście siły tłumienia przy niewielkiej zmianie
prędkości tłoka. Występuje on jedynie dla małych wartości prędkości tłoka.
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INVESTIGATION OF THE STRIBECK EFFECT IN AMAGNETORHEOLOGICAL
DAMPER

The experimental study concerns the magnetorheological (MR) damper’s experimental
study in a range of small piston’s velocity. The research object was commercial small-scale
MR damper with serial number RD-8040-1 manufactured by Lord Corporation. The research
was carried out on the 810 Material Testing Systems (MTS) with the sinusoidal kinematic input
of the damper’s piston for the assumed values of the movement amplitude, frequency and
current in the control coil. Mechanical (hydraulic) relationships showing damping force vs.
a piston’s displacement and velocity were determined and analyzed based on data recorded
by the measurement system of the MTS (values of the piston’s displacement and damping
force). MR damper differs from its classical version with working fluid – it has MR fluid, which
contains ferromagnetic particles. These particles changes their placement creating chains
under the influence of external magnetic field, causing an increase of the hydrodynamic re-
sistance. Thus, consequently leads to increasing damping force and allows to control this
force through setting a specific current in a control coil. Stribeck effect concerns an increase
of damping force with a slight change of piston’s velocity. It appears only in a range of small
piston’s velocity.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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WYKORZYSTANIE CUSTOMER EXPERIENCEW KSZTAŁTOWANIU OFERTY
RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH.

Customer Experience w Polsce jest pojęciem dość młodym, pomimo tego, że towarzy-
szy nam od dawna. Customer Experience, czyli doświadczenia zakupowe klientów to całość
poznawczych, sensorycznych i behawioralnych reakcji konsumentów na wszystkich etapach
procesu konsumpcji. Customer Experience obejmują zarówno proces przed zakupem oraz
po zakupie. Doświadczenia zakupowe mają znaczny wpływ na proces kształtowania oferty
handlowej przedsiębiorstw.

W obecnych czasach z miesiąca na miesiąc znacznie przybywa w Polsce firm, które uświa-
damiają sobie zmiany konsumenckie. Obecne wymagania klientów są znacznie większe, niż
kilka lat temu. Klienci oczekują nie tylko dostarczenia produktu, ale również uzyskania gwa-
rancji, że po dokonaniu zakupu pozwoli on realizować wszystkie ich oczekiwania.

Dobra analiza doświadczeń zakupowych klientów pozwala na wprowadzenie produktów
dostosowanych do potrzeb klienta. Każdy nowy produkt, który trafia na rynek, a także każda
innowacja są najpierw dokładnie badane pod różnymi względami. Przedsiębiorstwa handlo-
we, muszą uwzględnić zmiany rynkowe, które w głównej mierze wynikają przede wszystkim
ze stale zmieniających się wymagań konsumentów. Proces monitorowania ich doświadczeń
zakupowych wpływa na ofertę, pozwalając na ciągłe doskonalenie obsługi klienta.

Customer Experience to wieloletnia inwestycja dla przedsiębiorstwa. Podczas rozwoju fir-
my, doświadczenia klientów z nią związane rosną, wraz ze zwiększaniem się liczby klientów.
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USING CUSTOMER EXPERIENCE IN SHAPING THEMARKET OFFER OF
COMMERCIAL COMPANIES.

Customer Experience is a relatively young concept in Poland, despite the fact that it has
been with us for a long time. Customer Experience, i.e. purchase experience of customers is
the entirety of cognitive, sensory and behavioural reactions of consumers at all stages of the
consumption process. Customer Experience includes both pre-purchase and post-purchase
processes. Shopping experiences have a significant impact on the process of shaping the
commercial offer of enterprises.

Nowadays, month after month, there are more and more companies in Poland that are
aware of consumer changes. Current customer requirements are much higher than a few
years ago. Customers expect not only the delivery of a product, but also a guarantee that
after the purchase it will meet all their expectations.

A good analysis of customers’ shopping experience allows for the introduction of custo-
mized products. Every new product that hits the market, as well as every innovation are first
carefully studied from various aspects. Commercial enterprises, have to take into account
the market changes, which are mainly due to the constantly changing requirements of con-
sumers. The process of monitoring their shopping experience affects the offer, allowing for
continuous improvement of customer service.

Customer Experience is a long-term investment for a company. During the company’s de-
velopment, the customer experience grows as the number of customers increases.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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ROCKY ROAD TO AI, CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY KURS
WPROWADZAJĄCY DO TEGO ZAGADNIENIA

Sztuczna inteligencja jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i szybko rozwijają-
cych się obszarów Informatyki, co powoduje, że dużo młodych informatyków chce rozwijać
się w tym kierunku. Istnieje wiele kursów wprowadzających do AI, ale często uczą jedynie
uczenia maszynowego, które jest tylko jednym z wielu zagadnień AI, albo użycia wysokopo-
ziomowych bibliotek pomijając zasady działania algorytmów.

Dwa powyższe punkty skutkują tym, że często do rozwiązywania problemów stosuje się
niewłaściwe algorytmy. Przyczynia się to do złych wyników i hamuje rozwój projektu, w któ-
rym takie rozwiązania zostały użyte.

Celem tego referatu jest zaprezentowanie kursu, nad którym obecnie pracujemy w kole.
Na jego przykładzie chcemy pokazać i uzasadnić zagadnienia, które według nas powinny się
znaleźć w dobrym wprowadzeniu do AI. Chcemy przedstawić architekturę modułów, która
pozwala nie tylko zrozumieć algorytmy, ale również zobaczyć jak mogą zostać użyte w prak-
tyce oraz wprowadzone przez nas udogodnienia, które powinny ułatwiać zrozumienie poru-
szanych zagadnień.
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ROCKY ROAD TO AI OR HOW TO CREATE A GOOD INTRODUCTORY
COURSE TO AI

Artificial Intelligence is one of the most attractive and quickly developed areas in Compu-
ter Science, so there are a lot of young computer scientists who want to advance in this topic.
Nevertheless, a usual pattern for a course about AI is to focus on Machine Learning, which is
only one of many aspects of an AI, or to show the usage of some popular library instead of
showing implementations from scratch.

Those patterns are often causing inappropriate algorithms to be selected for solving pro-
blems. In consequence, solutions are low quality and development of projects, which try to
utilize AI. significantly slows down.

In this presentation we want to show our approach to creating such a course. Among
others, we want to show and justify matters that should be introduced to a student, present
our architecture and describe implemented facilities that should help a student to better un-
derstand the problem.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Mateusz Ślażyński
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UDOSKONALENIE PROCESU SPRZEDAŻY POPRZEZ ANALIZĘ POTRZEB
AKTUALNYCH KLIENTÓW.

Celem artykułu jest analiza możliwości udoskonalenia procesu sprzedaży w przedsiębior-
stwie B2B na podstawie ankiety zadowolenia klienta.. Ankieta ma na celu głębsze zbadanie
potrzeb klienta, przez co będzie można udoskonalić proces sprzedaży w firmie.

Ankieta składa się z trzech głównych elementów, które są kluczowymi kryteriami podczas
oceniania jakości dostawcy : Logistyka, czyli to czy dostawy przychodzą na czas; Wsparcie,
czyli to jak bardzo sprzedawcy są responsywni oraz jak pomagają, gdy nadarzają się pro-
blemy w procesie sprzedaży oraz jakość danych produktów, która pokazuje jak duży procent
dostarczonych zamówień spełnia wymagania klienta. Na podstawie ankiety możemy wysnuć
wnioski, które z przedstawionych obszarów wymagają poprawy. Następnie zaproponowane
są rozwiązania, które mają na celu udoskonalenie procesu sprzedaży.

IMPROVEMENT OF SALES PROCESS BY ANALYZING THE NEEDS OF
CURRENT CUSTOMERS.

The aim of the article is to analyze the possibilities of improving the sales process in a B2B
enterprise on the basis of a customer satisfaction survey. The survey is aimed at a deeper
examination of the customer’s needs, thanks to which it will be possible to improve the sales
process in the company. The survey consists of three main elements that are the key criteria
when rating supplier: Logistics – whether deliveries are delivered on time; Support – how
responsive the sellers are and how they help when there are problems in the sales process,
quality of the products, which shows how large a percentage of the delivered orders meets
the customer’s requirements. On the basis of the survey, we can draw conclusions which of
the presented areas need improvement. Then, solutions are proposed to improve the sales
process.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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OPRACOWANIE APLIKACJI POWIADAMIAJĄCEJ O PROMOCJI
KONKRETNEGO PRODUKTU OKREŚLONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Coraz bardziej popularne stają się aplikacje promocyjne oraz strony internetowe do sprze-
dawania określonych produktów, dlatego też coraz trudniej trafić na promocję lub wyprze-
daż produktów, które nas aktualnie interesują w ogromie informacji. Z badań „KPMG” z 2018
roku wynika, że blisko 60% Polaków wstrzymuje się z zakupem produktu do promocji.

Aplikacja mobilna oferująca wybór konkretnych sklepów, branży, produktów oraz produ-
centów, które chcielibyśmy kupić w przecenie wyświetlała by powiadomienia, dzięki którym
użytkownik nie musiałby poświęcać swojego czasu na nieustanne sprawdzanie cen na każdej
ze stron oferujących produkt. Byłaby to darmowa aplikacja mobilna dostępna na urządze-
nia z systemem Android i iOS, która zarabiałaby na siebie poprzez wyświetlanie nie inwazyj-
nych reklam. Działałaby na zasadzie pobierania wartości konkretnych cen z ogólnodostęp-
nych stron sklepów poprzez zapytania API, aktualizując co określony interwał bazę danych.

Darmowe oprogramowania, które pozwalają na zaoszczędzenie użytkownikom czasu ni-
skim kosztem są bardzo chętnie testowane oraz wykorzystywane, co zwiększa szanse na suk-
ces aplikacji. Uwzględniając również duży odsetek ludzi wyczekujących promocji w bada-
niach „KPMG”, można spokojnie założyć, że projekt może być bardzo rentowny.

DEVELOPMENT OF APPLICATION THATWILL INDICATE ABOUT
PROMOTION OF PARTICULAR PRODUCTS SPECIFIED BY END-USER

Promotional applications and websites for selling specific products are becoming more
and more popular, which is why it is so difficult nowadays to find promotions or sales of pro-
ducts that we are currently interested. The 2018 KPMG research shows that nearly 60% of
Poles buy a promotional product.

A mobile application offering a selection of specific stores, industries, products, and ma-
nufacturers that we would like to buy would display notifications at a discount, thanks to
which the user would not have to spend his time constantly checking prices on each of the
pages offering the product. It would be a free mobile application available for Android and
iOS devices that would earn its living by displaying non-invasive ads. It would work by retrie-
ving the value of specific prices from generally accessible store websites through API queries,
also updating the database at every specified interval.

Free software that allows users to save time at a low cost is very willingly tested and used,
which increases the chances of the success of the application. Given the large percentage of
people waiting for promotion in the KPMG research, it can be safely assumed that the project
can be very profitable.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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OPTYMALIZACJA DETEKCJI ZMIAN PATOLOGICZNYCHW PŁUCACH

Intensywnie rozwijanym obszarem badań zarówno w środowisku nauk informatycznych
jak i w medycynie jest analiza obrazów medycznych, a szczególnie jej zastosowanie w klasyfi-
kacji zmian chorobowych. Rozwiązania, które powstają w wyniku tych prac, powinny spełniać
dwa wymagania:

– interpretowalność – lekarz powinien być w stanie zobaczyć na podstawie czego klasyfi-
kator podjął decyzję,

– szybkość – czas potrzebny klasyfikatorowi na podjęcie decyzji nie powinien być duży.
Jednym ze znanych podejść jest algorytm Sliding Window, który polega na rozpatrywaniu

każdego z pikseli w otoczeniu jego kontekstu. Jego wadą jest długi czas ewaluacji ze względu
na dużą ilości pikseli, które powinien sprawdzić.

Celem prezentowanego projektu jest opracowanie narzędzia do zredukowania liczby pik-
seli tylko do tych, w których faktycznie mogą być zmiany patologiczne, co zoptymalizuje czas
niezbędny do działania klasyfikatora.

Implementacja narzędzia oparta jest o probabilistyczną sieć bayesowską do segmenta-
cji płuc wytrenowaną na skanach z tomografii komputerowej zdrowych pacjentów. Charak-
terystyczne dla sieci bayesowskiej warstwy pozwalają na uzyskanie niedeterministycznego
wyniku ewaluacji modelu, a to przekłada się na możliwość wyznaczenia wariancji predykcji.
Założeniem projektu jest traktowanie takich obszarów jako anomalii.
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OPTIMIZATION OF THE DETECTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE
LUNGS

Medical image analysis is an area of great interest in both medicine and computer science.
Pathological changes classificators, which are used in this research, have to fulfill following
requirements:

– explainability – a doctor has to know the algorithm’s motivation to make decision,
– speed – time to classify pathological changes has to be as short as possible.
One of the most popular explainable solutions is the Sliding Window algorithm. It proces-

ses every single pixel within its context. The main disadvantage of this approach is the fact
that it is time-consuming, because medical images are usually three-dimensional and consist
of millions of pixels.

The presentation describes a tool to reduce the number of pixels being processed. This
operation highly optimizes the classification process.

Implementation of this tool uses a probabilistic bayesian neural network for lung segmen-
tation. The model is trained on scans from the computer tomography of healthy patients. Bay-
esian neural networks have layers providing non-deterministic output of the model which
enable the program to calculate variance of predictions. The main assumption of the project
is treating these high variance areas as anomalies.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Zbisław Tabor
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STEROWANIE SERWONAPĘDEM PRZY ZASTOSOWANIU STEROWNIKA
MELSEC IQ-F FX5U

Ostatnie dziesięciolecia to okres, w którym obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój
automatyki na świecie. Zarówno w naszym życiu codziennym, jak i w procesach produkcyj-
nych maszyny spełniają coraz większą rolę. Wymaga się od nich precyzji, szybkości i nieza-
wodności. Do tych wymagań idealnie pasuje grupa urządzeń zwana serwomechanizmami.
Są to urządzenia odpowiadające za ustalenie położenia danego obiektu na podstawie da-
nych wejściowych oraz informacji zwrotnej z elementu wykonawczego. Mają one szerokie
zastosowanie w przemyśle, życiu codziennym a także w wojsku. Serwomechanizmy może-
my spotkać w drukarkach, panelach solarnych, maszynach CNC, taśmach transportowych
czy w antenach radiowych.

W tej pracy skupiono się na konfiguracji sterownika MELSEC iQ-F FX5U w celu sterowa-
nia serwomechanizmem MR-JE-10C na nowo powstałym stanowisku dydaktycznym zloka-
lizowanym w Katedrze Automatyzacji Procesów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. Stanowisko zostało również wyposażone w panel operatorski serii GOT2000. Wszystkie
te urządzenia mają tego samego producenta – Mitsubishi Electric. Zostały one połączone
w sieć Ethernet i w niniejszej pracy został pokazany proces przygotowania tego układu do
eksploatacji. Podczas przygotowania pracy przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwią-
zania oraz dostępna dokumentacja. Po wstępnej konfiguracji stanowiska przeprowadzony
został szereg testów mających na celu wykazanie błędów. Na tej podstawie zostały wdro-
żone usprawnienia w działaniu układu oraz zostały przeprowadzone ostateczne testy w celu
rejestracji zachowania układu podczas użycia poszczególnych trybów pracy: położenia, pręd-
kości oraz momentu.

Na podstawie przeprowadzonej konfiguracji stanowiska oraz szeregu testów zostały przy-
gotowane wnioski końcowe. W przypadku tego serwomechanizmu nie jest możliwe stoso-
wanie modułu Simple Motion, który znacząco ułatwia programowanie ruchu silnika. Dzię-
ki zastosowaniu nowszego modelu serwomechanizmu znacząco uległby skróceniu czas po-
święcony na konfigurację stanowiska. W przypadku tego konkretnego stanowiska zaleca się
ponowne przemyślenie budowy jego części wykonawczej.
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SERVO-DRIVES CONTROL USING THEMELSEC IQ-F FX5U CONTROLLER

The last decades have been a period in which we have been observing extremely dynamic
development of automation in the world. Both in our everyday life and in production proces-
ses, machines play an increasingly important role. Precision, speed and reliability are required
of them. A group of devices called servos is ideally suited to these requirements. These are
devices responsible for determining the location of a given object on the basis of input data
and feedback from the actuator. They are widely used in industry, everyday life and also in the
military. Servomechanisms can be found in printers, solar panels, CNC machines, conveyor
belts or in radio antennas.

This experimental study focuses on the configuration of the MELSEC iQ-F FX5U controller
to control the MR-JE-10C servomechanism on the newly created didactic position located
at the Department of Process Automation at the AGH University of Science and Technology
in Krakow. The station was also equipped with a GOT2000 series operator panel. All these
devices are from the same manufacturer – Mitsubishi Electric. They were connected to an
Ethernet network and this paper presents the process of preparing this system for operation.
During the preparation of this experimental study, the existing solutions and the available
documentation were analyzed. After the initial setup of the laboratory station, a number of
tests were carried out to show possible errors. On this basis, improvements in the operation
of the system were implemented and final tests were carried out to record the behavior of
the system during the use of individual operating modes: position, speed and torque.

On the basis of the configuration of the stand and a series of tests, final conclusions were
prepared. With this servo, it is not possible to use the Simple Motion module, which greatly
simplifies the programming of the motor motion. Thanks to the use of a newer servo model,
the time spent on setting up the station would be significantly reduced. For this particular
position, it is recommended to rethink the construction of its executive part.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
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ZARZĄDZENIE RUCHEM ULICZNYM PRZY UŻYCIU SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI

W miarę rozwoju polskiego społeczeństwa zwiększa się liczba samochodów poruszają-
cych się po drogach publicznych. Ten fakt jest szczególnie odczuwalny w dużych aglomera-
cjach, gdzie auta często stoją w korkach drogowych.

Rozwiązaniem powyższego problemu jest lepsze zarządzanie ruchem ulicznym, na przy-
kład poprzez zwiększenie (maksymalizację) przepustowości skrzyżowań.

Obecnie, dzięki rozwoju technologii, do tego celu można wykorzystać metody sztucz-
nej inteligencji. Na ten moment nie jest to jeszcze popularne rozwiązanie, ale kryje w sobie
ogromny potencjał.

Jednakże, zastosowanie nieodpowiednich modeli sztucznej inteligencji do nadzoru nad
ruchem, w niektórych przypadkach, okazuje się być bardziej szkodliwe niż system podążają-
cy za regułami zdefiniowanymi przez człowieka.

Wymaga to zwiększenia rozmiaru / złożoności modelu co powoduje zwiększenie wyma-
ganej mocy obliczeniowej do znalezienia optymalnych parametrów i w praktyce może unie-
możliwić stworzenie agenta zarządzającego ruchem.

Powyższe zagadnienia są tematem moich badań, które wykonuję przy użyciu symulatora
SUMO.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRAFFIC MANAGEMENT

As Polish society develops, the number of cars on public roads increases. This fact is espe-
cially noticeable in large agglomerations where cars are often stuck in traffic.

The solution to the above problem is better traffic management. Increasing (maximizing)
the capacity of intersections is one of the methods.

Currently, thanks to the development of technology, artificial intelligence can be used for
this purpose. At the moment, it is not a popular way forward, but it has great potential.

However, the use of inadequate AI models for traffic control, in some cases, turns out to
be more harmful than a system that follows human-defined rules.

To solve that problem it is required to increase the size/complexity of the model. That
increases the required computing power to find the optimal parameters and, in practice, may
make it impossible to create a traffic management agent.

The above issues are the subject of my research. I am using SUMO simulator for my rese-
arch.

Opiekun naukowy:

dr Katarzyna Grobler-Dębska
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Oleksandr MELNYK
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AUTOMATED IMAGE SEGMENTATION SYSTEM

Image segmentation is one of the digital image processing operations. Segmentation
plays an important role in the selection of objects in medicine, face and fingerprint reco-
gnition, video surveillance, computer vision, and other areas. Modern methods of image
segmentation have differences in algorithms based on the implementation of various ma-
thematical transformations. Because of this, the choice of the most effective methods for the
task is crucial for the achievement of the goal in question. Various image segmentation algori-
thms are considered and investigated, namely binarization, watershed method, seed growth
method, K-means clustering algorithm, mean shift. Some algorithms for the localization of
objects in the image are analyzed, such as the method of correlation analysis, histogram ana-
lysis, segmentation, and structural methods. The system of image segmentation has been de-
veloped in C++ programming language using OpenCV library, and allows to segment input
image and perform counting the number of objects in the image.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Nataliia Prevysokova
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FORECASTING THE CONDITIONS FOR EFFICIENT PRODUCTION OF
ENERGY FROM SOLAR POWER PLANTS

Solar energy forecasting is used to increase the efficiency of electricity generation. It is
based on the collection and analysis of solar energy data.

The aim of the work is to develop and implement solar prediction techniques to address
problems that cause imbalances in weather conditions. The solution to these problems will
avoid uneven load on the electricity grid, as well as financial losses for owners of solar farms.

The report analyzes the advantages and disadvantages of the Total Sky Imager method,
methods based on Numerical Weather Prediction (NWP), and also justifies the specificity of
their functioning. It has been determined that the use of combined (hybrid) methods is pro-
mising, the creation of which is to eliminate the disadvantages of some techniques while
taking advantage of the other methods.

Considerable attention has been paid to solving problems that may worsen the state of the
model: the inaccuracy of weather forecast, absence of representative sample, and variability
of cloud forecasts.

Forecasting with a margin of error of less than 5% will allow power producers to avoid
penalties, which indicates the cost-effectiveness of such methods.

The results of the proposed method can also be used in agriculture. Determining the cor-
relation between the amount of predicted energy produced and the actual conditions of
solar radiation will make it possible to determine favorable conditions for planting crops or
for the application of mineral fertilizers.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn
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SUPPRESSION OF BASELINEWANDERING IN ECG USING DIGITAL FILTERS

An ECG Signal Processing is one of the most actual way to diagnose cardiac issues. Im-
plemented microcontroller system of cardiac electrical signal detection, which reads the vol-
tage difference from electrodes attached to a patient body and transfers digitalized signal
by UART protocol to a computer in real-time. Digital signal processing and filtering is perfor-
med. Because of radio frequency noise, the actual signal may become distorted, which makes
it complicated to analyze. Baseline wander is the most common low-frequency noise in ECG,
caused by patient movement and respiration during the measurement. To resolve this issue
high-pass Bessel digital filter is applied. The primary advantage of the Bessel digital filter is
that it has maximum flat phase delay, which is significant in this case to preserve the wave
shape of the signal to analyze it properly. Implemented filtering of ECG signal using Bessel
and Butterworth’s filters by software. Analyzed efficiency of those filters application.

Opiekun naukowy:

dr inż. Nataliia Prevysokova
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VOTING SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

The blockchain technology (BT) offers has great potential with its extreme combination of
features like decentralization, immutability, and transparency. Many sectors including finan-
ce, medicine, manufacturing and education are already using applications based on BT and
gains hudge benefits of using it. In general, a blockchains is a database for storing, reading
information. The main goal of this technology is to make stored data immutable. The aim of
the project is to create transparent voting system based on blockchain technology. With this
system you can provide voting regardless of subjects, participants and decision gravity. The
blockchain technology will provide this system with the elimination of the intermediary, cost
reduction and security.

Opiekun naukowy:

dr inż. Maria Semankiv
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DEEP LEARNING IN COMPUTER VISION SYSTEMS

Deep Learning is used in the domain of digital image processing to solve difficult problems
(e.g. image colourization, classification, segmentation and detection). Instead of organizing
data to run through predefined equations, deep learning sets up basic parameters about
the data and trains the computer to learn on its own by recognizing patterns using multiple
layers of processing.

Some of the most commonly used deep learning approaches for object detection are
discussed: ImageAI, Single Shot Detectors, YOLO, Region-based Convolutional Neural Ne-
tworks.

Algorithms R-CNN and YOLO were studied in this work. When searching for objects using
the R-CNN model, the following steps are performed: extract region proposals, compute CNN
features, classify regions.

The YOLO approach involves a single neural network trained end to end that takes a pho-
tograph as input and predicts bounding boxes and class labels for each bounding box direc-
tly.

The model works by first splitting the input image into a grid of cells, where each cell is
responsible for predicting a bounding box if the center of a bounding box falls within the cell.
Each grid cell predicts a bounding box involving the x, y coordinate and the width, height and
the confidence. A class prediction is also based on each cell.

The R-CNN models may be more accurate, but the YOLO family of models are much faster
than R-CNN, achieving object detection in real-time.

Opiekun naukowy:

dr inż. Vitalii Horielov
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ANALYSIS OF UNSTRUCTURED TEXT DATA

Everyday we face a lot of text information. It’s hard to imagine the world without informa-
tion. It is everywhere, starting with news in the newspapers, ending with TV or internet. Data
could be in a lot of kind: images, videos, music, simple articles or books, letters or emails. We
can divide data on two kinds: structured and unstructed. The last one includes everything,
that is outside of the clearly defined boundaries of the database or categories. Such informa-
tion is more diffucult to process and work with that. But the need to process a large amount
of information create a need for professionals who can implement the process.

In this work algorithms of processing unsturcted data were explored by the machine le-
arning methods and methods of natural language processing, which solve companies pro-
blems on improvig marketing and statistic process, product analysis based on clients review.
It will give possibillity to avoid mistakes in the future and improve service to higher level, and
as a result – to increase the number of customers, and income.

It was implemented the case with introducing analysis of data to the book review system
by the methods of tokenization, stemming and estimation of words, based on ratings, which
was created before. Also it was implemented the system of blocking email spam in the chat,
created on web sockets through predictions, generated by” Naive bayes” algorithm.

Opiekun naukowy:

dr inż. Vitalii Horielov
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MODELING OF VEHICLE FLOWWITH “GREENWAVE” TECHNOLOGY

In the era of wide availability of motor vehicle, it is necessary to predict loading of transport
routes to optimize the operation of entire transport infrastructure and dynamically adjust
system of traffic control, in accordance with the required capacity and balance load of system
by this way to achieve more optimal and even usage of its resources.

Queuing theory was used to create a model, with abstraction of critical nodes as nodes
of road segments on which queues are formed. Queuing system with expectations and FIFO
discipline allows to model a realistic transport traffic flows by simulating the vehicle queues
on different road segments. It is researched, that vehicle spend time on even acceleration,
movement and stop, while it is not in the queue on this road segment and has the start and
end points of movement, on basis of which the shortest route will be built. After analyzing the
API of the OpenStreetMap service, the structure of graphs for map modeling was determined
that allows to get the required segment of the real road and its data.

By this way, after receiving data about queues sizes, the model is able to adjust the time
of transport flow serving to balance amount of vehicles from two queues, which is blocking
one with certain interval, implementing the technology of “Green way”.

Opiekun naukowy:

dr inż. Vitalii Horielov
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METHODS OF CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION OFMOVING
OBJECTS IN TWO-DIMENSIONAL RASTER VIDEO STREAMS

Modern methods of computer vision object and face detection are very useful in a huge
variety of tasks: from personal property protection to special effects in movies. This area has
a big perspective in the future.

The purpose of the project is to create a system for detecting faces in video streams. The
app has three parts:

1. moving object detection;
2. face finding;
3. face identifying with a trained model.
All three parts work as a pipeline, which means each part takes something as input and

outputs something to the next part, it allows finding errors and debug code easier.
The first part divides the video into frames and compares the last frame with the previous,

if some changes were detected and the object is big enough, algorithm returns it to the next
step.

After identifying moving objects, the app converts the image to a grayscale image and
generates a matrix of the pixels, then a pre-trained neural network finds faces with the Viola-
Jones object detection framework and returns them to the next part.

The last part takes faces, converts them straight (like they watch on camera), and then
the pre-trained network returns a unique ID, compares it with the existing base of faces, and
draws results on a person’s face.

Opiekun naukowy:

dr inż. Vitalii Horielov
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MODELING OF COLLECTIVE BEHAVIOR OF DECENTRALIZED,
SELF-ORGANIZED SYSTEMS IN COMPUTER GAMES

Modern computer games use different methods of optimization, one of them is collective
intelligence. Today, collective intelligence technologies are widely used in business planning,
forecasting, identifying strategies, etc.. This method isn’t well developed and is underestima-
ted because it’s a new method, that leads to the usage of other optimization methods.

Ant colony algorithm is one of the efficient polynomial algorithms for finding approximate
solutions of the salesman problem and for route search tasks on graphs.

Ant colony algorithm can be successfully used for solving complex optimization tasks. For
solving complex optimization tasks, like finding and determining the most suitable solution
for optimization (finding minimum or maximum) of the objective function (price, accuracy,
time, distance, etc.) from a discrete set of possible solutions.

Next tasks have to be done to achieve the goal:
1. Coding implementation of the optimization algorithm using ACO;
2. Making experiments
3. Experiment’s analysis
It’s proposed the algorithm of the most optimal route, which can be used in computer

games.

Opiekun naukowy:

dr inż. Vitalii Horielov
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APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF RECOMMENDATION SYSTEMS

The scope of recommendation systems is quite large. These systems allow us to support
the user by choosing the most appropriate content. The recommendation system works as
an assistant in finding relevant and related elements based on the explicitly mentioned prefe-
rences of users or on the basis of their objective behavior. Thus, it is a great source of reducing
information overload when searching for relevant elements in several areas, including books.

Numerous academic libraries have begun to provide personalized guidance services to
help readers reach and use the most relevant library resources, including books. Book re-
commendation systems play an important role in helping readers find the right book. As of
2020, UNESCO reports that there are now 773.5 million adults in the world with or without
basic reading skills. Adults who cannot read can negatively affect the early development of
their children / adolescents. Therefore, the task of proper choice of reading and encourage-
ment to it is urgent. A recommendation system should help solve this problem if it presents
the right book at the right time.

There are 4 key functions of recommendation systems:
– forecasting user ratings for an item;
– ranking of the list of elements is personalized for the user;
– providing the user with a list of unknown items that will be of interest to him;
– providing a list of elements similar to the specified target element
In order to recommend items, including books, to users, referral systems use several filte-

ring mechanisms.
In the basic approaches for recommendation systems, two types of data can be used:
– Information about the interaction of users with objects of interest
– Information provided by the users themselves, such as attributes specified in the profile

or relevant keywords.
The first group of methods is often called the methods of collaborative filtering, for the

methods of the second group is usually used the name of the recommendations, taking into
account the content. Another type of recommendation systems is knowledge-based recom-
mendation systems: here recommendations are based on explicitly stated user requirements.
Some recommendation systems may combine the above aspects; such systems are called hy-
brid. They combine the strengths of different approaches to create methods that can work
more effectively in narrow systems.

Algorithms of recommendation systems have their drawbacks. Users in a collaborative ap-
proach must evaluate a set of elements before the algorithm can identify nearby neighbors.
When using content-based recommendation algorithms, the user must also specify the ob-
jects of interest to him until the algorithm is able to identify elements similar to those already
evaluated by the user.

On the other hand, the main advantage of these approaches is the ability to provide re-
commendations without user intervention. This approach can be used to provide recom-
mendations with a low level of user participation, which includes books.
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I propose to use a hybrid method. This method assumes that similar users make similar
transactions and order similar books together.

User-centric filtering. In this approach, the unknown evaluation of the book is based on
the evaluations that were given to the element under study by clients similar to the selected
client. To do this, there are users who have performed similar evaluations as this user. Books
with the highest rating among books selected by similar users are offered.

Next is the filtering of books. The value of the item evaluation to be determined is calcula-
ted using a sample of similar books included in a single user record. The proposed algorithm
makes it possible to take into account the similarities of both users and books, and on this
basis to provide more accurate recommendations for the user.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn
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USE OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR CALCULATION OF
A RATING OF CHESS PLAYERS IN SPA

Chess is not only a sport, but also an interesting and popular game. Therefore, the ga-
ming industry is constantly improving software products and applications for playing chess.
When creating such applications, the urgent task is to calculate the Elo chess rating, which
characterizes the individual strength factor of the player.

The purpose of the development is to create a software product for calculating the rating
of Elo chess players, which uses effective advanced algorithms and has a web interface. Stock-
fish chess engine, JavaScript technology Nodejs, Express.js were used. Three parameters are
used: the total value of the discrepancy between the quality of the player’s moves and the
moves calculated by the engine, the final position score and the number of moves.

The software product can be used to calibrate new players in the electronic system. After
all, now new users are either given a numerical value of the rating, or offered to choose the
experience of playing chess from a list that can spoil the fun of the first few games. The pro-
duct can also be used to determine your own rating in terms of the minimum number of
games played.

The neural network in this project is a multilayer perceptron with an input layer of 3 neu-
rons, a hidden layer also of 3 neurons and an output layer of one neuron. The perceptron
uses the principle of learning with a teacher with the weights of neurons, which from the
beginning are assigned a random value.

Neural network training follows the delta rule until the error increases. The sigmoid is used
as a function of activation. To obtain a data set as a player, use the Android computer appli-
cation chess.com. Levels from 800 to 2900 Elo with a step of 150 points were tested. Less (2
lines) of data was recorded after playing with computers with less than 1700 Elo, because
they are less stable in terms of game quality.

The server part of the application uses Express to exchange data with clients in JSON for-
mat. The server opens one of the ports for listening and downloads the files to send to the
client. The Stockfish.js code is also running on the server. A separate engine object is created
for each client. With each response of the engine, a line is generated, which indicates the
depth of the search, position estimate, and subsequent moves, taking into account which
the rating is set. At the end of the search, the engine offers a course according to the force
specified in the parameters. To most accurately determine a player’s rating, the engine plays
the strongest way only when he loses significantly in position. Otherwise, he makes a move
that is simply not a gross mistake. In both cases, in the presence of alternatives that do not
significantly change the assessment of the position, the course will be chosen randomly.

As a result, we got a web application that uses an artificial neural network to calculate
a chess player’s rating after just one game with a computer. The parameters used are: the total
value of the discrepancy between the quality of the player’s moves and the moves calculated
by the engine, the final position score and the number of moves.
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PLASTIK KONOPNY

W obecnych czasach nadmiar plastikowych śmieci jest jedną z głównych przyczyn degra-
dacji środowiska naturalnego na Ziemi. Szacuje się, że około 90% plastiku nie zostaje pod-
dane recyklingowi, a jego składy trafiają głównie do mórz i oceanów. Stanowi to globalny
problem, na który eksperci z całego świata szukają rozwiązania. W pracy przedstawiono pla-
stik konopny, czyli materiał składający się z celulozy zawartej w łodygach konopi. Być może
jest on odpowiedzią na postawiony wyżej problem. W latach 40. XX wieku Henry Ford, pro-
ducent znanych samochodów marki Ford wykorzystał konopny plastik do produkcji części
aut. Jest on przyjazny dla środowiska, jego eksploatacja nie zatruwa gleby, a przede wszyst-
kim można go poddać stosunkowo łatwemu i szybkiemu recyklingowi. Zatem może być on
rozwiązaniem rozważanego problemu. W pracy przeanalizowano skład tego plastiku oraz
tworzące go materiały. Rozważaniom został poddany także jego wpływ na środowisko, uty-
lizacja oraz inne ważne aspekty. Na podstawie uzyskanych wyników określono zalety oraz
wady plastiku konopnego, a także jego możliwe zastosowania w rzeczywistości.

HEMP PLASTIC

Nowadays, the excess of plastic garbage is one of the main causes of environmental de-
gradation on Earth. It is estimated that around 90% of plastic is not recycled, and its compo-
sition ends up mainly in the seas and oceans. This is a global problem that experts around
the world are looking for a solution to. The paper presents hemp plastic, i.e. a material con-
sisting of cellulose contained in hemp stalks. Perhaps it is the answer to the problem posed
above. In the 1940s, Henry Ford, a producer of well-known Ford cars, used hemp plastic to
produce car parts. It is environmentally friendly, its use does not poison the soil, and above
all, it can be recycled relatively easily and quickly. Thus, it can be a solution to the problem
under consideration. The work analyzes the composition of this plastic and the materials that
make it up. Its impact on the environment, disposal and other important aspects were also
considered. On the basis of the obtained results, the advantages and disadvantages of hemp
plastic, as well as its possible applications in reality, were determined.
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BŁĘDY I PROBLEMYWDRUKU 3D, JAKOŚĆMATERIAŁU PRZED I PO
WYDRUKU

Celem referatu jest przedstawienie wpływu jakości i rodzaju filamentu na jakość wydruku,
wpływ pozycji wydruku w czasie procesu oraz parametrów na spójność struktury, kształt oraz
czas wydruku.

3D PRINTING ERRORS AND PROBLEMS, QUALITY OFMATERIAL BEFORE
AND AFTER PRINTING

The aim of the paper is to present the impact of the quality and type of filament on the
print quality, the impact of the print position during the process and the parameters on the
consistency of the structure, shape and printing time.
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TECHNOLOGIA HYPERLOOP JAKOWIZJA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

W obecnych czasach coraz więcej firm stawia na rozwój i innowacje w transporcie, co bez
wątpienia spowodowane jest zakorkowanymi ulicami, oraz rosnącym zainteresowaniem ko-
leją. Jednym z dobrze prosperujących projektów jest Hyperloop, którego pomysłodawcą jest
miliarder Elon Musk. Podróżowanie kapsułami poruszającymi się w stalowym tunelu częścio-
wo wypełnionym próżnią, ma stać się nowym środkiem transportu masowego, który skró-
ci podróż między miastami do kilku minut. W pracy przeanalizowano potrzebę innowacji
w transporcie, a następnie opisano najważniejsze założenia kolei próżniowej – Hyperloop.
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące projektu takie jak bezpieczeństwo oraz
projekty wdrożenia i rozwoju tej technologii w Polsce. Na podstawie dostępnych informacji
wskazano korzyści, które mogą płynąć z zastosowania Hyperloop’a i podsumowano dotych-
czasowe osiągnięcia związane z projektem.

HYPERLOOP TECHNOLOGY AS A VISION OF A BETTER FUTURE

Nowadays, more and more companies focus on development and innovation in transport,
which is undoubtedly caused by congested streets and the growing interest in railways. One
of the thriving projects is Hyperloop, initiated by billionaire Elon Musk. Traveling with capsu-
les moving in a steel tunnel partially filled with vacuum is to become a new means of mass
transport that will shorten the journey between cities to a few minutes. The paper analyzes
the need for innovation in transport, and then describes the most important assumptions of
the Hyperloop vacuum railway. Basic information about the project, such as security, as well
as implementation and development projects for this technology in Poland, was presented.
On the basis of the available information, the benefits that may arise from the application of
Hyperloop were indicated and the achievements related to the project to date were summa-
rized.
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AUTONOMICZNE URZĄDZENIA PRZY PROCESIE PRODUKCJI

W obecnych czasach firmy skupiają się na zwiększeniu swoich możliwości produkcyjnych
oraz wprowadzają coraz to nowsze rozwiązania technologiczne. W celu zwiększania wydaj-
ności procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które mają na celu
automatyzację, czyli korzystanie z systemów autonomicznych (systemy posiadające zdol-
ność sterowania się). Automatyzacja produkcji niesie za sobą wiele korzyści m.in. maksyma-
lizację wydajności maszyn oraz urządzeń stosowanych przy procesie produkcji oraz niwelo-
wanie powstających błędów do minimum. Praca szczegółowo omawia różnorodne metody
automatyzacji, które będą odpowiednie dla wybranych preferencji, które zależne są od bran-
ży w której działa firma.

AUTONOMOUS DEVICES IN THE PRODUCTION PROCESS

Nowadays, companies focus on increasing their production capabilities and introducing
newer and newer technological solutions. In order to increase the efficiency of production
processes, enterprises are looking for solutions aimed at automation, i.e. the use of autono-
mous systems (systems with the ability to control themselves). Automation of production
brings many benefits, including maximizing the efficiency of machines and devices used in
the production process and reducing errors to a minimum. The work discusses in detail a va-
riety of automation methods that will be appropriate for selected preferences, which depend
on the industry in which the company operates.
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BIODRUK 3D

W dzisiejszych czasach osiągnięto jedną z najwyższych średnich długości życia człowieka.
Znacząco przyczynił się do tego dynamiczny rozwój medycyny oraz świadomości ludzi na te-
mat chorób oraz zdrowia. Co jest następnym krokiem, aby mieć więcej jakże cennego czasu
i żyć dłużej? Bioprinting „otwiera drzwi” na nowe możliwości dla transplantologii, stomato-
logii, onkologii oraz wielu innych dziedzin medycyny. Jest to niezwykle trudny temat, ale za-
razem bardzo interesujący i zadziwiający. Drukowanie trójwymiarowych konstrukcji tkanek
z różnych typów komórek i próby ich unaczynienia są coraz częstsze. Zdaniem naukowców,
wytwarzanie przyrostowe narządów jest jedynie kwestią czasu, a biodrukarki 3D staną się
standardowym wyposażeniem szpitalnych laboratoriów. W Polsce realizowane są projekty
wykorzystujące opisywaną technologię. Jednym z najbardziej znanych jest projekt realizo-
wany przez specjalistów z Warszawskiej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. W pracy poruszono
tematy z obszaru biodruku 3D, a także jego potencjalnych aplikacji i możliwych zastosowań.
Przedstawiono również działanie wykorzystywanej do procesu drukarki oraz materiałów po-
trzebnych do budowania złożonych kształtów odzwierciedlających części ciała takie jak skó-
ra, kości, zastawki serca czy rogówki. Przedstawiono liczne korzyści płynące z projektów jak
i przyszłość biodruku.

3D BIOPRINTING

One of the highest human life expectancies has been achieved today. The dynamic deve-
lopment of medicine and people’s awareness of diseases and health contributed significantly
to this. What is the next step to have more precious time and live longer? Bioprinting” opens
the door” to new possibilities for transplantology, dentistry, oncology and many other fields
of medicine. It is an extremely difficult topic, but at the same time very interesting and ama-
zing. Printing three-dimensional structures of tissues from various types of cells and attemp-
ting to vascularize them is becoming more common. According to scientists, organ additive
manufacturing is only a matter of time, and 3D bio-printers will become standard equipment
in hospital laboratories. In Poland, projects using the described technology are implemented.
One of the best known is the project implemented by specialists from the Warsaw Founda-
tion for Research and Science Development. The paper deals with topics related to the area
of 3D printing, as well as its potential applications and possible applications. The operation of
the printer used in the process and the materials needed to build complex shapes that reflect
body parts such as skin, bones, heart valves and corneas are also presented. The numerous
benefits of the projects as well as the future of bioprinting were presented.
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WPŁYW TECHNOLOGII PRZETWARZANIA TWORZYW SZTUCZNYCH NA
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA KOMPOZYTÓWOWYSOKIM STOPNIU

JAKOŚCI

W obecnych czasach materiały polimerowe są powszechnie używane w wielu różnych
dziedzinach techniki. Tworzywa polimerowe coraz częściej zastępują tradycyjne materiały
konstrukcyjne, a dzięki temu można z nich wykonywać elementy maszyn i mechanizmów
lub wykorzystywać je jako materiały funkcjonalne. Złożone struktury chemiczne tworzyw,
możliwości modyfikacji ich cech i właściwości podczas przetwórstwa stanowią wciąż obiekt
zainteresowania dla badaczy. W pracy przeanalizowano nowoczesne technologie służące do
przetwórstwa wtórnego ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych warunków produk-
cji, temperatury spajania i procentowego udziału poszczególnych składników zasypu. Na
podstawie wykonanej analizy, zaproponowano modyfikację technologii wytwarzania two-
rzyw sztucznych, poprzez wprowadzenie automatyzacji mieszania zasypu oraz podawania
go do ekstrudera. Uzyskane wyniki badań pozwoliły zwiększyć wydajność produkcji i popra-
wić właściwości przetwarzanych tworzyw sztucznych na różne wyroby gotowe w gospodar-
ce o obiegu zamkniętym.

THE INFLUENCE OF PLASTIC PROCESSING TECHNOLOGY ON THE
POSSIBILITY OF OBTAINING HIGH QUALITY COMPOSITES

Nowadays, polymeric materials are widely used in many different technical fields. Poly-
mer plastics are increasingly replacing traditional construction materials, and therefore they
can be used to make elements of machines and mechanisms or to use them as functional
materials. The complex chemical structures of plastics and the possibility of modifying their
features and properties during processing are still the object of interest for researchers. The
paper analyzes modern technologies for secondary processing, with particular emphasis on
optimal production conditions, bonding temperature and the percentage of individual com-
ponents of the charge. On the basis of the performed analysis, it was proposed to modify the
technology of plastics production by introducing automation of mixing the charge and fe-
eding it to the extruder. The obtained research results allowed to increase the production
efficiency and improve the properties of processed plastics into various finished products in
a circular economy.
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WYKORZYSTANIE TURBINY GAZOWEJW NAPĘDZIE HYBRYDOWYM
CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

Obecnie coraz większy nacisk stawia się na napędy hybrydowe będące w stanie wyko-
rzystać maksymalny potencjał energetyczny z paliwa w połączeniu z odzyskiem energii ki-
netycznej podczas wytracania prędkości przez pojazd. Turbina gazowa pozwala jednocze-
śnie na wykorzystanie biopaliw prostych w produkcji takich jak biogaz czy ekologiczny olej
napędowy wykorzystując dużo większy potencjał energetyczny w przypadku gazu niż kon-
wencjonalny silnik spalinowy, jednocześnie spalając olej w dużo większych temperaturach
poprawiających jakość spalin. Turbina gazowa połączona z generatorem prądu stanowiłaby
pierwsze źródło energii w systemie hybrydowym, za drugie odpowiadałby system odzyski-
wania ciepła ze spalin wzorowany na systemach popularnych w Formule 1, a trzecim ostatnim
system odzyskiwania energii kinetycznej podczas hamowania. Na układ Hybrydowy składał-
by się zestaw akumulatorów oraz 6 silników, po dwa na każdą oś, które odpowiadałyby rów-
nież za hamowanie. Układ hamulcowy zostałby również wsparty przez układ pneumatyczny
kompatybilny z uniwersalnymi systemami znanymi z naczep stosowanych obecnie.

USE OF A GAS TURBINE IN HYBRID DRIVE OF TRUCK TRACTORS

Currently, more and more emphasis is placed on hybrid drives that are able to use the
maximum energy potential of the fuel in combination with the recovery of kinetic energy
during deceleration of the vehicle. The gas turbine also allows the use of simple biofuels in
production, such as biogas or ecological diesel oil, using a much greater energy potential
in the case of gas than a conventional internal combustion engine, while burning the oil at
much higher temperatures, improving the quality of exhaust gases. A gas turbine connected
to a power generator would be the first energy source in the hybrid system, the second would
be an exhaust heat recovery system modeled on the systems popular in Formula 1, and the
last would be the kinetic energy recovery system during braking. The Hybrid system would
consist of a battery pack and 6 engines, two for each axle, which would also be responsible
for braking. The braking system would also be supported by a pneumatic system compatible
with universal systems known from presently used trailers.
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WYKORZYSTANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DOOGRZEWANIAWODY
UŻYTKOWEJW GOSPODARSTWIE DOMOWYM – INSTALACJA OFF-GRID

Obecnie obserwujemy burzliwy rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie ener-
gii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, energia wiatru, energia wody, biomasa, zasoby
geotermalne). Wykorzystanie OZE (odnawialne źródła energii) w gospodarstwie domowym
aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska, redukcji emisji CO2, nie bez znaczenia jest
również aspekt ekonomiczny. W pracy przeanalizowano potencjał zasobów energii słonecz-
nej na interesującym nas obszarze, omówiono co to są panele fotowoltaiczne, jaką przeszły
ewolucję od momentu wynalezienia do czasów obecnych, jakie są podstawowe rodzaje pa-
neli fotowoltaicznych ich zalety i wady, krótkie porównanie z panelami solarnymi. Dalej praca
zawiera omówienie zasady działania instalacji in grid i off grid, przegląd dostępnych konwer-
terów off grid. Następnie pokazano schemat blokowy zaproponowanego rozwiązania insta-
lacji off grid do ogrzewania wody użytkowej, omówiono dobór mocy instalacji, wybór sys-
temu montażu i zabezpieczenia przepięciowego. Na podstawie dostępnych informacji prze-
prowadzono analizę opłacalności inwestycji.

THE USE OF PHOTOVOLTAIC PANELS FOR DOMESTIC WATER HEATING IN
THE HOUSEHOLD – OFF GRID INSTALLATION

Currently, we are observing a stormy development of technologies allowing for obtaining
energy from renewable sources (solar energy, wind energy, water energy, biomass, geother-
mal resources). The use of renewable energy sources in the household actively contributes
to environmental protection, reduction of CO2 emissions, and the economic aspect is also
important. The paper analyzes the potential of solar energy resources in the area of interest
to us, discusses what are photovoltaic panels, what has undergone the evolution from the
moment of their invention to the present day, what are the basic types of photovoltaic pa-
nels, their advantages and disadvantages, a brief comparison with solar panels. Next, the
work covers the principles of operation of in grid and off grid installations, and an overview
of available off grid converters. Then, a block diagram of the proposed solution for the off
grid installation for domestic water heating is shown, the selection of the installation power,
the selection of the installation system and overvoltage protection are discussed. Based on
the available information, an investment profitability analysis was carried out.
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PROJEKT PRZEZROCZYSTYCH PANELI SŁONECZNYCH

W obecnych czasach panele słoneczne wciąż zyskują na popularności jako tani i ekolo-
giczny sposób na pozyskanie energii. Panele fotowoltaiczne można zobaczyć na coraz to
większej liczbie dachów, a właściciele gospodarstw jako jedyny minus podają przymus za-
montowania ich w odpowiednią stronę w celu maksymalizacji efektywności. Przezroczyste
panele słoneczne mają służyć modyfikacji wykorzystania paneli słonecznych, dzięki większej
wszechstronności w sposobie montażu. W pracy przeanalizowano nowoczesne technologie
służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną z uwzględnieniem specyfiki
funkcjonowania. Rozważaniom został także poddane sposoby eksploatacji i utylizacji oraz
inne ważne aspekty. Na podstawie uzyskanych wyników określono zalety i wady tych urzą-
dzeń oraz możliwe zastosowanie ich w rzeczywistości.

TRANSPARENT SOLAR PANELS DESIGN

Nowadays, solar panels are still gaining popularity as a cheap and ecological way to obtain
energy. Photovoltaic panels can be seen on more and more roofs, and the only downside for
farm owners is to have to mount them in the right direction to maximize efficiency. Transpa-
rent solar panels are to be used to modify the use of solar panels, thanks to greater versatility
in the method of installation. The paper analyzes modern technologies used to convert so-
lar energy into electricity, taking into account the specificity of operation. The methods of
exploitation and utilization as well as other important aspects were also considered. On the
basis of the obtained results, the advantages and disadvantages of these devices and their
possible application in reality were determined.
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AEROŻELE

Obecnie na świecie odkrywa się coraz to nowsze materiały, które posiadają niespotyka-
ne dotąd właściwości. Jednym z takich odkryć możemy określić aerożele. Choć pierwsze
aerożele otrzymano już w 1931 roku to przez bardzo długi czas nie znajdowały one prak-
tycznego zastosowania. Po wielu latach jedyną przeszkodą do ich codziennego stosowa-
nia jest znacznie większa cena niż ich powszechnie stosowanych zamienników. Jest to skut-
kiem wyższych kosztów wytwarzania w warunkach laboratoryjnych. W pracy przedstawiono
szeroki wachlarz zastosowań aerożeli ze szczególnym uwzględnieniem porównania ich do
powszechnie stosowanych materiałów. Poddane dyskusji zostały sposoby wytwarzania tych
materiałów oraz ich zalety i wady.

AEROGELS

Nowadays, newer and newer materials with unprecedented properties are being discove-
red in the world. One of such discoveries is aerogels. Although the first aerogels were obta-
ined in 1931, they were not used in practice for a very long time. After many years, the only
obstacle to their everyday use is the much higher price than their commonly used substitu-
tes. This is due to the higher production costs under laboratory conditions. The paper pre-
sents a wide range of applications of airgels, with particular emphasis on comparing them
to commonly used materials. The methods of making these materials and their advantages
and disadvantages were discussed.
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PROCES USPRAWNIANIA OBSZARU PRODUKCJI PRZYWYKORZYSTANIU
MAPOWANIA STRUMIENIAWARTOŚCI

Przedsiębiorstwa przemysłowe, aby sprostać konkurencyjności i postępującej globalizacji
muszą przeprojektowywać i usprawniać swoje systemy produkcyjne. Ceny poszczególnych
produktów są aktualnie kształtowane przez rynek. Firmy, które stale nie poszukują oszczęd-
ności, mają niewiele możliwości, aby osiągnąć zadowalający ich zysk. Całkowita wartość go-
towego produktu z punktu widzenia konsumenta jest sumą korzyści, których on oczekuje.
W rezultacie klient jest skłonny zapłacić tylko za te działania w procesie wytwarzania, które
kształtują produkt, czyli tworzą wartość. Klient nie chce płacić za powstałe niezgodności, stra-
ty, czy zbędne czynności. Mimo, że wartość produktu rośnie wraz z wykonywaniem kolejnych
operacji, nie wszystkie działania w procesie wytwarzania dodają wartość do wytwarzanego
wyrobu. Firmy produkcyjne nadal poszukują metod zwiększających produkcję, doskonalą-
cych procesy produkcyjne i poprawiających funkcjonowanie organizacji.

Coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych do eliminacji marnotrawstwa wy-
stępującego podczas wytwarzania wyrobów zaleca się stosowanie koncepcji Lean Mana-
gement. Celem wprowadzenia tej koncepcji, czyli szczupłej produkcji jest zamiana marno-
trawstwa na wartość i ciągłe doskonalenie. Podczas realizacji procesów produkcyjnych bar-
dzo dużą uwagę zwraca się na zachowanie ciągłości w przepływie materiałowym i informa-
cyjnym. Podstawowym narzędziem umożliwiającym zidentyfikowanie czynności nietworzą-
cych wartości i zapewnienie poprawy ciągłości przepływów jest Mapowanie Strumienia War-
tości (VSM). Metoda VSM umożliwia wykonanie dokładniej analizy realizowanych procesów
produkcyjnych, ukazanie jaka wartość, na jakich stanowiskach jest generowana. Graficzne
przedstawienie strumienia wartości pozwala znaleźć straty w procesie oraz łatwo zidentyfi-
kować obszary, w których wyroby w toku produkcji zatrzymują się na dłuższy czas.

Celem referatu jest identyfikacja źródeł marnotrawstwa oraz przedstawienie możliwości
usprawnienia procesu produkcyjnego na przykładzie procesu wytwarzania stalowych kra-
townic poprzez zastosowanie metody VSM. Wskazane rozwiązania i możliwości zmian w pro-
cesie, pozwolą na lepszą organizację pracy, skrócenie cykli produkcyjnych, szybsze dostar-
czenie produktów do klienta, wyeliminowanie wad systemu oraz oszczędność ponoszonych
kosztów.
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THE PROCESS OF IMPROVING THE PRODUCTION AREA USING VALUE
STREAMMAPPING

In order to cope with competitiveness and increasing globalization, industrial enterprises
must redesign and improve their production systems. The prices of individual products are
currently shaped by the market. Companies that are not constantly looking for savings have
few opportunities to achieve a satisfactory profit. The total value of the finished product from
the consumer’s point of view is the sum of the benefits expected. As a result, the customer is
willing to pay only for those activities in the manufacturing process that shape the product,
that is, create value. The client does not want to pay for the resulting inconsistencies, losses or
unnecessary activities. Although the value of a product increases as subsequent operations
are performed, not all activities in the manufacturing process add value to the manufactu-
red product. Manufacturing companies are still looking for methods to increase production,
improve production processes and improve the functioning of the organization.

Increasingly, in manufacturing companies, it is recommended to use the Lean Manage-
ment concept to eliminate waste that occurs during the production of products. The purpo-
se of introducing this concept of lean production is to turn waste into value and continual
improvement. During the implementation of production processes, great attention is paid
to continuity in the flow of materials and information. Value Stream Mapping (VSM) is the
primary tool for identifying activities that do not create value and ensuring improved con-
tinuity of flows. The VSM method makes it possible to perform a more detailed analysis of
the production processes being carried out, showing what value is generated at what po-
sitions. Graphical representation of the value stream allows you to find process losses and
easily identify areas where products stop for a long time in the course of production.

The aim of the paper is to identify the sources of waste and to present the possibilities
of improving the production process on the example of the manufacturing process of steel
trusses through the use of the VSM method. The indicated solutions and possibilities of chan-
ges in the process will allow for better organization of work, shortening of production cycles,
faster delivery of products to the customer, elimination of system defects and cost savings.
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WYTWARZANIE KAMIENI SZLACHETNYCHMETODAMI
LABORATORYJNYMI

Od tysięcy lat człowiek podziwiał kamienie szlachetne oraz przypisywał im wielką wartość
jako coś pięknego oraz szlachetnego. Z powodu ich niewielkiej ilości a dużego popytu ich ce-
na czasami osiąga bajońskie sumy. Zatem należy postawić pytanie czy jest sposób, aby móc
obniżyć tę cenę? W tym celu jedną z opcji jest wytwarzanie kamieni szlachetnych syntetycz-
nie, za pomocą osprzętu laboratoryjnego. W tej pracy znajduję się wyjaśnienie w jaki sposób
można otrzymać kamienie szlachetne w laboratorium za pomocą substancji chemicznych
i ich przemian. Wyjaśnione zostanie krok po kroku jak otrzymać wybrany kamień wraz z re-
akcjami chemicznymi oraz metodologią. W prezentacji zostaną zestawione kamienie szla-
chetne wytworzone laboratoryjne z tymi stworzonymi naturalnie, jakie są wady i zalety. Na
koniec zostanie omówiona wizja syntetycznych kamieni szlachetnych i czy zdołają konkuro-
wać z naturalnymi.

PRODUCTION OF GEMSTONES BY LABORATORYMETHODS

For thousands of years, man has admired precious stones and attached great value to
them as something beautiful and noble. Due to their small number and high demand, their
price sometimes reaches exorbitant amounts. So the question is, is there a way to be able
to lower this price? For this, one option is to manufacture gemstones synthetically, using la-
boratory equipment. This paper explains how you can obtain gemstones in the laboratory
with the help of chemicals and their transformations. It will explain step by step how to obta-
in the selected stone along with the chemical reactions and methodology. The presentation
will compare laboratory-made gemstones with those created naturally, as well as advantages
and disadvantages. Finally, the vision of synthetic gemstones and whether they can compete
with natural gemstones will be discussed.
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MIKROSFERY JAKO PRODUKT UBOCZNY SPALANIAWĘGLA

Mikrosfery są wartościowym, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem i coraz bar-
dziej pożądanym składnikiem wielu tworzyw kompozytowych. Znacznie zmniejszają ma-
sę produktu, poprawiają parametry użytkowe, w tym izolacyjność cieplną i akustyczną,
wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość. Stosowane jako składnik farb bardzo istotnie
wpływają na zwiększenie współczynnika odbicia światła. Są wytwarzane ze szkła (borowo-
krzemowego), dzięki czemu wykazują wysoką odporność na korozję w środowisku silnych
kwasów lub zasad. W pracy przedstawiono charakterystykę mikrosfer, poprzez zestawienie
ogólnoświatowej skali problemu produktów ubocznych spalania węgla skupiając się na ich
pozytywnych aspektach. Omówiono najważniejsze właściwości mikrosfer, warunki ich po-
wstawania, metody otrzymywania oraz wybrane obszary zastosowań. Ponadto przedstawio-
no aktualne badania prowadzone w kierunku ich rozwoju oraz uszlachetniania.

MICROSPHERES AS A BY-PRODUCT OF COAL COMBUSTION

Microspheres are a valuable, more and more popular and more and more desirable com-
ponent of many composite materials. They significantly reduce the weight of the product,
improve performance parameters, including thermal and acoustic insulation, mechanical
strength and durability. When used as a component of paints, they significantly increase the
light reflectance. They are made of glass (borosilicate), which makes them highly resistant
to corrosion in the environment of strong acids or bases. The paper presents the characteri-
stics of microspheres by comparing the global scale of the problem of coal combustion by-
products, focusing on their positive aspects. The most important properties of microspheres,
conditions of their formation, methods of obtaining and selected areas of application were
discussed. In addition, the current research into their development and refinement is presen-
ted.
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SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE CODZIENNOŚCIĄ – PORZĄDKOWANIE CHAOSU

Autorka referatu wzięła na cel przeanalizowanie najbardziej nieuchwytnego z wszystkich
zasobów. To właśnie czas – nie można go cofnąć i jest jedynym zasobem, którego żaden
człowiek nie jest w stania odzyskać. Nie ma nic gorszego od poczucia straty czasu, dlate-
go autorka zagłębiła się w codziennych nawykach i zadaniach w poszukiwaniu marnotrastw
– produkcyjnych MUD. Przeprowadzone badania nad stopniem efektywnego wykorzystania
czasu w ciągu” roboczego” tygodnia, były dodatkowo wzorowane na metodyce stosowanej
w fabrykach na całym świecie. Lean Management wyróżnia siedem typów marnotrawstwa:
zbędny ruch, nadprodukcja, magazynowanie, zbędny transport, braki / poprawki, zbędne
przetwarzanie oraz czekanie. Tak jak na produkcji i w życiu każdego świadomego człowieka,
istotne jest by marnotrawstwo, czyli czynności niedodające wartości eliminować lub przy-
najmniej minimalizować. Proces eliminacji MUD zawsze zaczyna się od wnikliwej obserwa-
cji i zebrania suchych danych i informacji. Tygodniowe badanie następnie zostało poddane
gruntownej analizie, a jej wyniki posłużyły do eliminacji zbędnych czynności oraz do optyma-
lizacji działań koniecznych, ale nie dodających wartości. Cel doświadczenia był prosty: znaleźć
czas.

LEANMANAGEMENT OF DAILY LIFE – ORGANISING CHAOS

The author of the paper set out to analyze the most elusive of all resources. This is time –
it cannot be turned back, and it is the only resource that no human can recover. There is no-
thing worse than the feeling of losing time, which is why the author has delved into everyday
habits and tasks in search of waste – productive MUDs. The research on the degree of effecti-
ve use of time during a ”working” week was additionally modeled on the methodology used
in factories around the world. Lean Management distinguishes seven types of waste: unne-
cessary movement, overproduction, storage, unnecessary transport, shortages / corrections,
unnecessary processing and waiting. As in production and in the life of every conscious per-
son, it is important that waste, i.e. activities that do not add value, should be eliminated or
at least minimized. The process of MUD elimination always begins with careful observation
and collection of dry data and information. The weekly study was then thoroughly analyzed,
and its results were used to eliminate unnecessary activities and to optimize necessary but
not value-adding activities. The purpose of the experiment was simple: find time.
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ PRZEZ PROJEKT” SZKOLENIA Z PRZEMYSŁEM”

”Szkolenia z Przemysłem” to cykl spotkań z przedsiębiorstwami, którego celem jest posze-
rzenie wiedzy studentów o przemyśle.  

W prezentacji przedstawiono sposób przekazywania wiedzy studentom podczas szkoleń.
Omówione zostaną także dotychczasowe wnioski i korzyści wynikające z tego projektu. 

KNOWLEDGEMANAGEMENT BY THE” TRAININGWITH INDUSTRY”
PROJECT

”Training with Industry” is a series of meetings with manufacturers, the goal of which is to
broaden student’s knowledge of industry.

The presentation shows the way of transferring knowledge to students during the tra-
inings. The conclusions and benefits of this project will also be discussed.
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PRACA ZDALNA – POTRZEBA CHWILI, CZY ROZWIĄZANIE NA
PRZYSZŁOŚĆ? CZY FIRMY SĄ PRZYGOTOWANE NA ZMIANĘ? – PROJEKT

ANALIZA SMART

Badanie prowadzone w ramach projektu Analiza SMART, dotyczące pracy zdalnej rozu-
mianej jako praca wykonywana poza jednostką organizacyjną pracodawcy stała się w ubie-
głym roku często popularnym tematem wśród firm ze względu na sytuację epidemiczną.
Stworzyło to okazję do przeprowadzenia badania na temat tego zagadnienia z względu na
jego popularyzację. W badaniu poruszono między innymi kwestie takie jak: możliwość pra-
cy zdalnej w grupie ankietowanych teraz oraz przed pandemią, produktywność w związku
z pracą zdalną, możliwość pracy w formie zdalnej w przyszłości, porównanie godzin pracy
w formie zdalnej do stacjonarnej. W referacie przedstawione zostaną także wyzwania z ja-
kimi mierzyli się badani związane z wprowadzeniem pracy zdalnej, stopień przygotowania
firmy oraz stosunek pracowników do pracy zdalnej.

REMOTEWORKING – A NEED OF THEMOMENT OR A SOLUTION FOR THE
FUTURE? ARE COMPANIES PREPARED FOR THE CHANGE? – PROJECT

SMART ANALYSIS

The study conducted within the SMART Analysis project, concerning remote work, under-
stood as work performed outside of the employer’s organizational unit, became a frequently
popular topic among companies last year due to the epidemic situation. This provided an
opportunity to conduct a study on this issue due to its popularization. Among other things,
the study addressed issues such as the ability of the survey group to work remotely now and
before the pandemic, productivity as a result of working remotely, the ability to work remo-
tely in the future, and a comparison of remote versus onsite hours. The paper will also present
the challenges that the respondents faced in relation to the introduction of remote working,
the degree of preparation of the company and the attitude of employees to remote working.
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SYSTEMY PREMIOWANIA, CZY POLACY SĄ ZADOWOLENI? – PROJEKT
ANALIZA SMART

W ramach projektu Analiza SMART przeprowadzone zostało badanie dotyczące systemów
premiowania w polskich przedsiębiorstwach. Systemy premiowania są przedstawione w ba-
daniu jako systemy, w których premie, czyli składnik wynagrodzenia bieżącego są przyzna-
wane pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej mające określone kryteria wystę-
powania, dostępne w regulaminie lub umowie między pracodawcą, a pracownikiem. W ra-
mach badania poruszone zostały między innymi kwestie występowania systemu premiowa-
nia, stosowanych form systemu premiowania, rodzajów przyznawanych premii, częstości na-
gradzania pracowników oraz elementów za które wynagradzani są pracownicy. Zbadano tak-
że główne i dodatkowe kryteria premiowania oraz przedstawiono ocenę systemów premio-
wania występujących wśród ankietowanych i ich skuteczność w ocenie respondentów.

BONUS SYSTEMS, ARE POLES SATISFIED? – PROJECT SMART ANALYSIS

As part of the SMART Analysis project, a survey was conducted on bonus systems in Po-
lish companies. Bonus systems are presented in the study as systems in which bonuses, i. e.
a component of current remuneration, are granted to an employee as a supplement to basic
remuneration having specific criteria of occurrence available in regulations or in an agre-
ement between the employer and the employee. The survey covered, among other things,
the existence of a bonus system, the forms of bonus system used, the types of bonuses gran-
ted, the frequency of rewarding employees and the elements for which employees are re-
warded. The main and additional bonus criteria were also examined and the evaluation of
the bonus systems occurring among the respondents and their effectiveness in the opinion
of the respondents was presented.
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PRINCE 2

W dzisiejszych czasach, na co dzień używane są platformy, ułatwiające życie, dostarcza-
jące rozrywki, czy wspierające zdobywanie nowej wiedzy. Wyzwanie stworzenia użytecznej
platformy mającej na celu ułatwienia życia Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa podjął Urząd
Miasta. Celem referatu jest przedstawienie procesu powstania Systemu Zarządzania Mająt-
kiem Gminy i Skarbu Państwa – Skarb. Początki Skarbu przypadają na okres gdy metodyka
Prince 2 w Urzędzie Miasta Krakowa dopiero powoli zostawała wprowadzana, przez co część
dokumentów i praktyk nie powstała w sposób poprawny. By kolejne złożone projekty miały
solidne podstawy i możliwość wzorowania się na poprzednich pracach. Postawione wyzwa-
nie to uporządkowanie merytoryczne całego projektu zgodnie z metodyką Prince 2.

PROJECT MANGEMENT – PRINCE 2

Nowadays, platforms are used on a daily basis to make life easier, provide entertainment
or support the acquisition of new knowledge. The challenge of creating a useful platform
to facilitate the life of the residents of Krakow was undertaken by the City Hall of Krakow.
This report presents the process of creating the management system of the commune asset
and State Treasury. Furthermore, the beginning of the TREASURE falls on the period when
Prince 2 methodology was just being introduced at City Hall of Krakow. Consequently, some
of the documents were created incorrectly and proce dures were not followed. The task was
to order the whole project in accor dance with the Prince 2 methodology to ensure that the
following complex projects could be based on it.
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”OLEANPIADA” – CZY UDAŁO SIĘ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie „Czy udało się efektywnie zarządzać projektem
oLEANpiada?” Projekt realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie to interdy-
scyplinarne dla szkół średnich, będące jedynym w swoim rodzaju ogólnopolskim wydarze-
niem, podczas którego uczniowie mają okazję wykorzystać w praktyce narzędzia i metody
z zakresu Lean Manufacturing, w toku przeprowadzania symulacji procesu produkcyjnego
narzuconego wyrobu gotowego. Referat ma za zadanie przynieść odpowiedzi na następu-
jące pytania: Czy udało się efektywnie zarządzać przedsięwzięciem? Czy zostały spełnione
wszystkie zadania i plany? Czy osiągnięto założone cele i korzyści? Czy nie przekroczono za-
kładanych tolerancji? Jakie elementy i narzędzia zarządzania projektami zastosowano i czy
przyniosły one zakładane efekty?

Niniejszy referat ma na celu przedstawienie konstrukcji i zamysłu organizacji interdyscypli-
narnych zawodów, które pozwalają na zapoznanie się młodych ludzi z metodyką Lean Mana-
gement oraz rozwinięcie umiejętności związanych z organizacją własnej pracy i działaniami
grupowymi poprzez stosowanie wybranych i dostosowanych do potrzeb narzędzi zarządza-
nia projektami.

”OLEANPIADA” – WAS THE PROJECT MANAGED EFFECTIVELY?

The aim of the work is to answer the question” Was the oLEANpiada project managed ef-
fectively?” The project implemented by the Student Scientific Association of Management
is an interdisciplinary event for high schools, a unique nationwide event, during which stu-
dents have the opportunity to use Lean Manufacturing tools and methods in practice, in the
course of simulating the production process of the imposed finished product. The aim of the
paper is to provide answers to the following questions: Was the project managed effectively?
Have all tasks and plans been fulfilled? Have the assumed goals and benefits been achieved?
Are the assumed tolerances not exceeded? What elements and tools of project management
were used and did they bring the expected results?

This paper aims to present the structure and idea of   organizing interdisciplinary profes-
sions that allow young people to familiarize themselves with the Lean Management metho-
dology and develop skills related to the organization of their own work and group activities
through the use of selected and tailored project management tools.
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ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK PORZĄDKOWANIA LINOWEGO
DO BUDOWY RANKINGU POLSKICH KRÓLÓW ELEKCYJNYCH.

Celem referatu jest pokazanie, że metody ilościowe, a w szczególności taksonomię, można
wykorzystać jako użyteczne narzędzie także w historii. Z uwagi na emocjonalne podejście do
historii, istnieje wiele obiegowych opinii dotyczących mniej lub bardziej udanych wyborów
elekcyjnych. Posługując się wybranymi technikami wielowymiarowej analizy statystycznej,
autor zbuduje ranking królów elekcyjnych i wskaże, które okresy – z uwagi na rozważane
zmienne diagnostyczne – należały do najjaśniejszych w Rzeczpospolitej.

THE USE OF SELECTED LINEAR ORDERING TECHNIQUES TO BUILD THE
RANKING OF POLISH ELECTED KINGS.

The aim of the paper is to show that quantitative methods, and in particular taxonomy,
can also be used as a useful tool in history. Due to the emotional approach to history, there
are many popular opinions about more or less successful election choices. Using selected
techniques of multidimensional statistical analysis, the author will build a ranking of elected
kings and indicate which periods – due to the considered diagnostic variables – were among
the brightest in the Commonwealth.
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JAKW PRAKTYCZNY SPOSÓBWYKORZYSTAĆWIEDZĘ ZDOBYTĄ NA
STUDIACH? – PROJEKT TIME KEEPERS

Rozpoczynając naukę zdalną zauważono, że często wymaga ona większego zaangażowa-
nia i poświęcenia większej ilości czasu. Praca w grupie oraz komunikacja również stały się
trudniejsze. Jak temu zaradzić? Jak efektywnie wykorzystywać swój czas i realizować kolejne
zadania? Odpowiadając na zaistniałe zapotrzebowanie grupa studentów AGH zdecydowała
się znaleźć rozwiązanie wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach. W ten sposób powstał
zespół Time Keepers, realizujący projekt społeczny w ramach ogólnopolskiego programu
Zwolnieni z Teorii. Miał on na celu stworzenie materiałów ułatwiających zdalną naukę oraz
teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu Lean Management i zarządzania sobą w czasie. Za
cel projektu uznano, żeby jak największa grupa uczniów i studentów uczących się w trybie
zdalnym poznała wybrane metody pozwalające na efektywną pracę. Niniejszy artykuł przed-
stawia algorytm powstawania i realizowania omawianego projektu, jako przykład projektu
społecznego przeprowadzonego z sukcesem.

HOW TO USE THE KNOWLEDGE GAINED AT UNIVERSITY IN A PRACTICAL
WAY? – TIME KEEPERS PROJECT

When remote learning started, it was noticed that it often required more commitment and
time. Group work and communication have also become more difficult. How to overcome
this? How to use one’s time effectively and accomplish new tasks? In response to this need,
a group of students from AGH University of Science and Technology decided to find a so-
lution using the knowledge they gained during their studies. This is how the Time Keepers
team was created, carrying out a social project as part of the national programme” Zwolnieni
z Teorii”. Its aim was to create materials facilitating remote learning as well as theoretical and
practical knowledge about Lean Management and time management. The aim of the pro-
ject was to make the largest possible group of pupils and students studying remotely learn
selected methods for effective work. This article presents an algorithm for the creation and
implementation of this project, as an example of a successful social project.
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OMÓWIENIE ZJAWISKA TZW. JOB-HOPPINGU NA PRZYKŁADZIE
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWE ZARZĄDZANIE.

W przestrzeni publicznej coraz częściej zwraca się uwagę na rosnącą, prognozowaną ko-
nieczność zmiany pracy czy też całkowitej zmiany zawodu. Sytuacja przywiązania pracowni-
ka do jednego miejsca pracy na całe życie staje się reliktem przeszłości, a obecnie możemy
zaobserwować nowy, zupełnie odmienny trend- tzw. Job-hopping. Takim terminem opisuje
się zjawisko częstej zmiany pracy wynikające jedynie z woli pracownika. Wypalenie zawodo-
we, wyższe wynagrodzenie czy też ambicja? Wciąż trudno jednoznacznie wyłonić przyczyny
wspomnianego trendu oraz ocenić czy działa on pozytywnie, czy negatywnie na rynek pracy.

Celem referatu jest omówienie zjawiska job-hoppingu, zbadania modelu przywiązania
członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania do poszczególnych projektów oraz
sprawowanej w nich funkcji.

AN OVERVIEW OF THE PHENOMENONOF JOB-HOPPING, BASED ON THE
EXAMPLE OF THE STUDENT SCIENTIFIC ASSOCIATION OFMANAGEMENT.

In public space is more and more often talking about the frequent need to change jobs
or to career change. The situation when an employee has a lifetime job is a relic of the past.
A new trend of Job-hopping is currently being observed. This term describes the phenome-
non of frequent change job, which is only due to the employee’s will. Professional burn-out,
higher pay or ambition? It is still difficult to clearly identify the reasons for this trend and to
assess whether it is positive or negative in the labor market.

The aim of the report is discussing the phenomenon of job-hopping, to examine the mo-
del of how members of the Student Scientific Association of Management were attached to
projects and their functions.
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CZY DUŻA STUDENCKA ORGANIZACJAMUSI ZAMIENIĆ SIĘ
W KORPORACJE, ABY DZIAŁAĆ EFEKTYWNIE?

Aktywny udział studentów w Kołach Naukowych może wspierać nie tylko rozwój ich umie-
jętności, lecz również zdobywanie wiedzy i doświadczenia, które będzie przydatne na ścieżce
zawodowej. Często Studenckie Koła Naukowe nie posiadają rozbudowanej, formalnej i stałej
struktury organizacyjnej, a ograniczają się jedynie do ról opisanych w statucie / regulami-
nie organizacji. Powyższe zachodzi, bowiem charakterystyczną cechą kół naukowych jest ich
dobrowolność – w znaczeniu udziału członków w projektach. Prowadzenie projektów przez
studentów to szansa na rozwijanie ich pasji i zainteresowań, jednak w momencie znaczne-
go nagromadzenia się tychże pracę koła może zdominować chaos, co prowadzi do obniżo-
nej efektywności oraz zwiększenia ryzyka niepowodzenia. W referacie przestawiony zostanie
projekt budowy struktury organizacji studenckiej na przykładzie Studenckiego Koła Nauko-
wego Zarządzanie zrzeszającego obecnie ponad 90 członków pracujących nad kilkunastoma
projektami. Projekt ma na celu zwiększyć efektywność, ułatwić przepływ informacji oraz roz-
wiązać problemy związane z decyzyjnością oraz odpowiedzialnością za danym projekt.

DOES A LARGE STUDENT ORGANIZATION NEED TO TURN INTO
A CORPORATION TO OPERATE EFFECTIVELY?

Active participation of students in Students Research Groups can support not only the de-
velopment of their skills, but also the acquisition of knowledge and experience that will be
useful in their professional path. Often Students Research Groups do not have an elaborate,
formal and permanent organizational structure, and are limited only to the roles described
in the organization’s statutes / bylaws. This is because a characteristic feature of Students Re-
search Groups is their voluntary nature – in the sense of members’ participation in projects.
Conducting projects by students is an opportunity to develop their passions and interests,
but at the time of a significant accumulation of these, the work of the club may be domi-
nated by chaos, which leads to reduced efficiency and increased risk of failure. The paper
will present a project of building a structure of a student organization on the example of the
Students Research Group ‘Zarządzanie’, which currently has over 90 members working on se-
veral projects. The project is designed to increase efficiency, facilitate the flow of information,
and address issues of decision-making and project accountability.
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JAK EFEKTYWNIE ZAPLANOWAĆWYDARZENIE? CASE STUDY NA
PRZYKŁADZIE WYDARZENIA Z OKAZJI 30-LECIA SKNZ

Przedmiotem referatu jest podejście do planowania trzy dniowego wydarzenia od strony
Zarządzania Projektami, którym jest jubileusz 30-letniej działalności Studenckiego Koła Na-
ukowego Zarządzanie, który planowany jest na 22-23 września 2022 roku. W ramach obcho-
dów zorganizowana zostanie m. in. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe –
Kuźnią talentów zarządzania”, uroczysty bankiet czy gra miejska dla obecnych członków Ko-
ła, Absolwentów oraz przyjaciół Koła, zawierająca elementy naukowe oraz turystyczne naszej
Alma Mater oraz Krakowa.

Celem wydarzenia jest nie tylko świętowanie rocznicy powstania Koła, lecz stworzenie
przestrzeni do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń menadżerskich pomiędzy stu-
dentami, pracownikami naukowymi i przedstawicielami przemysłu. Podczas prac planistycz-
nych zespół musiał poradzić sobie z trudnościami m. in. związanymi z mocno zróżnicowaną
grupą odbiorców czy z obecnie panującą sytuacją pandemiczną i jej wpływem na organiza-
cję wydarzenia. W prezentacji zostaną przedstawione wyniki prac na etapie planowania oraz
postępy prac organizacyjnych na 8 miesięcy przed wydarzeniem.

HOWDO YOU PLAN AN EVENT EFFECTIVELY? CASE STUDY ON THE
EXAMPLE OF AN EVENT CELEBRATING THE 30TH ANNIVERSARY OF SKNZ

The subject of the paper is an approach to planning a three-day event from the Project
Management side, which is the 30th anniversary of Students Research Group ‘Zarządzanie’,
scheduled for September 22-23, 2022. The celebrations will include the III National Scientific
Conference ‘Students Research Group – a Forge of Management Talents’, a festive banquet,
and a location-based game for current members, alumni, and friends of the Circle, including
scientific and tourist elements of our University and Krakow.

The purpose of the event is not only to celebrate the Students Research Group’s anniversa-
ry, but to create a space for the exchange of ideas, views and managerial experience between
students, academics and industry representatives. During the planning work, the team had
to cope with difficulties related to very diverse group of recipients or the current pandemic
situation and its impact on the organization of the event. The presentation will show the re-
sults of the work in the planning stage and the progress of the organizational work 8 months
before the event.
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OPTYMALNEWYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LUDZKIEGOW KOLE
NAUKOWYM – SYSTEMMOTYWACYJNY SKNZ

Brak motywacji jest problemem, który dotyka wszystkich- od uczniów, przez studentów
po pracowników korporacji. W odpowiedzi na niego powstają systemy motywacyjne, mające
na celu podniesienie zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej motywacji zespołu a także opty-
malizację wykorzystania potencjału w tym zespole drzemiącego. Czy wprowadzenie syste-
mu oceny pracy i motywacji w instytucji, jaką jest Koło Naukowe ma sens? Czy ma on szansę
się sprawdzić i zadziałać? Czy może stanowić narzędzie monitorowania postępów, ewaluacji
celów oraz napędzać do działania? W jaki sposób musi funkcjonować, żeby spełniać swoją
funkcję? Na to i inne pytania postara się odpowiedzieć artykuł dotyczący projektu Systemu
Motywacyjnego, wprowadzanego w Studenckim Kole Naukowym Zarządzanie.

OPTIMAL USE OF HUMAN POTENTIAL IN A STUDENTS RESEARCH GROUP
– SKNZMOTIVATION SYSTEM

Lack of motivation is a problem that affects everyone-from students to corporate employ-
ees. In response to this, motivational systems are being developed, aimed at increasing both
individual and collective team motivation, as well as at optimising the use of the potential
inherent in such a team. Does it make sense to introduce a performance appraisal and mo-
tivation system in an institution such as a Students Research Group? Does it have a chance
to function and work? Can it be a tool to monitor progress, evaluate goals, and drive action?
How does it need to function to serve its purpose? This and other questions will be answered
in the article about the Motivation System project, introduced in the Student Research Group
Management.
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TECHNOLOGIA NFC – PRZYKŁADWYKORZYSTANIAW PROJEKCIE
EDUKACYJNYM AGH LEANLINE

Technologia komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) została wykorzystana w projekcie edu-
kacyjnym z zakresu Lean Management, w ramach którego prowadzona jest symulacja rze-
czywistego procesu produkcyjnego. Rozwiązanie oparte na NFC pozwala usprawnić proces
zbierania i przetwarzania danych w zakresie ogólnego czasu produkcyjnego, czasów pro-
dukcyjnych poszczególnych sztuk wyrobu gotowego, a także pozwala na kontrolę kolejki lo-
gistycznej. W referacie przedstawiono metodologię Lean Manufacturing jako nowoczesnej
metody zarządzania, a następnie przytoczono, jak wglądał proces rozwoju technologii ko-
munikacji bliskiego zasięgu. Zaprezentowano również wdrażanie technologii NFC do symu-
lacji linii produkcyjnej projektu prowadzonego przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie
AGH LeanLine.

NFC TECHNOLOGY – AN EXAMPLE OF USE IN THE AGH LEANLINE
EDUCATIONAL PROJECT

Near Field Communication (NFC) technology has been used in a Lean Management edu-
cational project that simulates a real production process. The NFC-based solution allows stre-
amlining the process of data collection and processing in terms of overall production time,
production times of individual pieces of the finished product, and also allows control of the
logistics queue. The paper presents the methodology of Lean Manufacturing as a modern
management method and then cites how the process of development of short-range com-
munication technology looked like. Also presented was the implementation of NFC techno-
logy for the simulation of a production line in a project run by the AGH LeanLine Student
Research Group Management.
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VSM – ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA. CASE STUDY

Działania Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie w bardzo dużym stopniu porusza-
ją tematykę szeroko pojętego Szczupłego Zarządzania. Lean Management daje nam wiele
praktycznych narzędzi służących usprawnianiu pracy i optymalizacji kosztów w organizacji.
Jednym z tych podstawowych narzędzi jest VSM (Mapowanie Strumienia Wartości). Graficzne
narzędzie, pozwalające zobrazować i przeanalizować kluczowe elementy procesów produk-
cyjnych. Projekt VSM, który jest realizowany przez SKN Zarządzanie powstał w odpowiedzi na
potrzeby studentów, w celu głębszego zrozumienia jednego z podstawowych założeń Lean
Management. Bowiem wszędzie, gdzie pojawia się produkt przeznaczony dla klienta, poja-
wia się również strumień wartości. Wyzwaniem jest dostrzeżenie go. W prezentacji przedsta-
wiono krótką historię narzędzia VSM, jego cele i założenia, a także prognozowane korzyści
wynikające z jego implementacji.

Dlaczego w ogóle stosować VSM? Czy warto? Jak do tego najlepiej podejść? Od czego za-
cząć? Od czego zależy skuteczność tej metody? Gdzie może być stosowana? Na te i inne py-
tania odpowie niniejszy referat, bowiem przedstawia on samą ideę istnienia narzędzia, które
jest nieodzownym elementem Lean Management.

VSM – APPLICATION OF THE TOOL. CASE STUDY

The activities of the Student’s Research Group Management are very much related to the
subject of Lean Management in its broadest sense. Lean Management gives us many practi-
cal tools to streamline work and optimize costs in the organization. One of these basic tools
is VSM (Value Stream Mapping). Graphical tool to visualize and analyze key elements of pro-
duction processes. The VSM project, which is carried out by Student’s Research Group Mana-
gement, was created in response to students’ needs for a deeper understanding of one of the
basic principles of Lean Management. Because wherever there is a product for the customer,
there is also a value stream. The challenge is to see it.

The presentation included a brief history of the VSM tool, its goals and objectives, and
the projected benefits of its implementation. Why use VSM at all? Is it worth it? How best
to approach this? Where to start? What does the effectiveness of this method depend on?
Where can it be used? This paper will answer these and other questions, as it presents the
very idea of the existence of a tool that is an indispensable element of Lean Management.
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WYKORZYSTANIE METODYKI FMEA DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU
PRODUKCYJNEGO/JAKOŚCIOWEGOWWYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

FMEA jest najczęściej wykorzystywaną metodą do analizy ryzyka wewnętrznego w przed-
siębiorstwach, służącą zwiększaniu poziomu jakości wytwarzanych wyrobów oraz procesów,
w których one powstają. Z powyższego powodu wydziela się FMEA dla konstrukcji (DFMEA)
oraz dla procesu (PFMEA).

Na bazie materiałów pozyskanych z przedsiębiorstwa produkcyjnego X autorka dokona-
ła dwóch autorskich audytów FMEA. Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie au-
dytu instrukcji prowadzenia analizy FMEA obowiązującej w przedsiębiorstwie X, który wy-
kazał spore niezgodności w postępowaniu podczas tworzenia analizy przyczyn i skutków
wad. Wynik przeprowadzonego audytu instrukcji dla prowadzenia analizy FMEA wskazał na
24 elementy niezgodne z obowiązującym standardem AIAG & VDA dla metody, natomiast
pozostałe 18 elementów spełniło wymagania. Kolejnym krokiem był audyt arkusza DFMEA,
przygotowanego w przedsiębiorstwie X dla wytwarzanego w nim wyrobu. Audyt arkusza
również wykazał spore niezgodności w budowie arkusza z obowiązującym wedle standardu
AIAG & VDA dla metody FMEA. Wynik przeprowadzonego audytu arkusza DFMEA wykazał
15 elementów niezgodnych z obowiązującym standardem, natomiast pozostałe, również 15
elementów, spełniło wymagania.

Liczba niezgodności w stosunku do obowiązującego standardu AIAG & VDA doprowadziła
do stworzenia przez autorkę instrukcji, stanowiącej kompleksowe narzędzie, które może być
wykorzystane przez przedsiębiorstwa dla prowadzenia analizy przyczyn i skutków wad.
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USE OF FMEAMETHODOLOGY TO SOLVE A PRODUCTION/QUALITY
PROBLEM IN A SELECTED ENTERPRISE

FMEA is the most commonly used method for internal risk analysis in companies to incre-
ase the quality level of manufactured products and processes in which they are created. For
this reason, FMEA for structure (DFMEA) and for process (PFMEA) are separated.

Based on the materials obtained from the production company X, the author has perfor-
med two original FMEA audits. The first stage of research was to audit the instructions for
conducting the FMEA analysis in force in the company X, which showed considerable inconsi-
stencies in the conduct during the creation of an analysis of the causes and effects of defects.
The result of the conducted audit of the instructions for conducting the FMEA analysis indica-
ted 24 elements not complying with the current AIAG & VDA standard for the method, while
the remaining 18 elements met the requirements. The next step was to audit the DFMEA she-
et prepared in company X for the product manufactured there. Audit of the worksheet also
showed considerable inconsistencies in the construction of the worksheet with the applica-
ble AIAG & VDA standard for the FMEA method. The result of the DFMEA worksheet audit
conducted showed 15 elements not complying with the applicable standard, while the re-
maining 15 elements also met the requirements.

The number of discrepancies in relation to the current AIAG & VDA standard led the author
to create a manual, which is a comprehensive tool that can be used by companies to conduct
cause and effect analysis of defects.
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NIESTABILNOŚĆ POLITYCZNA AWZROST GOSPODARCZY

Celem referatu jest ocena zależności między zjawiskiem niestabilności politycznej (mie-
rzonej zmianami parlamentarnymi) i wzrostem gospodarczym. W ramach badania przeana-
lizowano dane dla wybranych krajów europejskich i pokazano, że związki istnieją wyłącznie
między wyjątkowymi zmianami politycznymi i wzrostem gospodarczym. Otrzymano wyniki
pozwalające na wywnioskowanie, że przed kryzysem gospodarczym kraje o wysokim po-
ziomie gospodarczym umacniają swoją pozycję na arenie międzynarodowej, natomiast te
o poziomie niższym wyrażają chęć dorównania elitom europejskim pod względem ekono-
micznym. Porównując dane z 2009 oraz 2018 roku można było dojść do wniosków, iż część
krajów (Niemcy, Francja, Islandia, Finlandia) stabilizują się po kryzysie, w przeciwieństwie do
innych analizowanych państw m.in Włoch, Hiszpanii a także Grecji. Gospodarka grecka, jako
jedyna nie przedstawiała obiecujących sygnałów a w wyniku kryzys zadłużenia w Strefie Euro
odnotowała spadek do grupy państw o gorszych wynikach gospodarczych.

POLITICAL INSTABILITY AND ECONOMIC GROWTH

The aim of the paper is to assess the relationship between the phenomenon of political
instability (as measured by parliamentary changes) and economic growth. The study analy-
sed data for selected European countries and showed that relationships only exist between
exceptional political changes and economic growth. The obtained results led to the conclu-
sion that before the economic crisis, countries with a high economic level strengthen their
position on the international arena, while those with a lower level express the wish to catch
up with the European elites in economic terms. Comparing the data from 2009 and 2018, it
was possible to conclude that some countries (Germany, France, Iceland, Finland) are stabi-
lizing after the crisis, unlike other analysed countries, including Italy, Spain and Greece. The
Greek economy was the only one that did not show promising signals and, as a result of the
debt crisis in the Eurozone, it fell to the group of countries with worse economic scores.
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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KONSTRUKCYJNO-BADAWCZYMW LICZNYM
ZESPOLE KOŁA NAUKOWEGO

W trakcie referatu zostanie zaprezentowany system pracy zespołu, który opracowałem
na podstawie doświadczeń osiągniętych poprzez działania nad naszym poprzednim projek-
tem” Windy”, jak również analizie danych znalezionych w sieci. Obecnie nasze Koło Naukowe
Eko-Energia rozpoczyna prace nad nowym, znacznie większym projektem, stąd niezbędne
było wdrożenie jeszcze bardziej dopracowanego systemu organizacji prac konstrukcyjno-
badawczych. Przedstawię główne założenia tej idei, takie jak praca u podstaw w formie ogól-
nodostępnych szkoleń, jak i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej. Wyja-
śnię system opisywania i prowadzenia odpowiedniego porządku we wspólnych plikach oraz
modelach 3D. Kolejnym poruszanym aspektem będzie stworzenie bezpiecznej przestrzeni
warsztatowej, która nie będzie ograniczała naszych prac konstrukcyjnych. Na koniec przed-
stawię założenia i plany na prowadzenie badań, a także jakie możliwości i informacje zostały
osiągnięte.

MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND RESEARCH PROJECT IN A LARGE
TEAMOF THE SCIENTIFIC CLUB

The paper will present the team’s working system, which I have developed based on the
experience gained through the activities on our previous project” Windy”, as well as the ana-
lysis of data found on the web. Currently, our Science Club Eco-Energy is beginning work on
a new, much larger project, hence it was necessary to implement an even more refined sys-
tem of organization of construction and research work. I will present the main principles of
this idea, such as working at the grassroots level in the form of public trainings, as well as
keeping proper project documentation. I will explain the system for describing and mainta-
ining proper order in shared files and 3D models. Another aspect addressed will be creating
a safe workshop space that does not restrict our construction work. Finally, I will present the
assumptions and plans for conducting the research, and what opportunities and information
have been achieved.

Opiekun naukowy:
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ZAGROŻENIA, ZADANIA I WYZWANIA POLITYKI KLIMATYCZNEJ NATO.

Liczne zmiany prognozowane w kolejnych raportach dotyczących katastrofy klimatycznej
doprowadzą do przemian w sferach życia społeczno-ekonomiczno-politycznego, naruszając
obecny kształt rzeczywistości. Przez wzgląd na charakter, cele oraz zakres działania organiza-
cji, zmiany te stają się coraz ważniejszym elementem w strategii NATO, będąc potencjalnym
zagrożeniem destabilizacji bezpieczeństwa światowego.

Celem referatu jest omówienie zagrożeń dla sektora obronności na przykładzie NATO
w kontekście prognozowanych zmian spowodowanych katastrofą klimatyczną oraz wyzwań
i zadań przeciwdziałania im, ujętych w strategii NATO 2030.

THREATS, TASKS AND CHALLENGES OF NATO’S CLIMATE POLICY.

The many changes that are projected in subsequent reports on the climate disaster will
lead to changes in the socio-economic and political spheres and they will change the current
shape of reality. The nature, objectives and scope of NATO’s activities make the change more
nad more important element in NATO’s strategy, because they are a potential threat to global
security stability.

The aim of the report is discussing threats to the defense sector, on the example of NATO
in the context of climate disaster and analyse the challenges and tasks that are addressed in
the NATO 2030.

Opiekun naukowy:
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OPRACOWANIE MATERIAŁÓWWARSZTATOWYCH – INNOWACYJNE
PODEJŚCIE DO EDUKACJI O GOZ

Jeśli nadal będziemy eksploatować zasoby w obecnym tempie, do 2050 r. będziemy po-
trzebować zasobów nie jednej, a aż trzech planet. Ograniczone zasoby i kwestie klimatyczne
wymagają przejścia od społeczeństwa typu „weź-zużyj-wyrzuć” do neutralnej pod względem
emisji CO2, zrównoważonej środowiskowo, wolnej od toksyn gospodarki o obiegu zamknię-
tym do 2050 roku. Aby ten cel osiągnąć, ważne jest zrozumienie koncepcji gospodarki o obie-
gu zamkniętym przez ogół społeczeństwa. Ważne, aby każdy z nas ograniczał produkowanie
odpadów w codziennym życiu. Ważne, aby przedsiębiorcy wdrażali koncepcję GOZu do swo-
ich zakładów. Ważne zatem, aby młodzież, która za kilka lat będzie tworzyć nowe oblicze
polskiego przemysłu, dobrze zrozumiała zasady, na których GOZ się opiera oraz zobaczyła,
że jego wdrożenie jest możliwe przy produkcji każdego dobra.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Za-
rządzanie” w ramach II edycji projektu edukacyjnego LeGOZ opracowali i przeprowadzili
warsztaty, których nowa, innowacyjna forma stała się tematem niniejszego referatu.

DEVELOPMENT OFWORKSHOPMATERIALS – AN INNOVATIVE APPROACH
TO EDUCATION ABOUT CIRCULAR ECONOMY

If we continue to exploit resources at the current rate, by 2050 we will need the resources
of not one, but as many as three planets. Limited resources and climate issues require a transi-
tion from a take-it-or-leave-it society to a carbon-neutral, environmentally sustainable, toxin-
free, closed-loop economy by 2050. To achieve this goal, it is important for the general public
to understand the concept of a circular economy. It is important for each of us to reduce the
production of waste in our daily lives. It is important that entrepreneurs implement the con-
cept of GOZ in their plants. It is therefore important that young people, who in a few years
will be creating the new face of Polish industry, understand the principles on which GOZ is
based and see that its implementation is possible in the production of any good.

In order to meet these needs, members of the Student Research Group” Management”,
within the framework of the second edition of the educational project LeGOZ, developed
and conducted workshops whose new, innovative form became the subject of this paper.

Opiekun naukowy:
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WYKORZYSTANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W BIZNESIE A EKOLOGICZNE
TRENDY RYNKOWE

Od kilku lat obserwujemy na rynku zmiany idące w proekologicznym kierunku. Związa-
ne jest to zarówno z wymogami narzuconymi przez Unię Europejską jak i nowymi trendami
zachowań konsumenckich, takich jak: zero waste – przekłada się to na mniejsze zużycie zaso-
bów m.in. : energii, sprzętu i papieru. Odpowiedzią na te potrzeby może być szersze wykorzy-
stanie chmury obliczeniowej, która umożliwia użytkownikom/przedsiębiorcom powszechny
oraz wygodny dostęp do zasobów za pośrednictwem sieci. Zasoby są przydzielane w sposób
dynamiczny – bez konieczności posiadania kosztownej infrastruktury. Można bowiem korzy-
stać i zwalniać moc obliczeniową wedle zapotrzebowania. Po stronie dostawcy usługi sprzęt
jest wykorzystywany wydajniej, jest utrzymywany na bieżąco oraz obsługa jest na wyższym
poziomie. Niestety barierą pozostaje problem prywatności oraz bezpieczeństwa danych, do-
datkowo konsument jest uzależniony od dostawcy usługi. Pandemia SARS-CoV-2 zintensyfi-
kowała procesy cyfryzacji i w związku z tym miała duży wpływ na przyśpieszenie trendu cyfry-
zacji i dodatkowo nasilając zachowania pro-środowiskowe. Sam trend pozostaje w zgodzie
z założeniami Przemysł 4.0 bazującymi na integracji systemów i tworzeniu sieci, co oznacza,
że przedsiębiorstwa podążające w tym kierunku coraz częściej będą korzystały z rozwiązań
oferowanych przez chmurę obliczeniową. Zaletami wykorzystania rozwiązań chmurowych
w biznesie są: redukcja kosztów obsługi Infrastruktury IT, wyższe poziomy usług, zwiększe-
nie efektywności operacyjnej oraz optymalizacja procesów IT. Nie jest to jednak rozwiązanie
pozbawione wad – nieumiejętne wdrożenie może doprowadzić do skutków odwrotnych do
zakładanych, takich jak: zwiększenie kosztów lub narażenie użytkowników na cyberzagroże-
nia. Dlatego celem artykułu jest pokazanie zalet i wad wykorzystania chmury obliczeniowej
w działalności biznesowej. W pracy została postawiona Hipoteza:

Korzystanie przez firmy z chmury obliczeniowej oraz wirtualizacja/MS ma pozytywny
wpływ na środowisko naturalne, która zostanie zweryfikowana w trakcie prowadzonych ba-
dań i analiz.
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CLOUD COMPUTING USAGE IN BUSINESS AND GREENMARKET TRENDS

For several years now, we have been observing changes in the market that are going in the
pro-ecological direction. This is related both to the requirements imposed by the European
Union and new trends in consumer behaviour, such as zero waste – this translates into redu-
ced consumption of resources such as energy, equipment, and paper. The answer to these
needs may be a wider use of cloud computing, which allows users/businesses to access reso-
urces widely and conveniently via a network. Resources are allocated dynamically – without
the need for costly infrastructure. You can use and release computing power as and when re-
quired. On the service provider’s side, the equipment is used more efficiently, is maintained
on an ongoing basis and the service is at a higher level. Unfortunately, the problem of privacy
and data security remains a barrier and the consumer is dependent on the service provider.
The SARS-CoV-2 pandemic has intensified digitisation processes and therefore had a major
impact on accelerating the digitisation trend and further intensifying pro-environmental be-
haviour. The trend itself is in line with Industry 4.0 based on system integration and networ-
king, which means that companies moving in this direction will increasingly use solutions
offered by cloud computing. The advantages of using cloud solutions in business are: redu-
ced IT infrastructure service costs, higher service levels, increased operational efficiency and
IT process optimisation. However, it is not a solution without disadvantages – incompetent
implementation may lead to the opposite effect, such as: increased costs or exposure of users
to cyber threats. Therefore, the aim of the article is to show the advantages and disadvanta-
ges of using cloud computing in business activities. In the paper, the Hypothesis is stated:

The use of cloud computing, virtualization and Managed Services by companies has a po-
sitive impact on the environment, which will be verified during the conducted research and
analysis.
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COMPLIANCEMANAGEMENT JAKOWYZWANIE WSPÓŁCZESNEGO
BIZNESUCZY COMPLIANCEMANAGER JEST ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI CZY

JEST TO ZAWÓD KREOWANY CHWILOWYM TRENDEM?

Zmienność i turbulentność otoczenia biznesowego powodują, że ryzyko prowadzenia
działalności gospodarczej jest coraz większe. W gospodarce pojawią się wciąż nowe, trudne
do przewidzenia zdarzenia, jak np. silna konkurencja związana z globalizacją, zmiany zacho-
wań konsumenckich, kryzys wywołany pandemią. Dlatego można zauważyć nasilający się
trend wprowadzania przez przedsiębiorstwa oraz korporacje systemów zarządzania zgod-
nością.

Compliance Management Systems (CMS) jest systemem przestrzegania reguł dzięki po-
siadaniu jednolitych mechanizmów. Procedury opracowane w ramach tego systemu służą
między innymi do: analizy ryzyk compliance, podziału ról, ochrony danych osobowych, reali-
zacji zadań oficera compliance, ewaluacji skuteczności CMS i weryfikacjo partnerów bizne-
sowych, przeciwdziałaniu defraudacji i finansowaniu terroryzmu. Pomagają w pozyskiwaniu
w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowied-
niej na nie reakcji.

Implementacja CMS jest współcześnie trendem światowym mającym swoje źródło w krę-
gu anglo-saskim. Jednak można zauważyć, że systemy CMS rozprzestrzeniły się w dobie glo-
balizacji do każdego aspektu życia przedsiębiorstwa. Wraz z dyfuzją CMS pojawił się nowy za-
wód, jakim jest Compliance manager. Stąd nasuwa się pytanie czy Compliance Manager jest
zawodem przyszłości czy jest to zawód kreowany chwilowym trendem? Dlatego celem pracy
jest wskazanie korzyści i słabych stron wynikających z stosowania Compliance Management
Systems w przedsiębiorstwach oraz powołania stanowisk menedżerskich w tych systemach.
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COMPLIANCEMANAGEMENT AS A CHALLENGE FORMODERN BUSINESSIS
COMPLIANCEMANAGER A PROFESSION OF THE FUTURE OR IS IT

A PROFESSION CREATED BY AMOMENTARY TREND?

The volatility of the turbulent business environment makes the risk of doing business ever
greater. New events which are difficult to predict will occur in the economy, such as strong
competition related to globalization, changes in consumer behavior, or a crisis caused by
a pandemic. Therefore, one can notice a growing trend of enterprises and corporations in-
troducing compliance management systems.

Compliance Management Systems (CMS) is a system of compliance with the rules by ha-
ving uniform mechanisms. Procedures developed under this system are used, among other
things, to analyze compliance risks, division of roles, protection of personal data, implemen-
tation of compliance officer tasks, evaluation of CMS effectiveness and verification of busi-
ness partners, counteracting embezzlement and terrorist financing. They assist in obtaining
information on compliance violations through whistleblowing channels and responding to
them appropriately.

The implementation of CMS is a contemporary global trend originating in the Anglo-
Saxon circle. However, it can be seen that CMS systems have spread to every aspect of cor-
porate life in the age of globalization. Along with the diffusion of CMS, a new profession of
the compliance manager has emerged recently. Hence the question arises whether a Com-
pliance Manager is a profession of the future, or a profession created by a momentary trend?
Therefore, the aim of the study is to indicate the benefits and drawbacks resulting from the
use of Compliance Management Systems in enterprises and the appointment of managerial
positions in these systems.
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ANALIZA EZŁ/ESG – BADANIA ANKIETOWE

Badania jakościowe mają na celu zaprezentowanie istotności prowadzania badań ankie-
towych oraz ocenę świadomości przedsiębiorstw na wybrany temat. Projekt Analiza EZŁ/ESG
ma na celu przeprowadzenie badań wśród spółek z branży wydobywczej dotyczących znajo-
mości celów Zrównoważonego Rozwoju oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Bada-
nia ankietowe były złożone z szeregu sekcji, które miały w rzetelny oraz szczegółowy sposób
sprawdzić poziom świadomości oraz implementacji celów i założeń wskazanych koncepcji
w działalność przedsiębiorstw. W ramach referatu zostały zaprezentowane dokładne założe-
nia projektowe, sekcje tematyczne oraz wnioski z procesu ankietowego.

EUROPEAN GREEN DEAL / ESG ANALYSIS – SURVEY RESEARCH

Qualitative research is designed to demonstrate the relevance of conducting surveys and
to assess companies’ awareness of the selected topic. The EZŁ/ESG Analysis project aims
to conduct a survey among companies in the extractive industry on their awareness of the
Sustainable Development Goals and the assumptions of the European Green Deal. The qu-
estionnaire research consisted of a number of sections that were supposed to check, in a re-
liable and detailed way, the level of awareness and implementation of the goals and assump-
tions of the indicated concepts in the activity of enterprises. The paper includes a presenta-
tion of the exact design assumptions, thematic sections, and findings from the survey pro-
cess.
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU GOZ –
DZIAŁANIA AGH

RM@Schools jest projektem realizowanym w ramach programu Raw Materials EIT, które-
go celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które mają za zadanie wy-
równanie szans i poziomu wiedzy młodzieży z zakresu surowców w krajach Europy Wschod-
niej i Południowo-Wschodniej (EESE). RM@Schools-ESEE rozszerza działania EIT Raw Materials
Academy na młodych uczniów (w wieku 11-19 lat) w całej Europie, aby promować w szkołach
i społeczeństwie szeroko zakrojone działania upowszechniające tematykę związaną z surow-
cami mineralnymi poprzez strategiczne europejskie partnerstwa między sektorem badań na-
ukowych, szkołami i przemysłem. AGH jest jednym z członków konsorcjum projektowego,
a tym samym odpowiedzialność za określone zadania projektowe. W niniejszym referacie
zostaną przedstawione działania Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH,
w szczególności te o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym.

INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT IN THE FIELD OF THE CIRCULAR
ECONOMY – ACTIVITIES OF AGH

RM@Schools is a project within the Raw Materials EIT programme, which aims to im-
plement innovative educational solutions to equalise the opportunities and knowledge of
young people in the field of raw materials in the countries of Eastern and South-Eastern Eu-
rope (EESE). RM@Schools-ESEE extends the activities of the EIT Raw Materials Academy to
young students (aged 11-19) across Europe to promote widespread mineral dissemination
activities in schools and society through strategic European partnerships between research,
schools and industry. AGH is one of the members of the project consortium and is thus re-
sponsible for specific project tasks. This paper will present the activities of the Faculty of Civil
Engineering and Resource Management of AGH University of Science and Technology, in
particular those of educational and training character.
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BADANIE RYNKU PRODUCENTÓWODPADÓW BUDOWLANYCH
W RAMACH REALIZACJI CASE STUDY

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich sektorów
przemysłu, szczególnie dla branż ciężkich. Chcąc wyjść naprzeciw i sprostać wyzwaniom sta-
wianym przez ustawodawców, ale także chcąc działać w sposób odpowiedzialny i zrównowa-
żony przedsiębiorstwa produkcyjne poszukują alternatywnych źródeł surowców do swoich
procesów produkcyjnych.

W niniejszym referacie podjęto temat wykorzystania alternatywnych surowców w branży
cementowej, a dokładnie procesie produkcji klinkieru cementowego. Przedstawione bada-
nie przeprowadzone zostały przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ra-
mach case study zleconego przez czołową firmę produkcyjną z branży cementowej w Pol-
sce, w ramach projektu Limbra. Referat przedstawia istotę problemu, czyli case zlecony przez
przedsiębiorstwo oraz algorytm jego rozwiązania obejmujący analizę rynku, analizę danych
pozyskanych od potencjalnych dostawców, analizy SWOT oraz wnioski końcowe z przepro-
wadzonego badania.

RESEARCH ON THEMARKET OF CONSTRUCTIONWASTE PRODUCERS AS
PART OF THE CASE STUDY

The circular economy represents a significant challenge for all industries, especially he-
avy industries. To meet the challenges posed by legislators, but also to act in a responsible
and sustainable manner, manufacturing companies are looking for alternative sources of raw
materials for their production processes.

This paper deals with the use of alternative raw materials in the cement industry, specifi-
cally the cement clinker production process. The research presented here was conducted by
students of the AGH University of Science and Technology in Krakow as part of a case study
commissioned by Limbra, a leading cement manufacturing company in Poland. The paper
presents the essence of the problem, i.e. the case commissioned by the company and the
algorithm of its solution including market analysis, analysis of data obtained from potential
suppliers, SWOT analysis and final conclusions from the conducted research.
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LOKALNE EKOLOGICZNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI – JAK NAM
POSZŁOW IV EDYCJI?

Program Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami ma na celu edukację uczniów
klas 4-8 szkoły podstawowej w zakresie ekologii, recyklingu, gospodarki odpadami i dzia-
łania takich miejsc jak ekospalarnia śmieci, sortownia czy kompostownia. Swoją formą pro-
gram zachęca do postaw proekologicznych, a także – przez zabawę klockami LEGO DUPLO –
utrwala nowo poznane treści. Studenci SKNZ mogli rozwinąć swoje kompetencje prowadze-
nia prelekcji i warsztatów, a także sprawdzić się w nieco innym od typowej sali konferencyjnej
środowisku. Cały projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Gminy Zielonki
w ramach wsparcia finansowego od Gminy Zielonki.

LOCAL ECOLOGICALWASTE MANAGEMENT – HOWWE DID IN THE 4TH
EDITION?

The Local Ecological Waste Management program aims to educate students in grades 4-
8 in elementary school about ecology, recycling, waste management, and the operation of
such places as an eco-waste incinerator, sorting plant, or composting facility. By its form, the
program encourages pro-environmental attitudes, and by playing with LEGO DUPLO blocks
it consolidates the newly learned content. SKNZ students were able to develop their skills in
conducting lectures and workshops, as well as test themselves in a slightly different environ-
ment than a typical conference room. The whole project was implemented in cooperation
with the Zielonki Commune Association and lasted about 2 months.
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WPROWADZENIE PRODUKTU INNOWACYJNEGO NA RYNEK KAMIENIA
NATURALNEGO.

Praca dotyczy wprowadzenia spieków, czyli tytułowego produktu innowacyjnego na ry-
nek kamienia naturalnego. W pracy poddano analizie jedną z czołowych firm w Polsce, zaj-
mującą się importem kamienia naturalnego i spieków.

Dzięki udostępnionym danym możliwe było przeanalizowanie ilości sprzedawanego ma-
teriału oraz zmian w cenie, nie tylko kamienia naturalnego, ale także poszczególnych rodza-
jów spieków kwarcowych. Spieki te stanowią ważny produkt na

analizowanym rynku i są alternatywą dla klasycznych produktów pozyskiwanych ze źródeł
pierwotnych. Ponadto są bardziej atrakcyjne cenowo i cieszą się coraz większą popularnością
wśród klientów.

Z punktu widzenia transformacji gospodarki na model cyrkulacyjny, produkcja tego ro-
dzaju materiału jest również istotna dla komponentów środowiska naturalnego i wpisuje się
w cele gospodarki o obiegu zamkniętym.

LAUNCHING AN INNOVATIVE PRODUCT ON THE NATURAL STONE
MARKET.

The academic work concerns the introduction of sintered stones, i.e. the title innovative
product on the natural stone market. The work analyzes one of the leading companies in
Poland dealing with the import of natural stone and sintered stone.

Thanks to the provided data, it was possible to analyze the amount of material sold and
price changes, not only of natural stone, but also of individual types of quartz sintered stone.
These sintered stones are an important products on the analyzed market and are an alterna-
tive to classic products obtained from primary sources. In addition, they are more affordable
and are becoming more and more popular among customers.

From the point of view of the transformation of the economy into a circular model, the
production of this type of material is also important for the components of the natural envi-
ronment and is in line with the objectives of the circular economy.
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SMARTMINE – INTELIGENTNAMAKIETA KOPALNI ODKRYWKOWEJ

SMART Mine to projekt makiety kopalni odkrywkowej, mający na celu przedstawienie pro-
cesów wydobywczych węgla brunatnego, stanowiącego jeden z podstawowych surowców
energetycznych. Makieta ma służyć do przeprowadzania symulacji dydaktycznych, podczas
których studenci będą mieli możliwość obserwować, a docelowo ćwiczyć umiejętności z za-
kresu optymalizacji procesów wydobywczych, przetwórczych oraz logistycznych. Projekt bę-
dzie stanowił kolejne narzędzie edukacyjne wchodzące w skład oferty szkoleniowej SKN Za-
rządzanie i KN Skalnik z WILIGZ.

Zastosowanie modeli wykonanych z klocków LEGO Technic oraz LEGO Mindstorms EV3
daje możliwość wprowadzenia w tym projekcie elementów automatyzacji procesów przez
wykorzystanie programowalnych maszyn. Pojazdy wykonane z powszechnie dostępnych
klocków dają ogromne możliwości modyfikacji tych modeli, jak również nauka obsługi ich
działania jest prosta i intuicyjna.

SMARTMINE – AN INTELLIGENTMODEL OF AN OPENCAST MINE

SMART Mine is a project of a model of an opencast mine, aiming to present the mining
processes of brown coal, which is one of the primary energy sources. The mock-up is to be
used for didactic simulations, during which the students will have the opportunity to obse-
rve and ultimately practice their skills in the optimisation of mining, processing and logistics
processes. The project will be another educational tool included in the training offer of SKN
Zarządzanie and KN Skalnik from WILIGZ.

The use of models made of LEGO Technic bricks and LEGO Mindstorms EV3 gives the po-
ssibility to introduce elements of process automation in this project by using programmable
machines. Vehicles made of commonly available bricks give huge possibilities of modifica-
tion of these models, as well as learning how to operate them is simple and intuitive.
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ROZRYWKAW CZASIE PANDEMII – CZYWYDARZENIA KULTURALNE
PRZENIOSŁY SIĘ DO ŚWIATA ONLINE?

Rozrywka w czasie pandemii – czy wydarzenia kulturalne przeniosły się do świata online?
Celem artkułu jest przedstawienie wpływu pandemii na rozrywkę oraz wydarzeń kulturo-

we. Ostatnim czasem przez zmorzoną ilość zachorowanych ludzi, zostały wprowadzone wiele
obostrzenie. Co spowodowało mocno ograniczony kontakty międzyludzkie. Lecz też strach
przez zachorowaniem spowodował, chęć izolacji w zaciszu domowy. Ale czy to spowodo-
wało ze całkowicie przenieśliśmy rozgrywki do Internetu? Czy głownie wszystkie wydarzenia
kulturowe będą obywać się online?

Przeanalizuję wszystkie dostępne artkuły z okresu od 20/21, sprawdzę jak się zmieniały
wydarzenia kulturowe przez aktualne pandemie. Potem sprawdzimy czy jak duża jest aktu-
alna nie chęć do wydarzeń masowych. Na koniec stwierdzimy czy czekają na nas czasy gdzie
tylko Internet zostanie nam jako rozrywka, oraz czy może wrócą one do poprzedniego stanu.

ENTERTAINMENT THROUGHOUT PANDEMIC. DOES THE CULTURAL
EVENTS FOUND THEIR WAYS INTO ONLINEWORLD?

Entertainment throughout pandemic. Does the cultural events found their ways into on-
line world?

The point of this article is to highlight the influence of the pandemic on the cultural events.
Lately, because of the increased number of confirmed infections, the govement issued many
restrictions which had it’s effect on interpersonal contacs. The fear of becoming positively
tested forced us to isolate ourselves inside our homes. But does this made us find entertain-
ment only in the web? Does all the cultural events happen only in the online world from now
on? We will analize all the available articles from 2020 to 2021 period. We will check how the
events has changed throughout pandemic and how high is our aversion for mass events. In
the end we will make statement if we are doomed for ages where the internet will be our only
entertainment source or the all previous mass events will come back like nothing happened.
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IDENTYFIKACJAWIZUALNAMARKI NA PRZYKŁADZIE CASTORAMY –
WYNIKI BADAŃ

Kreowanie wizerunku marki jest niezwykle istotne, aby wyróżnić się wśród konkurencji.
Istotne jest wprowadzenie identyfikacji wizualnej, która pozwala łatwo zidentyfikować cele,
wartości i charakter marki. Jeśli przekaz ten jest spójny i czytelny dla klienta, może zachęcić
klientów do zakupu produktów lub skorzystania z usług. Kolejne korzyści to utrwalenie wi-
zerunku marki w świadomości odbiorców oraz pozwala to na odróżnienie od konkurencji.
Celem prezentacji jest przedstawienie wpływu identyfikacji wizualnej marki na postrzeganie
przedsiębiorstwa przez klientów. Castorama to największa w Polsce sieć sklepów typu Home
Improvement, która stosuje charakterystyczne elementy identyfikacji wizualnej, co pozwala
ją wyróżnić na tle konkurencji.

W prezentacji przedstawiono wyniki badań sondażowych dotyczących postrzegania mar-
ki Castorama i wpływu identyfikacji wizualnej na konsumentów. Zaprezentowano również
pojęcia identyfikacji wizualnej i wizerunku marki. Wskazano charakterystyczne elementy
identyfikacji stosowane przez przedsiębiorstwo. Podsumowano również efekty wprowadzo-
nych oznaczeń przez markę w celu wyróżnienia się wśród konkurencji.

THE VISUAL IDENTITY OF CASTORAMA’S BRAND – THE RESULTS OF
SURVEY

Creating a brand image is significant to stand out from other market competitors. The
visual identity is creating a special image of company as well as helping in identifying main
values. If the communication is consistent, customers could choose some products of known
company. The purpose of the presentation is to describe the impact of the visual identity
of the brand on the perception of the company by costumers. Castorama is the largest DIY
stores, which uses characteristic elements of visual identification.

The presentation shows the results of survey the perception of the Castorama brand and
the impact of visual identification on customers. Finally, the effects of the visual identity will
be summarized.
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ANALIZA AKTYWNOŚCI ELEKTRODERMALNEJ JAKO PRZYKŁAD
NEUROMARKETINGU

Celem artykułu jest przedstawienie analizy aktywności elektrodermalnej jako jednej z me-
tod badawczych wykorzystywanych w ramach neuromarketingu. Działania te są stosowane
przez wielkie przedsiębiorstwa takie jak Coca-Cola, Procter & Gamble, Genral Motors czy Ne-
stle. Tradycyjne badania marketingowe są czasami niewystarczające. W celu lepszego zro-
zumienia konsumentów przeprowadzane są badania ich reakcji psychofizjologicznych na
określone bodźce. Wnioski z badań neuromarketingowych są wykorzystywane do tworzenia
przekazu komunikacyjnego lepiej dopasowanego do odbiorcy oraz do wsparcia sprzedaży.
Niejednokrotnie pojawiają się jednak opinie, że takie działania wiążą się z naruszeniem strefy
prywatności konsumenta. Warto też zastanowić się czy wszystkie przedsiębiorstwa powinny
przeprowadzać takie badania.

Przeprowadzono analizę przypadku wybranego przedsiębiorstwa, które przeprowadzi-
ło badania aktywności elektrodermalnej. W artykule przedstawiono również wyniki badań
sondażowych dotyczących postrzegania neuromarketingu i wybranych metod badawczych
z nim związanych wśród konsumentów. W pierwszej części przedstawiono informacje wpro-
wadzające do tematu neuromarketingu. Następnie opisano analizę aktywności elektroder-
malnej i jej praktyczne zastosowanie. Dodatkowo zaprezentowano zalety i wady tej metody
badawczej.
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THE ANALYSIS OF THE ELECTRODERMAL ACTIVITY AS AN EXEMPLE OF
THE NEUROMARKETING

The main goal of the article is to present the analysis of the electrodermal activity as one
of the testing methods used within neuromarketing. Large companies, such as Coca-Cola,
Procter & Gamble, General Motors, or Nestle, use these activities because traditional marke-
ting research is sometimes insufficient. To better understand consumers, scientists conduct
a study that shows their psychophysiological response to specified stimuli. Conclusions from
neuromarketing research are needed to create a communication message more tailored to
the recipients or to support sales. However, there are often opinions that such actions are
associated with violating the consumer’s privacy zone. It is also worth considering whether
all companies should be responsible for carrying out such research.

A case study was carried out on a selected company that conducted electrodermal activity
studies. They also wrote an article that presented the result of surveys on the perception
of neuromarketing and selected research methods related to it among consumers. In the
beginning, they showed introductory information on the topic of neuromarketing. Next, they
described the analysis of electrodermal activity and its practical application. In addition, they
showed the pros and cons of this research method.
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PANDEMIA CZY STUDIOWANIE? WPŁYWOGRANICZEŃ PANDEMICZNYCH
NA ZAJĘCIA I RELACJE INTEREPERSONALNE NA STUDIACHWOCENIE

STUDENTÓW –WYNIKI BADAŃ

Celem prezentacji jest przedstawienie wpływu pandemii na zajęcia na studiach oraz rela-
cje interpersonalne z nimi związane. Pandemia na trwałe wpłynęła na zachowania i nastroje
ludzi. Zmieniły się wszystkie obszary życia, od pracy i codziennych obowiązków po naukę
i rozrywkę. Szczególnie interesującą grupą są studenci, ponieważ w wymienionych obsza-
rach pojawiły się nowe rozwiązania, a oni sami musieli dostosować się do otoczenia.

Poszukiwane są odpowiedzi na następujące pytania: Jaki wpływ miała pandemia na za-
jęcia? Jak studenci odbierają naukę zdalną? Czy wprowadzone rozwiązania informatyczne
zostaną w środowisku studenckim na dłużej? Czy zajęcia online umożliwiły pełnienie obo-
wiązków zawodowych?

W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych dotyczących oceny wpływu pan-
demii na studiach zostały przeprowadzone wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w grudniu 2021 r. Dodatkowo przeprowadzono wywiad wśród członków Koła
Naukowego promote.me w celu dokładniejszego zrozumienia tematu.

STUDENTS’ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON
UNIVERSITY CLASSES AND INTERPERSONAL RELATIONS – RESEARCH

RESULTS

The purpose of the presentation is to show the impact of the pandemic on university clas-
ses and the interpersonal relations that comes with it. The pandemic permanently affected
people’s behavior and well-being. All areas of life have been changed, from work and daily
duties to education and entertainment. Students are a particularly interesting group, becau-
se new solutions have appeared in the above-mention areas and they had to adapt to the
environment.

Answers to the following questions are being sought: What was the impact of the pande-
mic on classes? How do students perceive distance learning? Will the introduced IT solutions
stay in the student community for longer? Did the online classes allow the students to fulfil
the obligations?

The article presents the results of the survey research of the impact of pandemic at uni-
versity was conducted among students University of Science and Technology in Cracow in
December 2021. In addition, in order to better understand the topic, an interview was con-
ducted among the members of the Students Research Group “promote.me”.
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MODA PANDEMICZNA -JAKIE ELEMENTY OCHRONNE NAJCHĘTNIEJ
WYBIERAJĄ STUDENCI

Obecnie żyjemy w czasach pandemii covid-19. Od listopada 2019 roku codziennie musimy
stosować środki ostrożności przeciw koronawirusowi, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu
się. Utrzymujemy odpowiednią odległość od innych osób, staramy się przebywać w otwar-
tych pomieszczeniach, często myjemy ręce oraz zasłaniamy nos i usta. Między innymi w tym
celu używamy maseczek. Są one powszechnie dostępne w różnych wariantach. Możemy ku-
pić maseczki wielo- i jednokrotnego użytku. Dodatkowo różnią się one kolorami i wzorami.
Jednorazowe najczęściej występują w kolorze niebieskim, czarnym i białym. Są jednak do-
stępne też w innych kolorach np.: różowym. Maseczki wielorazowe nie tylko występują w wie-
lu kolorach, ale również mogą posiadać wzory i nadruki. Znane marki, głównie odzieżowe,
również posiadają w sprzedaży maseczki z własnym logo (Adidas, Guess). Nawet Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ma swoje własne maseczki.

W prezentacji przedstawiono wyniki badań sondażowych na temat elementów ochron-
nych używanych przez studentów. W pierwszej części znajdują się informacje o środkach,
które chronią przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zaprezentowano również rodza-
je maseczek ochronnych. W kolejnej części została opisana moda „pandemiczna”, czyli jakie
elementy ochronne wybierają studenci

PANDEMIC FASHION –WHAT PROTECTIVE ELEMENTS ARE MOST OFTEN
CHOSEN BY STUDENTS

As of November 2019, we must take precautionary measures against the coronavirus every
day to prevent its spread. We keep an appropriate distance from other people, try to stay in
open rooms, wash our hands frequently and cover our nose and mouth. Among other things,
we use masks for this purpose. They are widely available in different variants. We can buy
masks for large and single use.

The presentation presents the results of the survey research on the protection elements
used by students. The first part provides information on measures that protect against the
spread of the coronavirus. The next part describes the” pandemic” fashion, ie what protective
elements students choose.
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WYKORZYSTYWANIE APLIKACJI MOBILNYCH DO ZAKUPÓW

Celem artykułu jest pokazanie różnych sposobów wykorzystania przez konsumentów
aplikacji mobilnych, które służą do robienia zakupów. Najbardziej popularnym rozwiązaniem
wśród sklepów prowadzących sprzedaż internetową, w tym np. x-kom, Hebe czy Castora-
ma, jest posiadanie swojej własnej aplikacji mobilnej, za pomocą której można dokonać za-
kupów. Natomiast sklepy takie jak Lidl, Auchan czy Żabka nie oferują możliwości zrobienia
zakupów poprzez swoją aplikację, ale dostarczają nam informacji o przecenionych produk-
tach, kodach rabatowych czy specjalnych ofertach, które dostępne dzięki korzystaniu z apli-
kacji. Można sobie zadać pytanie: czy aplikacje ułatwiają robienie zakupów przez Internet?
Czy przyciągają klientów do sklepów stacjonarnych? Odpowiednie strategie marketingowe
sklepów wpływają na klientów, przez co mogą oni dokonywać więcej zakupów lub częściej
przychodzić do sklepów.

W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych dotyczących wykorzystywania
aplikacji mobilnych wśród konsumentów. Omówiono również trendy zakupowe na świecie.
Dodatkowo zaprezentowano kilka wybranych aplikacji mobilnych, a także opisano ich wpływ
na decyzje zakupowe klientów.

USE OFMOBILE APPLICATIONS FOR SHOPPING

The objective of the article is to show the different ways of ich which consumers can use
mobile applications for shopping. The most popular solution among stores selling online,
including, for example x-kom, Hebe or Castorama, is having their own mobile application in
which you can make purchases. However, stores such as Lidl, Auchan or Żabka do not offer
the option of making purchase through their application, but inform us about discounted
products, discount codes or special offers that are available thanks to using the application.
You can ask yourself: Do applications facilitate online shopping? Do they attract customers
to stationary stores? Appropriate store marketing strategies influence customers, what leads
them to make more purchases or visit stores more often.

The article presents results of a survey about use of mobile applications among consu-
mers. Purchasing trends in the world were also discussed. Additionally, a few selected mo-
bile applications were presented and their impact on customers’ purchasing decisions were
discussed.

Opiekun naukowy:

dr inż. Ewa Prymon-Ryś

Sekcja XVI – Marketing 238



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Zuzanna PIWOWARCZYK
Koło Naukowe promote.me
Wydział Zarządzania

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ – METODY
DOSKONALENIAW PRAKTYCE

Obserwowane na rynkach zmiany wynikające głównie z rozwoju technologicznego, spra-
wiają, że otoczenie organizacji staje się coraz bardziej dynamiczne i pełne innowacji. Wpły-
wa to na procesy produkcyjne, ale również inicjuje i inicjowało zmiany w metodach i kon-
cepcjach zarządzania. Od wielu lat funkcjonuje koncepcja organizacji uczącej się. Praktyka
zarządzania przyjmuje ją w różny sposób dostosowując do potrzeb organizacyjnych. Celem
pracy jest zaprezentowanie funkcjonowania zespołu zakupowego z wykorzystaniem idei or-
ganizacji uczącej się. Praca bada realizację założeń i cech takiej organizacji oraz opiniuje wy-
korzystanie takiego podejścia w procesach biznesowych.

IMPLEMENTATION OF A LEARNING ORGANIZATION –METHODS OF
CONSTANT IMPROVEMENT IN PRACTICE

The changes observed in the markets, resulting mainly from technological development,
make the environment of the organization more and more dynamic and full of innovation.
This affects production processes, but also initiates and initiates changes in management
methods and concepts. The concept of a learning organization has been in place for many
years. The practice of management adopts it in various ways, adjusting it to organizational
needs. The aim of the work is to present the functioning of the purchasing team using the
idea of a learning organization. The work examines the implementation of the assumptions
and characteristics of such an organization and gives an opinion on the use of such an ap-
proach in business processes.

Opiekun naukowy:

dr inż. Ewa Prymon-Ryś
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WPŁYW TIKTOKA NA ROZWÓJMAŁEGO BIZNESU

Na całym świecie media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w promocji i rozwoju
działalności zarówno przemysłowej, jak i usługowej. W niniejszym referacie zostanie przed-
stawiony popularny wśród odbiorców głównie w wieku 13-34 lata kanał społecznościowy
TikTok. Przez ostatnie 2 lata stał się on kultowym kanałem komunikacji i promocji małych
biznesów. W pierwszej części wystąpienia zostaną przedstawione głównie funkcje i narzę-
dzia TikToka. Natomiast w części drugiej – praktycznej, opartej na własnych doświadczeniach
Autorki – zaprezentuje sposoby promocji i rozwoju komunikacyjnego działalności na oma-
wianym medium oraz sposoby na pozyskiwanie klientów i interakcję z gronem odbiorców.

IMPACT OF TIKTOK ON SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

All over the world, social media plays a huge role in the promotion and growth of both
industrial and service businesses. This paper will present TikTok, a social networking channel
popular among the audience mainly aged 13-34. Over the past 2 years, it has become an
iconic channel for small business communication and promotion. The first part of the talk will
mainly introduce the features and tools of TikTok. In the second part, which is practical and
based on the author’s own experience, she presents ways to promote and develop a business
on the discussed medium and ways to attract customers and interact with the audience.

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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SMARTFON-PATENT CZY POMYSŁ

Smartfon jest nieodłącznym elementem naszego życia. Jak doszło do jego powstania? Co
było pierwsze w procesie jego powstawania – pomysł na to urządzenie, czy zapotrzebowanie
rynku? A może jeszcze inny czynnik? Jak, gdzie, kiedy i dlaczego powstał smartfon? Jak stary
może być sam pomysł na urządzenie mobilne, które daje nam prawie nieograniczony dostęp
do informacji, oraz możliwość skontaktowania się z teoretycznie dowolną osobą w prawie
każdym miejscu na ziemi? Odpowiedzi na to i inne pytania dotyczące procesu powstawania
urządzenia tak innowacyjnego jak smartfon zostaną przedstawione w niniejszym referacie.

SMARTPHONE – PATENT OR IDEA

Smartphones are an inherent part of our lives. How were they created? What was first: an
idea of this device or marked demand? Or maybe other factor? How, where, when and why
was the smartphone created? How old could be an idea of mobile device, which gives us
limitless access to informations and a possibility to connect with,theoretically, any person in
almost every place on Earth? Answers for this and other questions about process of creating
device as innovative as smatphone will be showed in this speech.

Opiekun naukowy:

mgr Inż. Katarzyna Styk
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WPŁYW KRYPTOWALUT NA RYNEK KART GRAFICZNYCH

Celem pracy jest pokazanie wypływu kryptowaluty na globalny rynek podzespołów kom-
puterowych. Od 2017 roku kurs najbardziej popularnych e-coinów typu Bitcoin czy Ethe-
reum, pomimo licznych wahań, stale rośnie. Zjawisko to pokrywa się ze wzrostem cen kart
graficznych, które są głównym narzędziem służącym do wydobywania wirtualnych monet.
Pierwszy gwałtowny wzrost wartości GPU (ang. graphics processing unit – procesor graficz-
ny) nastąpił na przełomie 2017/2018 roku, ceny kart graficznych Nvidii wzrosły w tym okre-
sie nawet o 66%. Natomiast za karty graficzne produkcji AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
przychodziło zapłacić nawet dwukrotność sugerowanej ceny detalicznej producenta. W pra-
cy przedstawiono również zmiany, które miały miejsce pod koniec 2018 i na początku 2019
roku, w tym okresie nastąpił powrót do notowań z roku 2016. Rynek kryptowalut charakte-
ryzuje się jednak brakiem stabilności i już w 3 kwartale 2019 roku ceny z powrotem zaczęły
rosnąć. Wzrost utrzymał się przez 2020 i w maju 2021 roku osiągnął swoje dotychczasowe
maksimum. Za karty Nvidii serii RTX 30 trzeba było wtedy zapłacić nawet 300 % MSRP (ang.
Manufacturers Suggested Retail Price) – sugerowana cena detaliczna producenta), a układy
AMD sprzedawano za 200% swojej bazowej ceny.

THE EFFECT OF CRYPTO CURRENCIES ON THE GPUMARKET

The aim of this paper is to show the effect of cryptocurrencies on the global computer
components market. The exchange rate of the most popular e-currencies such as Bitcoin or
Ethereum, despite numerous fluctuations, has been continuously growing since 2017. This
coincides with the increase in the price of graphics cards, which are the main tools used to
mine virtual coins. The first sharp increase in the value of the GPUs (graphics processing unit)
occurred at the turn of 2017/2018, the prices of Nvidia graphics cards rose by up to 66% du-
ring this period. On the other hand, graphics cards manufactured by AMD (Advanced Micro
Devices, Inc.) had their price increased to twice the manufacturer’s suggested retail price.
This paper also presents the changes, that took place at the end of 2018 and the beginning
of 2019. During this period there was a return to the marketplace form 2016. However, the
cryptocurrency market is characterized by instability and as soon as the 3rd quarter of 2019
came prices began to rise again. Furthermore, the increase continued throughout 2020 and
reached its new peak in May 2021. The price of Nvidia’s RTX 30 series cards had come up
to 300% of MSRP (Manufacturers Suggested Retail Price), while AMD chips were selling for
200% of their base price.

Opiekun naukowy:

dr Justyna Muweis

Sekcja XVI – Marketing 242



62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

9 grudnia 2021

Andrzej LISOWSKI
Koło Naukowe Zarządzanie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

WARTOŚĆ ZŁOTA JAKO PRAWDZIWEGO PIENIĄDZAW CZASACH
PODWYŻSZONEJ INFLACJI

Od momentu odejścia od standardu złota aktualna bankowość oraz pieniądz oparte są na
długu. Efektem tego jest nierozłączna inflacja, która sprawia, że dług jest tańszy w obsłudze.
Zatem na inflacji zyskują najwięksi dłużnicy, czyli rządy. Wynika z tego, że nie można zakładać,
iż rządy zrezygnują z inflacji. Trzeba więc się do niej przyzwyczaić i starać się ją wyprzedzić
w trakcie inwestowania. Kiedy mowa o 2% inflacji, piętnaście procentowy wynik w skali roku
na giełdzie jest dobrym wynikiem, lecz gdy oficjalna inflacja sięga 7%, ten sam wynik nie
wydaję się już taki atrakcyjny. Każda inwestycja finansowa wiąże się również z ryzykiem. Dla
niektórych osób ryzyko jest nie do przyjęcia.

Czy istnieje inwestycja idealna, taka która pozbawiona ryzyka oraz zapewniająca wyprze-
dzenie inflacji lub chociaż przeniesienie siły nabywczej naszych pieniędzy w przyszłość, za-
bezpieczająca przed kryzysami i tak zwanymi” złymi czasami”?

THE VALUE OF GOLD AS REAL MONEY IN TIMES OF HIGH INFLATION

Since the departure from the gold standard, current banking and money are based on
debt. The effect of this is inherent inflation which makes debt less expensive to handle. Thus,
the biggest debtors, i.e. governments, benefit from inflation. It follows that it cannot be assu-
med that governments will give up inflation. So you have to get used to it and try to overtake
it when investing. When it comes to 2% inflation, fifteen percent per annum on the stock
market is a good result, but when official inflation is at 7%, the same figure does not seem so
attractive anymore. Each financial investment also comes with risk. For some people, the risk
is unacceptable.

Is there an ideal investment, one that is risk-free and ensures that we stay ahead of infla-
tion, or at least shift the purchasing power of our money into the future, to protect against
crises and the so-called” bad times”?

Opiekun naukowy:

mgr inż. Katarzyna Styk
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RAPORTY NIEFINANSOWE – SZERSZE SPOJRZENIE NA DZIAŁANIE
PRZEDSIĘBIORSTW

Publikowanie informacji finansowych jest powszechne i określone przepisami prawnymi
takimi jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Warto zazna-
czyć, że te dane opisują tylko część rzeczywistości gospodarczej. Ważnym uzupełnieniem są
informacje niefinansowe, które dotyczą obszarów trudnych do określenia za pomocą liczb
i standardów rachunkowych. Można zastanowić się czy warto publikować takie dane? Czy bę-
dzie to wymagane w przyszłości? Jak takie działania są odbierane przez interesariuszy przed-
siębiorstwa?

Celem prezentacji jest analiza różnych sposobów raportowania informacji niefinansowych
i określenie czy należy wprowadzić standaryzację takiego raportowania. Zastosowano meto-
dę analizy źródeł i studium przypadku wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawiono podsta-
wowe pojęcia związane z tematem, a także wskazano kierunki zmian jakie zachodzą w pu-
blikowaniu raportów niefinansowych. Skupiono się na najczęściej przedstawianych danych
w postaci raportów zintegrowanych i społecznych. W podsumowaniu spróbowano odpowie-
dzieć na pytanie czy publikowanie informacji niefinansowych zapewnia szersze spojrzenie na
działania przedsiębiorstw.

NON-FINANCIAL REPORTS – AN OVERVIEW OF COMPANY’S ACTION

Publishing a financial report is common and definied by the legislation. Other informa-
tion, which cannot be brightly determined by numbers, are presented in special reports. It is
considered if publishing a non-financial reports become a mandatory practice. Stakeholders’
opinion could be significant part of creating a company’s image.

The presentation shows the analysis of some non-financial reporting methods. The pur-
pose of article is determining the impact of non-financial report to enterprises. We could
ask if the global standards should be implemented by governments. Firstly, the definition of
non-financial information was presented. Some integrated report and social report will be
presented as examples of a practical implementation of company’s reporting.

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH
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BADANIE RELACJI MIĘDZYWSPÓŁCZESNYMI METODAMI OBRAZOWANIA
KOSMOSU, A JEGO KULTUROWYM KONSTRUKTEM.

Współczesne metody detekcji sygnału mają ogromny wpływ na rozwój astronomii i in-
nych dziedzin zajmujących się badaniem wszechświata. Razem z dostarczanymi coraz to do-
kładniejszymi obrazami kosmosu nasze wyobrażenie o nim nieustannie się zmienia, przez co
my, jako ludzie, stajemy się coraz bardziej świadomi swojego położenia w świecie. W swo-
ich badaniach zajmuję się analizą konkretnych przypadków, aby na ich przykładzie nie tylko
pokazać w jaki sposób te obrazy są uzyskiwane, ale również, aby móc zestawić je ze współ-
czesnymi wyobrażeniami kosmosu. Bazując na tradycyjnych metodach analizy obrazu i jego
znaczenia dla kultury zastanawiam się nad relacją między technologią, a kulturowymi kon-
struktami decydującymi o tym w jaki sposób postrzegamy nasz świat.

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEENMODERNMETHODS COSMOS’
IMAGING AND ITS CULTURAL CONSTRUCT.

Modern signal detection methods have had a tremendous impact on the development
of astronomy and other disciplines involved in the study of the universe. As more and more
accurate images of the cosmos are provided, our perception of it is constantly changing and
we, as humans, are becoming increasingly aware of our position in the world. In my research,
I analyze specific cases in order not only to show how these images are obtained but also to
compare them with contemporary images of the cosmos. Based on traditional methods of
image analysis and their cultural significance, I reflect on the relationship between techno-
logy and cultural constructs that determine how we perceive our world.

Opiekun naukowy:
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„PRZESTAŁEMWIERZYĆW POLSKĘ DAWNO” –WSPÓŁCZESNA
RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNAW TEKSTACH RODZIMEGO

RAPU.

Analiza dotyczy obrazu Polski w tekstach współczesnego rapu. Ten przybyły z Zachodu
w latach 80. XX wieku gatunek muzyczny został zaadaptowany zdobywając fanów oraz wcho-
dząc do polskiego muzycznego mainstreamu. Referat poświęcony jest analizie płyt „Alboom”
Liroya oraz „Jarmark” Taco Hemingwaya. Głównym celem prac była analiza oraz porównanie
twórczości obu artystów tworzących w odstępie 25-ciu lat. Pomimo upływu lat i posługiwania
się przez artystów innymi środkami wyrazu wiele z prezentowanych przez nich kwestii jest
niezwykle podobnych. Liroy spoglądający z perspektywy lat 90. XX wieku mówi o proble-
mach które po upływie ćwierćwiecza dostrzega również Taco Hemingway. Autorka ich przy-
czynę upatruje w trwałości kulturowych norm moralnych Polaków (a także w m.in. w schedzie
po PRL).

„I STOPPED BELIEVING IN POLAND A LONG TIME AGO” – CONTEMPORARY
SOCIO-POLITICAL REALITY IN THE TEXTS OF POLISH RAP.

The analysis concerns the image of Poland in the texts of contemporary rap. The music
genre that came from the West in the 1980s was adapted by gaining fans and entering the
polish music mainstream. The paper is dedicated to the analysis of the albums „Alboom”
by Liroy and „Jarmark” by Taco Hemingway. The main aim of the work was to analyze and
compare the works of both artists working 25 years apart. Despite the passage of time and the
use of other means of expression by artists, many of the issues they present are remarkably
similar. Liroy, looking from the perspective of the 1990s, talks about the problems that Taco
Hemingway notices after a quarter of a century. The author sees their cause in the persistence
of the cultural moral norms of Poles (and in the heirloom after the PRL).

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Pasek
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EKOLOGIA JEST KOBIETĄ, CZYLI DLACZEGOMĘŻCZYŹNI SĄ ZIELONI
W TEMACIE WALKI O PLANETĘ

Proponowany referat omawia, w jaki sposób podejmowanie działań na rzecz środowiska
jest zależne od płci. Odpowiada on na pytania: (1) z jakich powodów kobiety i mężczyźni
wdrażają praktyki ekologiczne, (2) jakie są różnice w spożywaniu mięsa przez obie te grupy
oraz (3) kto jest bardziej otwarty na diety wegańskie i wegetariańskie. Ponadto wystąpienie
podnosi kwestie stereotypu feminizowania ekologii i prezentuje rozwiązania, dzięki którym
firmy produkujące wyroby ekologiczne mogą dotrzeć do większej grupy odbiorców. Dodat-
kowo, referat omawia rolę zarządów firm zróżnicowanych płciowo i ich wpływ na sytuację na
rynku. W konkluzji nie zabraknie także informacji o udziale kobiet w publikacjach na tematy
ekologiczne oraz badania wpływu miejsca zamieszkania na zachowania ekologiczne kobiet
i mężczyzn.

IS GREEN AWOMAN’S COLOR? A STUDY OF GENDER BIAS IN
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIORS

The purpose of this paper is to conclude whether women are more likely to embrace envi-
ronmentally friendly behaviors than men. In order to do so, the following topics are presen-
ted: (1) reasons for taking eco-friendly actions, (2) differences in meat consumption and so-
cial attitudes towards vegans/vegetarians and dietary preferences as well as (3) traditional
gender role conformity and gender identity centrality influence on the concern of the pla-
net. In addition, the green-feminine stereotype, its effect on sustainable consumption and
marketing strategies encouraging men to shop ecologically responsible are discussed. For
deeper understanding of the gender bias in so-called green practices, the gender-diverse
boards and their impact on the market are also examined. Moreover, the paper discusses
how gender affects scientists’ research output in ecology. Last but not least, the outcome of
the aforementioned research is analysed in accordance to the localisation of a given survey.

Opiekun naukowy:
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YOUMAKE THE SIMS’ – PRZEPŁYWY, TREŚCI I PRAKTYKI UCZESTNICTWA
NA PRZYKŁADZIE GRY THE SIMS I SPOŁECZNOŚCI POLSKICH GRACZY

W proponowanym referacie zaprezentowany zostanie projekt badawczy, ,’You Make The
Sims’ – przepływy, treści i praktyki uczestnictwa na przykładzie gry The Sims i społeczno-
ści polskich graczy”. Projekt będzie ukazywał obraz zjawisk wpisujących się w ramy kultury
uczestnictwa – praktyki fanowskie i udostępnianie twórczości graczy The Sims 4 na pod-
stawie treści udostępnianych w mediach społecznościowych. Natomiast celem wystąpienia
będzie opis relacji graczy z marką The Sims i przegląd praktyk uczestnictwa polskich gra-
czy The Sims 4. Zaprezentowane zjawiska będą analizowane w perspektywie pojęcia kultu-
ry konwergencji Henry’ego Jenkinsa i modelu rozprzestrzenialnych mediów Jenkinsa, Forda
i Greena. Badanie wzajemnych relacji między fanami a twórcami gry The Sims 4 jest ważnym
tematem nie tylko ze względu na jej popularność czy liczbę społeczności graczy i obfitość
praktyk fanowskich, lecz głównie przez innowacyjne podejście do aktualnych praktyk me-
dialnych i technologicznych graczy. Podstawowe pytania badawcze, na które postaram się
odpowiedzieć w referacie, to: 1/ jakie są formy praktyk uczestnictwa graczy w The Sims 4?
2/ jaka jest polityka marki The Sims wobec tych praktyk uczestnictwa? W badaniu zostanie
wykorzystana technika analizy treści, materiał zebrany w badaniu ogranicza się do treści z ob-
szaru polskojęzycznego internetu, głównie portali społecznościowych Facebook, Instagram
i YouTube, wykorzystane będą również przykładowe komunikaty z oficjalnych serwisów The
Sims – Instagrama i strony WWW. Celem interpretacji będzie szersze i aktualne spojrzenie na
praktyki uczestnictwa w mediach społecznościowych i na to, jak przepływy treści fanowskich
i oficjalnych kształtują innowacyjną atmosferę, sprzyjającą działaniom związanym z kulturą
uczestnictwa.
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YOUMAKE THE SIMS’ – FLOWS, CONTENT AND PRACTICES OF
PARTICIPATION ON THE EXAMPLE OF THE SIMS GAME AND THE

COMMUNITIES OF POLISH PLAYERS

In the proposed paper, the research project” You Make The Sims” will be presented – flows,
content and practice of participation on the example of The Sims game and the community
of Polish players. The project will show a picture of phenomena that fit into the culture of
participation – fan practices and sharing the creativity of The Sims 4 players on the basis
of content shared on social media. On the other hand, the aim of the presentation will be
a description of the relationship between players and The Sims brand and an overview of
the participation practices of Polish The Sims 4 players. Studying the relationship between
fans and developers of The Sims 4 is an important topic, not only because of its popularity or
the number of gaming communities and the abundance of fan practices, but mainly because
of its innovative approach to current media and technology practices of players. The basic
research questions that I will try to answer in this paper are: 1 / what are the forms of practice
of player participation in The Sims 4? 2 / What is The Sims brand policy on these participatory
practices? The study will use the technique of content analysis, the material collected in the
study is limited to the content of the Polish-language Internet, mainly social networking sites
Facebook, Instagram and YouTube, will also use examples of messages from official The Sims
websites – Instagram and websites. The purpose of the interpretation will be a broader and
up-to-date view of the practice of participation in social media and how the flows of fan
and official content create an innovative atmosphere conducive to activities related to the
participation culture.

Opiekun naukowy:
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LUDZIE NICZYI. PROBLEM KOREAŃCZYKÓW ZAINICHI, CZYLI
O MNIEJSZOŚCI KOREAŃSKIEJ W JAPONII.

Dwa ludy połączone ze sobą od początków ich historii – pierwotnie jako partnerzy han-
dlowi, z czasem jako wrogowie. Relacje japońsko-koreańskie nigdy nie były proste, a kolo-
nizacja Korei przez Imperium Japońskie wyraźnie odświeżyła i pogłębiła zadane wcześniej
rany, przynosząc odczuwalne do dziś skutki. Jednym z nich jest powstanie Koreańczyków
Zainichi – mniejszości koreańskiej „stale rezydującej” na terenie Archipelagu Japońskiego.
Są to w przeważającej większości Koreańczycy i ich potomkowie, którzy zostali przymusowo,
za czasów okresu kolonialnego, przewiezieni na teren Imperium jako tania siła robocza. Jest
to grupa ubogich, dyskryminowanych, mieszkających na obrzeżach miast ludzi, przeciwko
którym stale odbywają się demonstracje prowadzone przez japońskie ruchy nacjonalistycz-
ne. Nie chce ich również Korea – nie tylko Południowa, lecz również Północna. Są to ludzie
niczyi, ponieważ w skrajnych przypadkach, w ramach buntu nie posiadają nawet paszportu.

Moim celem jest analiza dziejów Koreańskich Zainichi, wraz z obecną sytuacją w jakiej
się znajdują. Przedstawię jak obecnie wygląda polityka zarówno Korei Południowej i Japonii
względem tej mniejszości, jak i siebie samych, oraz zaprezentuję własne przewidywania jak
sytuacja ta rozwinie się w przyszłości i zastanowię się na ile problem Zainichi jest możliwy do
rozwiązania.
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NOBODY’S PEOPLE. PROBLEMWITH ZAINICHI KOREANS – ABOUT THE
KOREANMINORITY IN JAPAN.

Two nations linked from the beginning of their history – originally as trading partners, later
as enemies. Japanese-Korean relations have never been easy, and the colonization of the Ko-
rean Peninsula by the Japanese Empire clearly refreshed and deepened the wounds inflicted
earlier, bringing effects that can be still felt today. Among them, there are Zainichi Koreans
– the Korean minority” permanently residing” in the Japanese Archipelago. They are mostly
Koreans and their descendants who were forcibly taken to the Empire as a cheap labor force
during the colonial period. It is a group of poor, discriminated people living on the outskirts of
cities, against whom Japanese nationalist movements are constantly demonstrating. Korea
also does not want them – not only South but also North. They are nobody’s people because
in extreme cases they do not even have a passport.

My goal is to analyze the history of Korean Zainichi, along with their current situation.
I will present the current policy of both South Korea and Japan towards this minority and
themselves, and I will present my own predictions of how this situation will develop in the
future. I will also consider to what extent the Zainichi problem is possible to solve.

Opiekun naukowy:

dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH
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JAK ZARZĄDZAĆ OCZEKIWANIAMI GRACZY? CZYLI SŁÓW KILKA
O PRZYGOTOWANIU KAMPANII MARKETINGOWYCH

WYSOKOBUDŻETOWYCH GIERWIDEO (TRIPLE-A VIDEO GAMES)

W proponowany referacie stawiam sobie za cel przeanalizowanie kampanii marketingo-
wych wybranych wysokobudżetowych gier wideo. Zacznę od próby zrozumienia: (1) kim jest
współczesny gracz, (2) jak zmieniało się znaczenie tego pojęcia i (3) jaką grupę społeczną
tworzą gracze. Pozwoli to nie tylko na lepsze zrozumienie społeczności graczy, ale także nie-
których zabiegów marketingowych stosowanych przez specjalistów. Następnie przyjrzę się
ogółowi praktyk stosowanych w marketingu i scharakteryzuję niektóre z nich jak np. wystą-
pienia przedstawicieli tytułu, czy publikacja treści marketingowych w sieci. Całość rozważań
wzbogacę następnie o przygotowane krótkich studiów przypadku. W tym referacie przeba-
dam kampanie następujących tytułów: (1) No Man’s Sky, (2) Cyberpunk 2077, (3) Titanfall 2.
Poszczególne przypadki zostaną przeanalizowane pod kątem: (1) przekazu marketingowego
danego tytułu przed premierą, (2) odbioru i recenzji w momencie premiery, (3) reakcji studia
na opinie po premierze. Wnioski z tych rozważań pozwolą na lepsze zrozumienie poszczegól-
nych decyzji podejmowanych przez marketingowców, a także ich wpływu na odbiór danego
tytułu.

HOW TOMANAGE GAMER’S EXPECTATIONS? A FEWWORDS ON
PREPARING AMARKETING CAMPAIGN FOR TRIPLE-A VIDEO GAMES.

In the proposed paper I am planning to analyze marketing campaigns of chosen triple-
A video games. I will begin by trying to understand: (1) who a contemporary gamer is, (2)
how did that term evolve and (3) what social group do gamers make. It will allow for a better
understanding of not only a gamer community but also marketing strategies used by the
specialists. Then I will take a look at a whole of practices used and characterize some of them
like: public speaking by the title representatives or publishing of marketing materials online.
The paper will be enriched by a series of short case studies. In this paper I will take a look
at the following titles: (1) No Man’s Sky, (2) Cyberpunk 2077, (3) Titanfall 2. Each case will
be analyzed examining: (1) marketing message prerelease, (2) reception and reviews on the
premiere day, (3) studio reaction to the titles reception. Conclusions from this paper will allow
for a better understanding of the individual decisions made by the marketing team but also
for its influence on the titles reception.

Opiekun naukowy:

dr Krzysztof M. Maj
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ADAPTACJE GIERWIDEO – PROBLEMY I NADZIEJE

Filmowe adaptacje gier wideo pojawiają się regularnie już od końcówki XX wieku. Za-
zwyczaj jednak kojarzą się głównie z niską jakością wykonania, jako uniwersalnym punktem
wspólnym tytułów. Dawniej wiązało się to m.in. z marginalizacją nowego medium, jakim były
gry wideo i ich specyficznego języka, trudnego do przeniesienia na ekran. Brakowało rów-
nież współpracy z twórcami pierwotnych dzieł, kończąc ją na etapie pozyskania licencji. Dziś
gry wideo są dużo bardziej dochodowym sektorem rozrywki, czyniąc filmowe adaptacje bar-
dziej pożądanymi zarówno dla odbiorców, jak i producentów. Choć od dobrych kilku lat wi-
dać poprawę w procesie twórczym, to wciąż bywają powielane stare błędy. Mimo to pojawia
się nadzieja związana z wykorzystywaniem nowych możliwości, w tym dzięki zwrotowi ku
narracjom transmedialnym, oraz docenieniu możliwości jakie niesie ze sobą medium serialu,
względem filmów, zarówno przy przenoszeniu znanych już z gier historii, jak i poszerzaniu
wykreowanych światów.

VIDEO GAMES ADAPTATIONS – CHALLENGES AND HOPES

Films based on video games have been releasing regularly since the end of the 20th cen-
tury. However, they are usually associated with poor quality as the common element of these
titles. This has been caused, among other things, by the marginalization of video games and
their specific language, difficult to transfer to the screen. There was also a lack of cooperation
with the creators of the original works, ending up at the stage of acquiring licenses. Nowa-
days, video games are a much more profitable sector of the entertainment business, making
film adaptations more attractive for both audiences and producers. While the creative pro-
cess has improved over the past few years, old mistakes are still being repeated. Nevertheless,
there is a hope for new opportunities, including a shift towards transmedial storytelling and
using the potential of the tv/streaming series form.

Opiekun naukowy:

dr Magdalena Machowska
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ANIMOWANE SOFT PORNO Z JAPONII. JAK PRZEDSTAWIONE SĄ KOBIECE
POSTACIE W ECCHI?

Celem referatu jest scharakteryzowanie ideału kobiecych postaci w japońskich anima-
cjach (anime) z gatunku o zabarwieniu erotycznym (ecchi). W wystąpieniu przedstawione
zostaną nowo powstające badania z zakresu badań genderowych (gender studies) w zesta-
wieniu z niepodejmowanymi dotąd z tej perspektywy studiami nad ecchi, ze szczególnym
uwzględnieniem sposobów reprezentacji postaci kobiecych. Dodatkowo zostają wyłożone
i przeanalizowane pojęcia kultury gwałtu, performatywności płci wraz z ich aplikacją do ba-
dań nad gatunkiem ecchi. W podsumowaniu zostaje zwrócona uwaga na przyjęcie właściwej
perspektywy interpretacyjnej tego zjawiska w kontekście patriarchalnego społeczeństwa Ja-
ponii, z którego wywodzi się omawiany nurt.

ANIMATED SOFT PORN FROM JAPAN. HOWDOES ECCHI REPRESENT
FEMALE CHARACTERS?

The aim of this paper is to characterise the ideal of female characters in japanese anima-
tions (anime) with erotic themes (ecchi). Accordingly, new research in the field of gender
studies as well as ecchi studies will be scrutinized, with particular emphasis on the ways of
representing specific female characters. In addition, the paper shall address concepts such as
rape culture, gender performativity, and their applicability in ecchi genre studies. Consequn-
tly, the presentation will bring attention to interpretative perspective of the phenomenon in
question with regards to a patriarchal society of Japan which further informs the poetics of
the analysed genre.

Opiekun naukowy:

dr Krzysztof M. Maj
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KRESKÓWKI DLA DOROSŁYCH –MIĘDZY POSTMODERNIZMEM
A KULTURĄ POPULARNĄ. ANALIZA PRZEMIAN GATUNKOWYCH.

Niejednoznaczne, nieschematyczne, absorbujące i sugestywne animacje, które wychowa-
ły wiele pokoleń. Tak można by scharakteryzować kreskówki, wyprodukowane na potrzeby
konglomeratu medialnego Cartoon Network, które stały się przedmiotem prelekcji. „Chojrak
tchórzliwy pies” oraz „Mroczne przygody Bily’yego i Mandy” to jedne z najbardziej intere-
sujących, cyfrowych dzieł kultury popularnej, które wywarły wpływ na ogromną rzesze od-
biorców, stając się skarbnicą dobrego humoru, a także wiedzy. Analizowane odcinki kolejno
wymienionych wyżej kreskówek – „Spotkanie ze sztuką” oraz „Ponury zakochany”, jako cha-
rakterystyczne dla postmodernistycznej nowoczesności produkty popkultury ukazują zna-
mienne cechy, których wskazanie stało się głównym celem wystąpienia. Szczególną uwagę
należy skierować w stronę takich zabiegów jak subwersja, intertekstualność, hipertekstual-
ność oraz dwukodowe kierowanie komunikatów zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Ja-
ko do egzemplarycznych własności animacji produkowanych dla Cartoon Network na po-
czątku XXI wieku. Realizacja podjętych badań wymagała wybrania metody badawczej, która
umożliwiłaby przeprowadzenie rozważań z zakresu analizy współzależności występujących
pomiędzy różnorodnymi kodami: wizualnym, językowym i dźwiękowym w obrębie semios-
fery, którą tworzą wybrane przeze mnie kreskówki oraz przynależne doń komponenty kultu-
ry. W tym celu wykorzystanie semiotyki multimodalnej oraz semiotycznej analizy wizualnej
Rolanda Barthesa pozwoliło na całościowe ujęcie badanego zjawiska.
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ADULT CARTOONS – BETWEEN POSTMODERNISM AND POP-CULTURE.
GENRE TRANSFORMATION ANALYSIS

Ambiguous, non-schematic, absorbing and suggestive animations that have raised many
generations. This is how the cartoons produced for the Cartoon Network media conglome-
rate could be characterized.” Courage the Cowardly Dog” and” The Dark Adventures of Bily
and Mandy” are one of the most interesting, animations of popular culture, which influen-
ced a huge audience, becoming a source of good humor and knowledge. The analyzed epi-
sodes –” Meeting with art” and” Gloomy in love”, as the products of pop culture typical of
postmodern modernity characteristic, the indication of which became the main goal of the
presentation. The lecture is focused on typical post-modern culture methods as subversion,
intertextuality, hypertextuality and two-code message targeting both children and adults. To
prove the thesis used tools that allow the analysis of the interdependencies between various
codes: visual, linguistic and sound within the semosphere formed by the cartoons selected
by me and the cultural components that belong to them. For this purpose, the use of multi-
modal semiotics and Roland Barthes’ semiotic visual analysis allowed for a holistic approach
to the studied phenomenon.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Pasek
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